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Alapítványunk elsődleges célja, hogy csökkentse a társadalomban meglévő, a roma
társadalommal kapcsolatos tévhiteket és előítéleteket. Célunk, hogy egy nyitottabb és
befogadóbb világban élhessünk. Az elfogadás hiánya leggyakrabban az ismeretek hiányából ered. Magyarországon a cigányellenes emberek jelentős része nem is igazán
ismeri azokat, akiket utál vagy elutasít. Ezen jelenség csökkentésére az Uccu általános
és középiskolás diákoknak teremt lehetőséget a találkozásra és a beszélgetésre roma
fiatalokkal.

Bevezető
Az Uccu Alapítvány alapötlete 2008-ban fogalmazódott
meg. Az akkori cigányellenes közhangulat és a társadalmi
szolidaritás hiánya motivált minket arra, hogy tegyünk

Az Uccu önkéntes oktatóstábja elsősorban 10-19 éves diákoknak tart interaktív órákat az informális oktatás eszközeivel a roma identitás és kultúra témájában. A foglalkozások során arra törekszünk, hogy a diákok minél több információra, és személyes
tapasztalatra tegyenek szert a romákkal kapcsolatban és minél nyitottabbá váljanak
egymás és a külvilág iránt. A konkrét ismeretanyag megosztása és átadása mellett
oktatási programjaink olyan kulcsfontosságú képességek és készségek kialakításában és fejlesztésében segítenek, mint például a kritikus gondolkodás vagy a vitakultúra. Az általános és középiskolákban történő érzékenyítés mellett az Uccu alapítvány
fontos feladatot lát el a közösségfejlesztés, és a roma fiatalok vezető képzése terén. A
szervezet nagy hangsúlyt fektet a roma fiatalok képzésére, készségeik és ismereteik
fejlesztésére, az oktatási feladatok, és a moderátori szereppel járó feladatokon túlmenően is.
Az alapítvány országosan látja el tevékenységét. A budapesti önkéntes csoport mellett
Pécsen is működik az Uccu-nak egy csapata és 2016 augusztusától már Miskolcon
is. A roma önkéntes fiatalok száma jelenleg a két helyszínen: 30 fő. A szervezet iskolai foglalkozásaival évente körülbelül 3000 diákot, és az ő tanáraikat éri el közvetlenül.
Közvetetten a diákok családjára, barátaira, illetve egyéb közösségekre van vélemény
és attitűd formáló hatással.

valamit, még ha kicsiben is, mindennek megváltoztatására.
Az Alapítvány hivatalosan 2010-ben jött létre, melynek
kialakításában maguk a roma fiatalok is részt vettek.
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|| BEVEZETÉS. AZ ÍRÁS TERMÉSZETE ÉS CÉLJAI
A szöveg elsődleges célja a hiteles tájékoztatás. Ennek érdekében a releváns szaktudományos eredményekre támaszkodva igyekszik közérthetően bemutatni a hazai roma (cigány) közösségek újkori történetének legfontosabb kérdéseit és válaszait.
Néhány gyakran hallott toposz, tévhit cáfolata hangsúlyosabban jelenik meg, melyek
önálló egységként láthatók és olvashatók. Az ismeretterjesztési szándék és a megszabott terjedelem nem teszi lehetővé sem társadalomelméleti problémák, sem politikatörténeti vagy mikrotörténeti részletek ismertetését, de, - bízva az olvasó érdeklődésében - feltüntetjük az elmélyülést, továbbgondolást lehetővé tevő szakirodalmakat,
forrásokat.

Roma/Cigány
Társadalomtörténet
A 19. század végétől
napjainkig

Szerző: Dr. Binder Mátyás, PhD

Az olvashatóság miatt nem használunk lábjegyzeteket, végjegyzeteket, szövegközi hivatkozást pedig csak szó szerinti idézés esetén alkalmazunk. Természetesen minden
felhasznált szakirodalom megtalálható a szöveg végi bibliográfiában. A tudományos
háttér jelentőségét nagyon fontos kiemelni, hiszen a történettudomány sokáig egyáltalán nem vett tudomást a romákról. Napjainkban is viszonylag kevés kutatónak köszönhető az a komoly tudáshalmaz, melyen jelen szöveg is alapul, és aminek köszönhetően már nem mondható az, hogy a romák történelme ismeretlen vagy egzotikus
volna!
A szöveg felépítését meghatározta, hogy elsősorban az elmúlt 100-120 év történéseit
helyezi fókuszba. Ebben az időszakban nagyon erős időrendi határokat jelentenek a
politikai rendszerek változásai, ezért egy, mondhatni „hagyományos” politikatörténeti
és időrendi bontásban tárgyaljuk a jelzett tematikát.
A roma és a cigány szavak használatával kapcsolatban akadhatnak nehézségek, félreértések. Ma Magyarországon a „roma” és a „cigány” szavak a tudományos, a hivatalos
és a köznapi beszédben gyakran szinonimaként fordulnak elő, de az 1980-as években
megjelenő roma kifejezés jelenléte egyre erősödik. Ez részben a roma politikai mozgalomnak (lásd: 5. tévhit), részben feltehetően a „cigány” szó negatív jelentéstartalmainak, és a köztudatban rögzült különféle megjelenési formáinak (pl. „cigánygyerek”, „cigányasszony”, „cigánybűnözés”) köszönhető. (Ma már nyelvtanilag helytelen egybeírni
például azt, hogy cigány gyerek, de a rendszerváltás előtti időkben az egybeírás volt az
elfogadott.)
Ezt a folyamatot tükrözi a hazai kisebbségpolitika is, hiszen a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény cigány kisebbségi önkormányzatok
létrehozását tette lehetővé, míg az ezt felváltó rendelkezés (2011. évi CLXXIX. törvény
a nemzetiségek jogairól) már roma nemzetiségi önkormányzatokról beszél.
Fentiekkel együtt természetesen önmagában egyik kifejezés sem bántó, és a - beszélő
szándékától függően - mindkettő lehet az. A roma közösségek közti különbségek miatt van olyan roma/cigány ember, aki kimondottan ragaszkodik az egyik vagy a másik
elnevezéshez.
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|| KÖZÉPKORI ÉS KORA ÚJKORI FEJEZETEK – DIÓHÉJBAN
Megérkezés és beilleszkedés
Az első roma csoportok feltehetően a 14. század közepén jelentek meg a Balkánfélszigeten, magyarországi felbukkanásuk pedig e század végétől dokumentálható.
A 15. század folyamán a roma közösségek egy része - Magyarországon keresztül tovább haladt Észak- és Nyugat-Európa felé. Ennek a késő középkori tendenciának
látszólag ellentmondanak napjaink statisztikái, melyek szerint Kelet-Európa, azon
belül is a Balkán országaiban él az európai roma lakosság jelentős része. Az aszimmetrikus demográfiai megoszlás okait feltehetően a két régió eltérő társadalmi és
gazdasági fejlődésében kereshetjük, hiszen a roma közösségek megélhetési lehetőségei nagyban függenek annak a társadalomnak a gazdaságától, amelyben élnek.
Európába érkezésük idején a roma közösségekre - a források alapján - nagy részére
egyértelműen illik az ún. peripatetikus közösség fogalom. Az ilyen csoportok gazdasági stratégiájának legfontosabb vonása olyan javak és szolgáltatások értékesítése,
melyekből az adott gazdasági rendszerben hiány van.
Nyugat-Európában a városgazdaság, a manufaktúraipar kibontakozása és a bürokratikus államszervezet megerősödése nem kedvezett a „szolgáltató vándoroknak”. A
jellemzően abszolutista berendezkedésű, centralizált nyugati országok egymás után
hozták meg kirekesztő, „cigányellenes” törvényeiket. Ezzel egyidejűleg a növekvő népességű „nyugat” mezőgazdasági beszállítójává váltak a kelet-európai államok. A kelet-európai feudalizmus újbóli megszilárdulása, a „második jobbágyság” kialakulása,
és a fejletlen városhálózat nagyobb mozgásteret, több lehetőséget biztosított a peripatetikus roma csoportoknak.

A ROMÁKNAK NINCS
IGAZI TÖRTÉNELMÜK.
[1. TÉVHIT]
A modern történetírás
alapvetően nemzetállami keretekben formálódott a 19. század során, fő célja az adott
nemzet létének igazolása, történelmének
megalkotása volt. Az
egyre inkább intézményesülő történettudomány a különböző kisebbségi, társadalmi

csoportokat (munkások, parasztok, nők, cigányok, más nemzetiségek) nem vizsgálta.
E szemlélet tükröződik
a korszak nagy történésze, Marczali Henrik
írásában is: „Mivel a cigányság nem az általánosat, nem a fejlődés fő áramát testesíti
meg a világtörténelemben, nem is szükséges
bővebben ismertetni.”
(idézi: Erdős 2007: 133).
Kissé leegyszerűsítve
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azt is mondhatjuk, hogy
a magyar történelem
is csupán a vezető pozícióban lévő magyar
férfiak történelme (volt).
A 20. század folyamán
számos hatás érte a
történettudományt, és
egyre nagyobb teret
kaptak újszerű témák,
irányzatok mint például
a gazdaságtörténet, társadalomtörténet, mikrotörténelem vagy akár
a nőtörténet. Ezek a

megközelítések részben átalakították a forráskritika és a történeti
rekonstrukció addigi
gyakorlatait, így mintegy előkészítették a talajt a romák és más kisebbségek kutatásához
is. Magyarországon az
1980-as években indult
meg tudományos igén�nyel a roma történelem
kutatása. A kutatástörténeti háttér részben
magyarázatot adhat
arra a (téves) elképzelésre, hogy a romáknak
nincs történelmük.

Másik nézőpontból a
„mi a történelem?” vagy
a „kinek a történelme?”,
végeláthatatlan, érzelmekkel terhelt viták tűnnek fel. Ezt a vitát gyorsan lezárhatjuk, ha
megfordítjuk a kérdést:
„miért ne lenne a romáknak történelmük”?
A történelmi múlt és
annak birtoklása nem
nemzetállami kiváltság,
hanem egy közösséghez kapcsolódó múltbeli tények rendszere
és ismerete, valamint
egyfajta viszonyulás.

Posztmodern értelemben ráadásul azt mondhatjuk, hogy a romák
történelme megegyezik a róluk szóló írások,
gondolatok összességével. A hazai roma közösségekről felhalmozódott történeti tudás
integráns része a magyar és az európai történelemnek, emellett
természetesen önálló
(de nem elkülönülő!)
roma történelemként is
értelmezhető.

Együttélési modellek
Magyarországon és Kelet-Európa más területein is ún. együttélési modellek jöttek
létre, melyekben a roma közösségek nagy része állami (királyi), földesúri, városi vagy
egyházi hatalom joghatósága alá kerülve élt és dolgozott. Az együttélési modellek
alapja a gazdasági együttműködés, a munka volt. Mivel a korszakban minden „nem
nemes” társadalmi csoport valamilyen hatalom fennhatósága alá tartozott (etnikai
hovatartozástól függetlenül), nyugodtan beszélhetünk a roma közösségek betagozódásáról, beilleszkedéséről a feudális gazdasági és társadalmi struktúrákba. A forrásokra támaszkodó történetírásban számos példát találhatunk a fenti állítás alátámasztására, az egyes részletek ismertetése helyett két nagy csoportba sorolva
összefoglalom a legfontosabb jellemzőket:
Vándor életmód
Nagy Pál történész kutatásai szerint a vándorláshoz kötődő foglalkozások számos
esetben „menlevelekkel biztosított vándorló, ellenőrzött munkavégzésnek” minősültek. Mint írja: „A földesurak a jogi védelem mellé „szokott” mesterségük szabad gyakorlását engedélyezték a cigányoknak, s menlevelekkel biztosították, hogy szabadon
eljuthassanak egyik birtokról a másikra. (…) Kovácsolást és „cserélést” (ipari termék
közvetlen cseréjét) értettek a cigányok szokott mesterségén. (…) A szabad mozgás
révén a cigányok elláthatták a földesuruk birtokaihoz tartozó falvakban a kézműves
szolgáltatások egy részét és meg is tudtak élni.” (Nagy 2004: 61-62).” A vándoriparosok mellett részben vagy egészben vándor életmódot folytattak az aranymosással
és a lókereskedelemmel foglalkozó cigányok is. Ugyancsak rendszeres helyváltozKözépkori és kora újkori fejezetek – dióhéjban | 9

tatás volt a velejárója a beás cigányok hagyományos foglalkozásának, a fafeldolgozásnak, teknőkészítésnek is. A többnyire erdei telepeken élő közösségek, miután egy
területen elvégezték a szükséges munkákat és ellátták a környéket a termékeikkel,
útra keltek újabb „piacot” keresni.
Teknővájó cigány, 1915 Forrás: Szuhay Péter
– Barati Antónia (szerk.): „A világ létra, melyen
az egyik fel, a másik le megy”. Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből. Budapest, Néprajzi Múzeum, 1993. 129.

Letelepült életmód
A történelmi Magyarországon már a
15. század végétől kezdve vannak adatok a cigányok városi jelenlétéről, akik
főleg Erdély három nagyobb városában, Nagyszebenben, Brassóban és
Kolozsváron éltek. A városok cigányok
feletti joghatóságát több esetben uralkodó rendeletek erősítették meg, a cigány közösségek általában megtarthatták szokásaikat, vezetőjük a vajda volt,
aki közvetített a hatóság és a cigányok
között.
A török források a 16. században a hódoltsági területén lévő szultáni hászvárosokban (Tolna, Pécs, Esztergom, Buda) említenek nagyobb létszámú adózó cigányokat, akik különböző iparos (kovács, tűzmester, golyóöntő) vagy szolgáltató (zenész,
hóhér, seborvos) tevékenységet űztek. A török adóösszeírások (defterek) alapján a
legtöbb cigány Budán élt, ahol külön „cigányvárost” népesítettek be. A fent említett
mesterségek mellett többen borkereskedelemmel is foglalkoztak. A városok mellett
természetesen a falvakban is jelen voltak a roma közösségek, megélhetésüket jellemzően kisiparos tevékenységek, zenélés és mezőgazdasági segédmunkák biztosították.

A CIGÁNYOK
ÖRÖK VÁNDOROK,
NOMÁDOK.
[2. TÉVHIT]
A nomád cigány kép
egyaránt jelen van a
többségi képzetekben

és a roma nemzeti narratívában is (pozitív és
negatív előjellel egyaránt). Ezekben a leegyszerűsítő elképzelésekben a vándorlás maga
a cigány „életstílus” es�szenciája vagy pedig

10 | Középkori és kora újkori fejezetek – dióhéjban

a folyamatos üldöztetésre adott válasz. A tévhit több úton-módon is
cáfolható. Maga a nomád kifejezés egyáltalán nem alkalmazható
a cigányokra, hiszen
az valójában nagyállat-

tartó és legelőváltó gazdálkodást jelent, ami
például a honfoglaló
magyarokat jellemezte,
de a romákat soha.
A vándorlás (vagy napjainkban a migráció)
természetesen valóban
jellemezte a roma közösségek egy részét, de
semmi köze a „rasszisták által emlegetett nomád temperamentumhoz” (Stewart 2002: 7),
hanem elsősorban gazdasági okai vannak, voltak (vö. peripatetikus
életmód). A francia kutató, Liégeois strukturális vándorlásnak
nevezi, amikor a helyváltoztatás egy adott
társadalmi és gazdasági szerkezetnek tudható be. Ilyen például
az eszközeit magával

hordó, ezért betakarítási munkák idején a javítást helyben elvégző
cigány kovács, vagy
a már említett, teknőkészítéssel foglalkozó
beás közösségek mozgása is. Konjunkturális
vándorlásnak tekinthetjük a mások által teremtett körülmények
okozta vándorlási kényszert. Amikor a vásári
árus, a medvetáncoltató, a muzsikus követi
az ünnepek és vásárok
időrendjét, a lócsiszár
a lóvásárokat, a mezőgazdasági munkás
a gyümölcsszezont. A
vándorlás tehát egy lehetséges megoldás a
gazdasági jellegű nehézségekre. Az 1960-as
évektől több százezer
„jugoszláv” és török dolgozott vendégmunkás-

ként Németországban,
akik évente többször
hazalátogattak, ha tehették. Természetesen
az ő vándorlásuk sem
etnikus vagy kulturális
jellegű volt.
Másrészt a romák magyarországi jelenléte
során a letelepedés
trendje egyértelműen
kimutatható. A legkorábbi oklevél, mely letelepített cigányokról
szól, 1455-ből maradt
ránk. Az 1893-ban végrehajtott országos „czigány összeírás” szerint
a Magyarország területén élő közel 280 ezer
cigánynak csak körülbelül 3 %-a számított a
korabeli hatóságok szemében kóborlónak, vándornak!

A 17. századtól találhatóak olyan források, melyekben megjelent a városi kézműves céhek törekvése a nemkívánatos cigány konkurencia kiszorítására. A későbbi évszázadokban hasonló jellegű források tanúskodnak a debreceni, miskolci, szegedi
és a győri cigány kovácsok piaci versenyhelyzetet teremtő ipari tevékenységéről is.
Miskolcon a helyi céh törekvése ellenére a kovácsolással, zenével és napszámos
munkával foglalkozó cigányok a 18. század végére letelepült életmódot folytató városi lakosokká váltak. Egy korabeli utazó írta, hogy: „…sok testvérük már olyannyira ki
is művelődött, hogy zavarban vagyunk: vajon valódi cigányokkal van-e dolgunk? Még
fekete színük is észrevehetően megváltozott. Sok miskolci cigányra hivatkozhatunk
itt, különösen azokra, akik zenei tehetségüket kiművelték” (idézi: Tóth 1993: 205215).” A tartós együttélés nem múlik el kulturális kölcsönhatások nélkül, talán erre lehet példa az idézet.

Középkori és kora újkori fejezetek – dióhéjban | 11

A „cigánykérdés” genezise
A kora újkor kezdetén a kialakult együttélési modellek feltételrendszere megváltozott. Nagy Pál szerint az ún. „cigánykérdés” történeti genezise Magyarországon a 17.
századra datálható, amikor bekövetkezett az általa „relatív túlnépesedésnek” nevezett folyamat. Ennek lényege, hogy a cigányok egy adott területen túl sokan lettek az
általuk űzött szolgáltató tevékenységekhez, a már helyben élő roma lakosság növekedése és az újonnan bevándorló közösségek megjelenése miatt egyaránt.
Szintén a 17. századra teszi Nagy a folyamatos foglalkozás- és életmódváltási kényszerek megjelenését, amit a céhes keretek megerősödésével magyaráz. Ezekkel a
társadalmi-gazdasági folyamatokkal párhuzamosan erősödött fel a bürokratikus
abszolutizmus hatalmi megközelítése a periférikus helyzetű csoportok irányába,
így a 18. század az első időszak hazánkban, amikor tudatos „cigány politikáról” lehet beszélni. Számos rendelet született, melyek általános célja a „letelepült, adófizető állampolgárrá tétel” volt. Ezeket nem lehet csupán erőszakos asszimilációs törekvésként értelmezni, a kérdés ennél jóval bonyolultabb. Mindezt néhány példával
illusztrálnám:
„1761. december 10.: a Helytartótanács elrendelte, hogy a „cigány” népnevet el kell
törölni és az azt használókat a jövőben meg kell büntetni; elrendeli továbbá, hogy a
cigányokat fel kell venni a céhekbe. (…) a kóborlás megakadályozása érdekében előírja, hogy a földesurak adjanak nekik kétkezi munkát, hasítsanak ki telket művelésre
és késztessék őket mesterségek gyakorlására.
1762. február 15.: a Helytartótanács emlékeztette a törvényhatóságokat, hogy őfelsége eltörölte a „cigány” népnevet, és elrendelte, hogy ugyanúgy kell bánni velük,
mint az ország többi lakosaival.” (Tóth 2005: 40)
Voltak olyan intézkedések is, melyek valóban kegyetlenek voltak (pl. cigány gyermekek nevelőszülőköz adása erőszakkal vagy a cigány nyelv betiltása). Mária Terézia
és II. József folyamatosan próbálta rendezni a társadalmon kívül rekedtek helyzetét,
a „cigánykérdés” mint szociális probléma nem volt egyedülálló a rendi társadalom
korában. Egyes kutatások arra engednek következtetni, hogy a letelepítési kísérletek
a helyi hatóságok hozzáállása, a gyermekek elvétele és külön nevelése pedig embertelen volta miatt, nem voltak sikeresek.
A fentiek kapcsán két dolgot emelnék ki. Egyrészt ettől kezdve folyamatosan szerepel – bár eltérő intenzitással – a „cigánykérdés” és az azt megoldani hivatott „cigánypolitika” az aktuális magyarországi hatalom horizontján. Másrészt a roma
közösségek részéről a korszak társadalmi-gazdasági kihívásaira adott egyik leghatékonyabb válasz a zenélés lett, azaz egyre nagyobb számban jelentek meg cigányok
a zenei szolgáltatások terén. (Lásd. 3. tévhit)
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A CIGÁNYOKNAK
VÉRÉBEN VAN A ZENE?
[3. TÉVHIT]
A zenei érzék természetesen nem genetikailag
meghatározott, ahogy
a színészi hajlam vagy
az orvosi hivatás sem.
A dolog nyitja a családi
szocializációban rejlik, ugyanakkor igényel
némi társadalom- és
mentalitástörténeti háttérinformációt is.
A középkori források tanúsága szerint a muzsikálás régebben nem
volt különösebben jellemző foglalkozás a
cigányok körében. A
18. század végén kevesebb, mint 1600 cigányzenészt említenek
az összeírások, 100 év
múlva már 17 ezer zenész cigányt regisztráltak Magyarországon. A
jelentős növekedés hátterében a foglakozásváltási kényszerek és a

korabeli rendi társadalom hierarchikus „önképe” állt. A zenélés a
korabeli munka-hierarchia alján volt, ráadásul
a 17. században kibontakozó protestáns etika
kifejezetten ellenezte,
erkölcsrombolónak tartotta a hétköznapi muzsikálást, „a zenélést,
főleg mások szórakoztatását a városi polgárok nem tartották rendes foglalkozásnak.”
(Nagy 1998: 189).
A zenész szakma ily
módon a periférikus
helyzetű csoportok számára a megélhetés (viszonylag tartósnak bizonyuló) egyik forrását
jelentette. Sárosi Bálint
zenekutató szavait
idézve: „Kétségtelen,
hogy a cigányoknak a
szórakoztató zenénkben való hatalomra jutását nagyban elősegítette a társadalomnak a
szórakoztatók iránt ta-

núsított lenéző, elitélő
magatartása. Ami a társadalom kereteibe szorosabban beletartozók
számára megalázkodásnak, lecsúszásnak
számított, az ő viszonyaik között éppen a
társadalomba való bejutás, az érvényesülés
legjobb útját jelentette.”
(Sárosi 1971: 51)
A 19. századra a kovácsolás mellett a zenélés
lett a második leggyakoribb foglalkozás a romák körében. A megélhetés így sem volt
könnyű, amit jelez, hogy
nagyon sokan mindkét
foglalkozást űzték. A
zenélés alacsony megbecsültsége tette tehát
lehetővé, hogy a romák
tömegesen megjelenjenek ezen a területen; viszont ők „maguk vívták
ki a pálya későbbi megbecsültségét, nem örökölték azt.” (Dupcsik
2009: 39)

|| ROMA KÖZÖSSÉGEK MAGYARORSZÁGON
A „HOSSZÚ 19. SZÁZAD” VÉGÉN
A történészek gyakran használják a „hosszú” 19. század kifejezést, mely a francia
forradalom és az első világháború közti időszakot jelenti. Lényege az, hogy a korszakhatárként jelölt két esemény lényegesen nagyobb hatással volt a történelmi
folyamatokra, mint az évszázadokkal jelölt, egyszerű kronologikus rend. Nincs ez
másként a romák esetében sem, és ahhoz hogy értelmezni tudjuk a 20. századi folyamatokat, ismernünk kell a megelőző időszak főbb jellemzőit is. Először a roma
közösségek társadalmi helyzetét igyekszem áttekinteni, majd a velük kapcsolatos
diskurzusok és politika jellemzőit.
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Az 1893. évi országos összeírás adatai és ami mögöttük van
Kiindulópontunk az 1893. évi országos cigány összeírás, melyet a belügyminisztérium eredetileg a „kóbor cigány probléma” megfékezése érdekében rendelt el. A felmérést a helyi hatóságok végezték el, mégpedig azzal a kérdéses módszerrel, hogy
az számított cigánynak, akit a környezete annak tartott. Alapos és részletes adatfelvétel volt, a tudományos összegzést Herrmann Antal néprajzkutató végezte el, aki
részt vett többek között a cigányokkal foglalkozó londoni „czigány-tudós társaság”,
a Gypsy Loire Society alapításában is, 1888-ban. (A fejezet megírása során sokat támaszkodtam Dupcsik
Csaba egyik írására;
Dupcsik 2015)
Erdei cigány tábor 1894 előtt
Forrás: Szuhay Péter – Barati
Antónia (szerk.): „A világ létra,
melyen az egyik fel, a másik
le megy”. Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből. Budapest,
Néprajzi Múzeum, 1993. 22.

A felmérés során 272.776 fő (az akkori népesség 1,8%-a) adatait vették fel, és néhány város kimaradása miatt, végül az állapítható meg, hogy közel 300 ezer, a környezete által cigánynak tartott ember élt a Magyar Királyságban. Kiderült, hogy ennek a (hivatalosan összeírt) népességnek csupán töredéke, mindössze 8938 fő
minősült kóborlónak, a 20 406 fő „félvándor” és a 243 432 fő letelepedett cigány
mellett!
Sztereotip elvárásokhoz képest valószínűleg meglepő képet kapunk, ha a lakhatási viszonyokat nézzük: a cigányok 61,7%-a élt házban, míg 33,3%-a putriban vagy
kunyhóban, 3,3%-a sátorban, 1,7%-a „odúban vagy egyéb helyen”. „Az állandóan letelepedett cigányok legnagyobb része rendes, állandó házakban lakik; a rendes, tisztességes polgári foglalkozásuak, hajléka nem igen különbözik a többi polgárétól”
(Czigányösszeírás, 1895: 38; idézi: Dupcsik 2015: 299). A kép akkor teljes, ha hozzátesszük, hogy a nem cigány paraszti rétegek egy része is putriban élt akkoriban, de
még évtizedekkel később is.
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A kereső cigány lakosság foglalkozási csop. grafikon

7%

10%

A felnőtt cigány
lakosság megoszlása
(174 ezer fő, 1893)

Kereső
A foglalkoztatottsági adatok is eltérnek a napjaHáztartásbeli
inkra jellemző trendektől.
Foglalkozás nélküli
A felnőtt cigány lakosság
túlnyomó többsége rendelkezett foglalkozással
és keresettel. A legtöbben
mezőgazdasági segédmunkások, „agrárproletárok” voltak (49%), őket követték az iparban dolgozók (36%) és a zenészek (12%), kereskedők (3%).Bár az adatok magukban magas foglalkoztatottsági szintet mutatnak,
valójában rohamosan csökkenő életszínvonal rejlik mögöttük.

83%

A korszak átfogó változásai: a demográfiai növekedés, az iparosodás kibontakozása,
és az azzal járó gazdaságszerkezeti átalakulás érzékenyen érintette a roma közösségeket. Gondoljunk bele, az összeírás korában Magyarországon mintegy „kétmillió
parasztnak 5 holdasnál kisebb birtoka volt, mintegy négymilliónak pedig egyáltalán
nem volt földje”! (Dupcsik 2015: 305) (Egy életképes paraszti birtok legalább 15-20
holdas volt a korszakban.) Földet szerezni cigányként (vagy nem cigányként) tehát
szinte esélytelen volt, ugyanakkor ez a mintegy hatmilliós tömeg erőteljes munkaerő
túlkínálatot jelentett a mezőgazdasági segédmunkák piacán, ahol a romák jelentős
része is próbálkozott. Az ipari tömegtermelés megjelenése pedig a cigány kisipar kiszorulását idézte elő a munkaerőpiacról.
Kelet-Európában a „hosszú” 19. század a polgári átalakulás és a nemzetté válás
„klasszikus” időszaka, ami a romák esetében a korábban kialakult sztereotípiák (romantikus értelmezések, előítéletek és általánosítások) tartós etnikai karakterré változásával járt. Ebben a folyamatban fontos szerepe volt a korabeli tudományosságnak
(„nemzetkarakterek” tudatosítása és kommunikálása) és a rohamosan fejlődő sajtónak (viccek, karikatúrák, sztereotípiák). Ebben az időszakban kristályosodtak ki azok
a romákra vonatkoztatott sztereotípiák és előítéletek, melyek a mai napig hatnak a
róluk alkotott vélemények és képek formálására (vö. 4. tévhit). A korabeli média hatása valóban nagyon erős lehetett, az első világháború kezdetéig mintegy 1200, romákat ábrázoló karikatúra jelent meg a hetente megjelenő élclapokban. (Polyák
2002) Karikatúra - 1891 Borsszem Jankó
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Forrás: Borsszem Jankó. 24. évf. 1238. (40.)
sz. (1891. október 4.)
http://epa.oszk.hu/01300/01338/01238/pdf /
EPA01338_borsszem_janko_1891_40.pdf

VALÓBAN „NEM
SZOKTA A CIGÁNY
A SZÁNTÁST”?
[4. TÉVHIT]
Gyakori és régi sztereotípia, hogy a romák nem
kötődnek a földhöz,
nem végeztek soha
„rendes” termelő tevékenységet stb. A vándorlás gazdasági mozgatórugóiról már volt
szó, most csupán a
földművelés kérdését
vizsgáljuk meg röviden.
A középkor vége óta
Magyarországra érkező cigány csoportok többnyire nem parasztként épültek be
a munkamegosztás
rendszerébe. Ezen - a
már tárgyalt - 18. századi asszimilációs politika sem tudott ér-

demben változtatni. A
cigányok paraszttá válásához egy dolog nagyon hiányzott: a föld.
Szomszéd András részletes kutatásokra alapozott állítása szerint:
„Földdel való ellátásuk nehéz lett volna
egy olyan megyében,
ahol évszázadok folyamán a földművelő lakosságnak sem jutott
elég.” (Szomszéd 1987:
172). E Nógrád megyei tapasztalat egész
Magyarországra, de a
tágabb régióra is érvényes, hiszen a földbirtokok eloszlását egész
Kelet-Európában súlyos aránytalanság jellemezte. Kevesen birtokoltak (arisztokrácia,
középnemesség) nagyon sok földet.
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(Nagy 2000).

Ha mégis előforult,
hogy cigányok földművelőkké (parasztokká)
váltak, az számos esetben asszimilációs folyamattal járt együtt.
Egyrészt a 18. századi
állami törekvések ezt kimondottan támogatták, „új parasztnak” (latinul: neo-colonus) kellett
nevezni a földet művelő
cigányokat. Másrészt
az életmódváltás spontán asszimilációval is
jár(hat), akár „mindkét”
irányba. Siklós mezőváros 18-19. századi forrásai alapján Nagy Pál
kimutatta, hogy a földdel bíró cigányok közti
vagyoni differenciálódás következtében
egyes cigányok „nem
cigánnyá”, más, elszegényedett emberek viszont cigányokká váltak

Ennek, és többi sztereotípiának a működésmódját mutatja be
Szuhay Péter és Fleck
Gábor, mikor azt írják:
„A másik negatív ábrázolása a saját csoport pozitív értékelését
fokozza. (…) Ebben az
esetben természetesen
érdektelen, hogy valóban szokta-e a cigány a
szántást, mi szoktuk, s
ezáltal vagyunk többek.”
(Fleck – Szuhay 2013:
20-21) Az interetnikus
sztereotípiák fontos

szerepet játszanak a
csoportközi viszonyokban, a saját csoportunk
meghatározását és felértékelését sok esetben a „másik csoporttól” való elhatárolódás
segíti. Ahogy a svéd kutató, Eriksen összegez
ezzel kapcsolatban: „az
etnicitás együtt jár az
önmagukat megkülönböztető csoportok hierarchikus rangsorolódásával.” (2008: 22)
Pont abban az időben
vált tehát az identitás
első számú tényező-

jévé az etnikai másság, mikor a többségében mezőgazdasághoz
kapcsolódó roma közösségek nagy része
rohamosan elszegényedett, az ipari tömegtermelés következtében
pedig megrendültek
az együttélési modellek gazdasági alapjai. A
romák egy része lokális és állami szintű kirekesztő politikákkal találta magát szembe a
hosszú 19. század végén.

Kulturális viszonyok „fent és lent”
Ha a kultúráról beszélünk, muszáj pontosítani a kifejezés értelmét és használatát. A
hétköznapi szóhasználatban kultúrán gyakran olyan „magasabb rendű” szellemi tevékenységeket értünk, mint például a festészet, zene vagy az irodalom (elit kultúra).
A kulturális antropológia olyan kultúra fogalmat dolgozott ki, amely minden emberi
közösség jellemzője. A közösen birtokolt szokások, jelképek, gyakorlatok stb. együttesen olyan szimbólumrendszert alkotnak, mely segíti a közösséghez tartozó egyén
életvezetését (kissé leegyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy ez a „mindennapi élet kultúrája”). Az elit kultúra normatív, előíró jellege és a hozzá kapcsolódó nemzeti intézményrendszer (pl. oktatás) természetesen hatással van az egyes közösségek saját,
„mindennapi” kultúrájára, önképére is.
A 19. század második felében a képzőművészetben, az irodalomban, a köznapi tudományosságban és publicisztikában két „cigánykép” volt jelen. Az együttműködő,
alázatos, figyelmes, igyekvő cigány (általában a muzsikus cigánnyal azonosították)
és a szabadságszerető, vad, kóbor, törvényeket nem tisztelő, a társadalom testén
élősködő cigány „ideáltípusa.” Ez a kettősség határozta meg a cigányokkal kapcsolatos közbeszédet, a viccek és karikatúrák világát, de a tudományos gondolkodást
is. Ezt jól szemlélteti a kor tudományos szócikkéből származó részlet: „Az indiai
kaszt-szellemre emlékeztető ősi vonásnak tekinthető például az a kölcsönös megvetés, mellyel a letelepedett cigányok, kik a cigány nyelvet már nem jól beszélik, és a
vándorcigányok egymás iránt viseltetnek.” (Wislocki 1893: 13)
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A 19. században jelentek meg először az elit kultúra horizontján cigány szerzők
Magyarországon. (Mint „téma” természetesen már jóval korábban is szerepeltek cigányok az irodalomban, képzőművészetekben, de ezeket most nem tárgyalom.)
1850-ben jelent meg Ipolysági Balogh János cigányprímás Legelső czigány imádságok, mind a két magyar hazában lévő czigányság számára című kis nyomtatványa, az 1870-es évektől pedig több magyar-cigány szótár is készült, részben roma
származású szerzők közreműködésével (vö. Landauer 2016: 44-47). A cigány kultúra első reprezentatív megnyilvánulásai felvetik az oktatási helyzet kérdését, hiszen
csak képzett, írni-olvasni tudó emberek szerkeszthetnek szótárt, írhatnak verseket…
Ismert, hogy az 1777-es Ratio Educationis szorgalmazta (de nem elrendelte) minden 6–12 éves gyermek iskolába járását, de csak az 1868-as közoktatási törvény
tette ezt kötelezővé. Ennek ellenére 1870-ben az összes iskolaköteles korú gyereknek csak az 50%-a járt iskolába, 1893-ban pedig körülbelül 81%-a. E növekedés lassúságát két tényezővel magyarázza Dupcsik Csaba (Dupcsik 2015: 315): egyrészt a
legszegényebb népességben lassan érett meg a felismerés, hogy szükség lehet valamilyen szintű iskolázottságra. Másrészt, a törvény betartására szorító állami és
társadalmi kényszer nem egyformán érvényesült, falvakban, különösen nemzetiségi vidékeken gyakran kevésbé vették komolyan az iskolába járás kikényszerítését.
(1892-ben az iskolaköteles korú magyar gyermekek 85,8%-a, a szerbek, horvátok 7077%-a, míg a románoknak csak 57,4%-a járt iskolába.) A legszegényebbeknek pedig sok esetben plusz terhet jelentett az iskolába járás, így nem csoda, ha a cigány
gyermekeknek csak körülbelül 30%-a járt iskolába 1893-ban. (Ráadásul sok esetben
a helyi nem cigány lakosság nem nézte jó szemmel, ha cigány gyermekek jelentek
meg a közös iskolában.) A Budapesti Hírlap 1910. január 9-i, A pankotai cigányiskola
című beszámolója jól szemlélteti az egzisztenciális nehézségeket: „(…) egy nagyobb,
14-15 éves cigány fiú jött az iskolába, s a fogasról egy nagykabátot leakasztva távozott. Föltűnt ez a dolog, s érdeklődésünkre Csóky [a tanító – B. M.] kellő magyarázatot adott. Ezt a kabátot családi kabátnak is nevezhetjük, mert egy nyolc-tíz tagból
álló családnak csak egy van. Ha valamelyik bárhova akar menni, várnia kell addig,
míg a kabát előkerül. Jelenleg nem győzték az iskolából hazavárni a kis purdét, azért
jöttek érte.” (idézi: Landauer 2016: 315)
A nehézségek ellenére a források alapján egyértelmű, hogy több cigány egyén vagy
közösség is elindult a polgárosodás útján, és az is felsejlik, hogy közülük számosan már nem cigányként tartják számon magukat később. (Az 1893-as összeírás
során 184 főt soroltak az értelmiség kategóriába.) Kovács János írta 1895-ben az
Etnographia hasábjain, hogy: „(…) az utóbbi évtizedekben eszközölt népszámlálások
alkalmával a statisztika már oly kevés ’czigányt’ tüntet föl. Igy az 1850-ik évi csak
53, az 1873-ik évi pedig 9 férfit és 7 czigány nőt, holott Szegeden még most is egész
’czigány-furbicz’ van még sok-sok czigánnyal. Ezek már nem tartják magukat czigányoknak, hanem egyszerűen szegedieknek, s azon hiszemben vannak, hogy tulajdonkép csak az a ’czigány’, a ki koborlólag, ilyen életet él, ilyenek pedig Szegeden
állandólag soha sem voltak, soha sem laktak.” (Kovács 1895: 391) A városi élet, a
foglalkozásváltások és a vegyesházasságok következtében zajló természetes asszimiláció is magyarázza azt, hogy miért látunk kevés cigányt ott, ahova - a sztereotí18 | Roma közösségek Magyarországon a „hosszú 19. század” végén

piák szerint - nem tartoznak, de tartozniuk „illene”.
A fejezet végén visszautalnék a korabeli köztudatban élő „kétpólusú cigányképre,”
mely bár nem volt teljesen egyoldalú, de szinte teljesen elfedte (ahogy napjainkban
is sokszor) az egyes roma közösségek közötti különbségeket, eltakarva a „mindennapi élet kultúráját.” E kultúra talán legfontosabb alapja az anyanyelv, melynek vizsgálata igen érdekes képet rajzol a korabeli „cigány népről”. 1893-ban a cigányok
többsége környezetük nyelvét beszélte: 38%-nak a magyar, 24%-nak a román, 30%nak a romani (cigány) volt az anyanyelve, míg 8% egyéb nyelven beszélt. Az alábbi
térképeken is látható a környezet erőteljes hatása a nyelvváltásra.

A térképek forrása: Dupcsik 2009: 81.

A százalékos megoszlás persze nem azt jelenti, hogy 3 vagy 4 nagyobb csoportja
volt a magyarországi cigányoknak! A nyelvi különbözőségek mellett számos egyéb
tényező (foglalkozás, lakóhely, vallás stb.) tagolta számos kisebb-nagyobb etnikai
csoportra a cigányságot (A kérdéshez lásd: 5. tévhit). Talán kijelenthetjük, hogy ekkoriban egységes cigányság elsősorban a nem cigány társadalom szemében létezett, maguk a lokális roma közösségek nem tudtak közösséget vállalni az ország
más területein élő, más nyelvet beszélő „sorstársaikkal.”
A „hosszú” 19. század végére, az egységes cigányságról alkotott kétpólusú kép fokozatosan összemosódott, és alapvetően a negatív attitűd maradt fenn, amit kiterjesztenek az összes cigánynak mondott emberre.

A CIGÁNYSÁG
EGY NÉP, AZONOS
EREDETTEL ÉS
TULAJDONSÁGOKKAL?
[5. TÉVHIT]

A „nép” fogalma valójában nehezen meghatározható, bár elég magától értetődőnek tűnik.
Kik alkotnak egy népet?
Akik egy országban él-

nek és egy nyelvet beszélnek? Akiknek közös
a kultúrájuk és a történelmük? Ha ilyen válaszokat adhatunk a kérdésre, és akkor már
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láthatjuk, hogy a romák/cigányok kapcsán
ez nem is olyan egyszerű kérdés…
Napjainkban a tudomány meghaladta a
nemzetkarakterológiát, mely egyéni jellemvonásokkal ruházta
fel a nemzeteket („hűvös angolok”, „forróvérű
olaszok” stb.). Tudjuk,
hogy vannak asszimilációs folyamatok, és
azt is elképzelhetőnek
tartjuk, hogy egy ember több néphez is érezzen kötődést, lojalitást.
Elvileg nem jelenthet
problémát, hogy egy
magát romának (vagy
cigánynak) tartó ember
egyben magyar vagy
szlovák identitással is
rendelkezzen.
Történeti perspektívából nézve a romák eredetének egyetlen szálon való visszavezetése
problematikus, mint
ahogy más népek esetében is az lenne. A
nyelvi rokonság ténye, és az indiai őshaza
képe sok roma ember
számára fontos szim-

bólum, ugyanakkor a
romák sokkal inkább
európai nép, mintsem
indiai. Európában érte
a roma közösségeket
számos kulturális kölcsönhatás, különböző
nyelveken beszélnek,
vannak hasonló és eltérő szokásaik stb.
Nem tudjuk megmondani, hogy évszázadokkal ezelőtt a romák
(azaz a forrásokban cigányként szereplő személyek) milyen nyelven beszéltek, vagy
hogy önmagukat milyen nemzetiségűnek
tartották. Sokfélék voltak, az biztos. A forrásokat mindig a környezetük hozta létre, az
pedig, hogy milyen kritériumok alapján került
be egy személy a „cigány” kategóriába, korántsem volt egységes.
Nagy Pál kimutatta,
hogy a 18. századi magyarországi források
egy részében a „cigány”
fogalma etnikai dimenzióban jelent meg. (A latin nyelvű iratokban: natio, gens; a magyarul:
nemzet, nemzetség). A

||
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források egy másik csoportjában a „cigány” fogalma szociális dimenzióban jelent meg, mint
„conditio” (társadalmi
helyzet) és/vagy „professio” (foglalkozás,
megélhetési mód). Ez
esetben cigánynak lenni
sajátos társadalmi állapotot jelentett. (Nagy
2008: 41)
A modern nemzetek
kialakulásának fontos alapja volt az adott
nyelvi-kulturális közösség, de nem a legfontosabb. Politikai akarat
is szükséges hozzá. Az
1971-ben, Londonban
tartott első roma világkongresszuson a résztvevők megegyeztek a
roma népnév, valamint
egy közös himnusz és
zászló használatában.
Szimbolikusan „bekerült” a nemzetek közé a
roma nemzet, valós elfogadottsága a nem cigányoktól és a cigányoktól egyaránt függ.
Azt viszont, hogy valaki a roma/cigány nép
tagjának vallja magát,
senki nem vonhatja kétségbe!

|| A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAK
A magyarországi roma közösségek zömének periférikus helyzete tovább romlott az
első világháborút követő évtizedekben. Általános tapasztalat, hogy a nagy válságokat (mint az első világháború) követő társadalmi-gazdasági átrendeződés nagyobb
mértékben sújtja az alacsonyabb státuszú társadalmi csoportokat. Kelet-Európa
kapcsán még azt tehetjük hozzá, hogy a régióban sok helyen dinasztikus és soknemzetiségű birodalmak (pl. Osztrák-Magyar Monarchia, Oszmán-Török Birodalom)
helyén autoriter, nacionalista nemzetállamok jöttek létre, melyek nem voltak túlságosan szívélyesek kisebbségeikkel. A következőkben három részre bontva tekintjük a
Horthy-korszakként is ismert két évtized romákkal kapcsolatos tudnivalóit.
Trianon és a cigányok
Az első világháború során számos cigány férfi szolgált a magyar hadseregben katonaként, közülük sokan zenéléssel - alkalmi vagy szervezett bandákba összeállva - segítették tartani a lelket az elcsigázott bakákban. Fontos és érdekes forrás a frontharcok
világából Munczy Béla soproni cigányprímás naplója 1916-17-ből, az olasz frontról.
A trianoni Magyarország területén élő roma lakosság nagyságáról nincsenek megbízható adatok, ezért a kutatók az 1893. évi országos összeírás alapján próbáltak
következtetéseket levonni. Számításaik szerint az összeírás idején 65 000 roma élt
a mai Magyarország területén. Pomogyi László, több ezer fős bevándorlást is valószínűsítve, a Horthy-korszak roma lakosságát legalább 80-90 000 főre becsülte, ami
nagyjából az ország összlakosságának az 1 %-át jelenti.
A korábban vázolt elszegényedési folyamatokat tetézte, hogy a 18. század vége óta
cigány „sikerszakmának” számító kovácsok száma megkétszereződött, a cigány zenészek száma pedig több mint tízszeresére nőtt. Ez a folyamat a trianoni határváltozásokkal teljesedett ki, mikor az elcsatolt területekről történő bevándorlás miatt tovább nőtt a zenészek száma, a gazdasági válság miatt viszont tovább csökkent a
kereslet a szolgáltatásaikra. Mint Kemény István szociológus írta: „A cigányozó urak
nem gazdagodtak, hanem inkább elszegényedtek, és azok a parasztok sem gazdagodtak, akik lakodalomba cigány zenészeket szoktak hívni. (…) A romungrók helyzete az egész időszak alatt fájdalmasan romlott, mert túl sokan lettek ahhoz a tevékenységhez, amely létük alapját képezte.” (Kemény 2000: 17).
A cigányok által űzött kisipari tevékenységek piaca rohamosan szűkült, részben az
ipari termelés növekedése, részben a falusi lakosság vásárló erejének csökkenése
miatt. „Mi, kérem, szegkovácsok vagyunk. De a mai időkben nincs szükség a munkánkra” – panaszkodnak interjúalanyai Móricz Zsigmondnak 1932-ben. „Egész napi
munkával nem tudunk többet keresni egy pengőnél. (…) Mi csináltuk a bányaszögeket, a slipperszögeket a vasúthoz, meg tudjuk mi azt ma is csinálni, de ha nem veszik. Munkanélküliek vagyunk.” (idézi: Dupcsik 2009:91)
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A korábban elért pozíciókért komoly harcot folytató, nagyvárosi cigányzenészek kivételével a magyarországi romák jelentős részét munkanélküliség és nagymértékű szegénység jellemezte a tárgyalt korszakban - ahogy több millió nem cigány honfitársukat is.

kezésének 500-ik évfordulója alkalmából. Az ünnepségen elmondták, hogy mióta
Zsigmond király idejében megérkeztek, „azóta a cigányzenészek, akik a cigányság
legelőkelőbb rétegét képviselik, ott vannak a magyar nemzeti megmozdulásoknál, a
kuruc időben, a szabadságharcban egyaránt.” (Budapesti Hírlap, 1937. május 8.)

A polgárosodás és az önszerveződés kérdései

Talán a roma társadalom elitjét jelentő zenészek erős szimbiózisa a magyar kultúrával lehetett az oka, hogy önálló, roma etnikai alapú szerveződés nem indult meg
Magyarországon ebben az időben. Mindenképp meg kell említeni azonban, a – vélhetően – első magyarországi roma érdekvédőt, aktivitsát, László Máriát, aki az
1930-as években újságíróként dolgozott, majd az államszocializmus idején létrehozott Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségének első főtitkára lett. Egy későbbi újságcikk a következőket írta róla: „Kora ifjúsága óta foglalkozik a cigányok
problémáival, járja az országot, gyűjti az adatokat. 1937-ben, mikor először lázadt
fel az igazságtalanságok ellen és szövetkezésre szólította a pándi cigányokat, mint
kommunista-gyanúst, izgatás címén letartóztatták. Évekig csendőri felügyelet alatt
állt, nem kapott munkát.” (Sághy 2008: 278)

A két háború közötti időszakban egyes kelet-európai országokban már megkezdődött egyfajta - etnikai alapú - önszerveződés a romák körében. Bulgáriában és
Romániában szervezeteket hoztak létre, folyóiratokat alapítottak, könyveket adtak
ki roma aktivisták, politikusok. Magyarországon ebben az időben országos méretű
szerveződést csak a zenész cigányok körében találunk. Az 1920-as évek elején alapították a Magyar Cigányzenészek Országos Egyesületét, melyet „gazdasági érdekeik hathatósabb védelmére” hoztak létre.
Az Egyesület feloszlatása után 1935-ben megalakult a Magyar Cigányzenészek
Országos Szövetsége, melynek alapszabályában a gazdasági érdekek védelme mellett a többségi, nemzetállami retorikához való igazodás is kiolvasható. „Feladatunk
a Magyarországon élő, magyar cigányzenészek tömörítése, szellemi, művészi és
anyagi érdekeik védelmezése, a munkaviszonyok megjavítása, a magyar cigányzenészség hírnevéhez fűződő idegenforgalmi érdekek hathatósabb támogatása, a magyar dal ápolása, tagjainak hazafias és keresztény szellemű egységes irányítása politikai és vallási kérdések kizárásával.” (Pomogyi 1995: 173).
Szükség is volt az összefogásra, támogatásra, mert nem csak a korábban ismertetett problémák (túl sok zenész a szűkülő piacon) jelentettek kihívást a muzsikus cigányok számára. A jazz zene megjelenése is komolyan veszélyeztette sokak megélhetését. A Budapesti Hírlap egyik cikke szerint: „A jazz mindent meghódított. S míg
tányércsörgők és dobok zuhogtak az átalakult arcú kávéházakban, a szegény, magyarnótás cigány hóna alá szorított hegedűjével kikerült az utcára. [1928]” (Landauer
2016: 385).
A kihívásra végül többféle válasz is született. Sokan elsajátították a jazz egyes elemeit, elkezdték játszani az új zenét: „Ni-ni, az ő kedves cigánybandájuk úgy pattogtatja a csarlsztont, mintha most jött volna amerikai bárok pódiumáról.” – olvasható
a fent idézett cikkben. Intézményi válaszok is születtek, a Magyar Cigányzenészek
Országos Egyesülete elérte a fővárosnál, hogy a jazzt a mutatványosokra kivetett
adóval sújtsa, és egy ideig elérték, hogy jazz zenekar nem léphetett fel a fővárosi tulajdonban lévő szórakozóhelyeken. Hosszabb távon végül az a megoldás sikerült sikeresnek, mely a fiatal cigányzenészek képzését, tehetséggondozását támogatta,
nem a jazz ellenében, hanem vele együtt.
A cigányzenészek elismert tagjai voltak a magyar társadalomnak, sok esetben a
nemzeti kultúra hordozóiként, egyfajta biztosítékaként tekintettek rájuk. Jól szemlélteti ezt az az ünnepség, melyet 1937-ben rendeztek, a cigányok Magyarországra ér-
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Korabeli „cigánypolitika” és a cigányokról való gondolkodás
Az állami „cigánypolitika” kimerült néhány, a „kóbor cigány kérdéssel” kapcsolatos
rendeletben, melyek közül az 1928. évi „A kóbor cigányok hatékonyabb megrendszabályozásáról és újabb adatgyűjtés elrendeléséről” szóló 257.000/1928. B.M. körrendelet a legismertebb. A rendelet előírta a kóbor cigányok azonnali feltartóztatását,
és fegyveres kísérettel való előállítását, azaz bevezette a rendszeres, több vármegyére kiterjedő „cigányrazziák” intézményét. Mondani sem kell, hogy az intézkedés
nem segítette elő a marginális helyzetű csoportok letelepedését és társadalmi integrációját, hiszen a helyi hatóságok sokszor beérték azzal, hogy a legközelebbi vármegyébe toloncolták a csoportokat. Másrészt a „röghöz kötés” és a tiltások sora
pont a munka lehetőségétől fosztotta meg e csoportokat. Ezt a kortársak is látták,
mint ennek az 1931-es cikknek az írója:
„Amennyiben helyes az az intézkedés,
hogy a cigányok vándoriparát a lakóhely
törvényhatóságára korlátozzák, épp oly aggodalmas annak eltiltása, hogy családtagjaikat és járművüket magukkal vihessék. Hisz már magának a vándoriparnak
a természetével jár, hogy jármű használatával végezzék, különösen az olyan egyének, akik a kocsin való járásra és táborozásra be vannak rendezve.” (idézi: Dupcsik
2009: 100).
Egy ritka kivétel: a karikatúra együttérzően ábrázolja a romákat: „Eddig azt mondták, a cigányak
nincs hazája. Hát az erdélyi magyarnak van?”
(Dupcsik: 2009: 93)
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A romák oktatásával központilag nem foglalkoztak a korszakban, bár helyi kezdeményezések, indítványok voltak megyei vagy alsóbb szinteken is. Néhány helyen külön cigány iskola felállítása is megtörtént, máshol - a helyi lakosok ellenállása miatt csak terv maradt.
Bár a parlamentben az antiszemita diskurzusok mellett alig-alig került szóba a „cigánykérdés”, a korabeli sajtóban viszont egyre gyakrabban jelentek meg a cigányokat „élősködőnek”, „bűnözőnek”, „népegészségügyi veszélynek” nevező írások. A korábban még valamelyest jellemző differenciált megközelítés helyett egyre erősebbé
vált a faji meghatározottságból kiinduló érvelés, az 1930-as évek végétől a „cigányprobléma” megoldására egyre többen radikális megoldásokat (sterilizálás, munkatábor) javasoltak. Jellemző, hogy a szegénységhez kötődő, valós társadalmi folyamatokhoz is már soviniszta, sőt fajelméleti értelmezési keretet használtak. „Nagy
baj, hogy a karcagi cigányvároson és más alföldi városokban igen sok magyar család a szegénysége folytán már a cigányváros lakója. Ezek lassanként felveszik a cigányok szokásait, erkölcseit és nemzeti szempontból értéktelenné fognak válni.” Egy
másik szerző írásában a következő általánosítást fogalmazta meg a „szomorú tendencia”, az „elcigányosodás” láttán: „Elszomorító, hogy a magyarság milyen kön�nyen felszívódik. Gyakorlatilag itt is bebizonyosodik az a megállapítás, hogy mindig
a magasabbrendű faj olvad bele az alacsonyabbrendűbe.” (idézetek forrása: Dupcsik
2009 124)
A cigányokról való gondolkodás az előbbiek ellenére sem volt teljesen egyoldalú.
Például 1941-ben, Horthy Miklós kormányzó jelenlétében mutatták be a Dankó Pista,
világhíres cigányprímás életéről szóló filmet, főszerepben a korszak ünnepelt sztárjával, Jávor Pállal. A néha elnéző, de szinte mindig lenéző attitűd, a viccek és karikatúrák „cigányképe”, a hatósági intézkedések, a razziák és kényszermosdatások
mindenesetre olyan légkört teremtettek, melyben elfogadottá vált egyes csoportok
megbélyegzése és a velük szembeni kisebb-nagyobb erőszak is.

|| ROMA HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON
A roma holokauszt, vagy ahogy romani nyelven hazánkban nevezik, a Pharrajimos
kevéssé ismert része a magyar történelemnek. A roma aktivisták, értelmiségiek körében ismert, „elfelejtett holokauszt” elnevezés is arra utal, hogy a romaellenes genocídiumot nagyjából az 1970-es évek végéig homály fedte. Az 1990-es évektől kezdődően több kutatás és publikáció is született, melyek kapcsán többször heves vita
bontakozott ki, vélhetően a téma érzékenysége és egyes hozzászólók érintettsége
okán. A következőkben igyekszünk tárgyilagosan áttekinteni a legfontosabb eseményeket, és tartózkodunk a nagyon vitatott vélemények bemutatásától.
A háborús években már súlyosan antiszemita légkör uralta a hazai közéletet, a parlamentben is egyre nagyobb teret nyert a szélsőjobboldal. A cigányokkal kapcsolatos
megszólalásokban egyre erősödtek a fajvédő hangok is, de - még - akadt példa vis�24 | Roma holokauszt Magyarországon

szafogottabb véleményre is. Utóbbira nem feltétlenül emberbaráti okokból, hanem
mert a zsidóságot érezték nagyobb veszélynek…
Egy képviselő 1941. eleji interpellációjában sürgette a kóborcigányok munkatáborba
zárását, és statárium kihirdetését a ’vándor rablógyilkosokra’, arra hivatkozva, hogy
„a cigánykérdés a falu szempontjából éppen olyan nagy kérdés, mint a zsidókérdés a
nemzet szempontjából”. (Karsai 1992: 39) Mikor 1941-ben megtiltották a zsidó-magyar vegyesházasságokat, a Magyar Orvosi Kamara elnöke amellett érvelt, hogy tiltsák meg a cigány-magyar házasságokat is, mert „a legantiszociálisabb, a legsúlyosabb bűnözők ezek köréből kerülnek ki”. Javaslatát a Felsőház elvetette, s mint az
indoklás leszögezte: „Magyarországon a zsidóság az egyetlen nagyobb néptömeg,
amely eltérő fajként tűnik fel a magyarság és az árja-fajhoz tartozó hazai nemzetiségek mellett”. (Karsai 1992: 40-41)
A közigazgatásban egyelőre nem történtek olyan lépések, melyek a cigányok teljes mértékű elkülönítését szorgalmazták volna, de egyes intézkedések már ebbe
az irányba mutattak. 1938-ban a 66 045/1938. B. M. sz. rendelet kimondta, hogy
minden cigányt gyanús egyénnek
kell tekinteni, 1940. augusztus 1-én
a csendőrség központi nyomozó parancsnokságán bevezették a külön országos cigány nyilvántartást, ujjlenyomat alapján. (Kilenc hónap alatt 2475
személyt vettek nyilvántartásba.)
A háború alatt kiterjedt kényszermunka-rendszert működtetett a hatalom,
amibe sok roma is bekerült. Bár a német megszállás előtt (1944 március)
még nem történt átfogó intézkedés a
cigányokkal kapcsolatban, az többször
előfordult, hogy a gettóba zárt zsidók
közé cigányokat zártak, illetve csoportokban kényszermunkára vezényelték
őket.
Az újpesti szegkovács család fia, Dráfi József
1944. november 8.-án indult haza édesanyjával Érsekújvárról. Rokonlátogatóban voltak.
A Nyugati pályaudvaron a vonatról leszállva
azonban mint „cigány származású egyént” letartóztatta, és elhurcolta a rendőrség. 1945.
április 20-án halt meg a ravensbrücki koncentrációs táborban, 17 éves korában. (Brassói –
Bernáth – Orsós 2015)
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1944 augusztus 24-én a Honvédelmi Minisztérium elrendelte „kóbor cigányok és letelepedett, de foglalkozás nélküli cigányok” katonai munkaszolgálatra kötelezését. A
rendelet pontosan nem határozta meg, hogy ki számít „dologtalan cigánynak”, így a
helyi hatóságok döntötték el, hogy kiket vitetnek munkatáborokba, és kik maradhatnak otthon. Pontos adatok nincsenek a munkaszolgálatra kötelezett romák számáról. A romákat – a zsidókkal ellentétben - a katonai kormányzat nem kezelte külön
nemzetiségként, közülük az alkalmasokat normál katonai szolgálatra behívták.
Már 1944 nyarán is hurcoltak el cigányokat gyűjtőtáborokba, a nyilas hatalomátvételt követően pedig megkezdődött a romák szervezett összegyűjtése és deportálása, a szovjet front közelsége miatt elsősorban a nyugat-dunántúli vármegyékben. Nagyon sokan a komáromi Csillagerődbe kerültek, ahonnan Dachauba,
Mauthausenbe és egyéb koncentrációs táborokba szállították őket. A szélsőséges
és faji alapú diskurzus következtében sokan használták ki a háborús helyzetet, hogy
leszámoljanak vélt „ellenfeleikkel”, számos roma ellenes atrocitás, vérengzés, tömeggyilkosság történt.
1944 késő őszén és 1945 elején nyilasok, csendőrök végeztek ki cigányokat számos
település határában. 1945 január végén Várpalota mellett körülbelül 150 cigány embert lőttek agyon a nyilas fegyveresek. Egy későbbi népbírósági jegyzőkönyv rámutat, hogy hogyan vezethet szélsőséges önbíráskodáshoz a kirekesztő, a másikat emberszámba sem vevő diskurzus.
„(…) 1944. november 29-én Timár elsőrendű vádlott disznótoros ebédre hívta meg
Iványi volt csendőr alhadnagyot. Étkezés közben Iványi (…) felvetette, hogy a teveli csendőrőrs illetékességi területén vannak-e közártalmú cigány személyek, mert
amennyiben ilyenek vannak, itt az alkalom a kivégzésükre. A cigányszemélyek kivégzésével Timár elsőrendű vádlott is egyetértett.” (idézi: Dupcsik 2006: 832) Az ebéd
másnapján 14 személyt – többségük gyermek volt - meggyilkoltak, többeket megsebesítettek. Nem parancsra tették. A roma holokauszt magyarországi áldozatainak
pontos számát egyelőre nem lehet megállapítani, számos becslés és vita övezi ezt a
kérdést. Ami bizonyosra vehető, hogy több ezer magyar roma esett áldozatul az embertelenségeknek.

|| ROMÁK AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS KORÁBAN
A második világháborút követő rövid, korlátozottan demokratikus időszak az egyenjogúság elvét hirdette, és tiltotta a faji vagy etnikai diszkriminációt. Ez komoly előrelépés volt, viszont ezzel párhuzamosan a roma közösségek gazdasági helyzete
és társadalmi presztízse tovább romlott. Jellemző, hogy egyedül Faludy György
kérte számon a roma ellenes bűnökkel való szembenézést a magyar társadalmon.
„Mennyi veszett oda, máig sem ismeretes, ahogy magyar lapot sem találtam, mely a
köztünk élő nép pusztulását említeni érdemesnek vélte volna – jelezve, hogy évszázados dunavölgyi gyűlölködésünkből az emberi szolidaritás e minimumáig sem éb26 | Romák az államszocializmus korában

redtünk még fel.”- írta a költő 1946-ban. (idézi: Majtényi – Majtényi, 2012: 33)
Az 1940-es évek végére kommunista (pontosabban: államszocialista) rendszerek
jöttek létre Kelet-Európában, melyek a Szovjetunió szoros ellenőrzése alatt működtek. Ezek a rezsimek, bár erős elképzeléssel rendelkeztek a társadalom átformálásáról, igen eltérően viszonyultak a roma közösségekhez. Magyarország vonatkozásában is látható lesz majd a „cigánypolitika” változása, ami természetesen nem
elválasztható az általános gazdasági-társadalmi fejlődés trendjeitől.
Az államszocializmus „cigánypolitikája”
A Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) a cigányokat nem tekintette önálló nemzetnek vagy nemzetiségnek, az általános „cigánykép” mindenhol az SZKP álláspontját tükrözte, mely a cigányságot a lakosság egy elmaradott rétegének tekintette. Az
1950-es évek elejéig az államszocialista rendszerek – a „magasabb” politika szintjén
- nem igazán foglalkoztak a romákkal, szinte minden fontos párthatározat ezt követően jelent meg.
Magyarországon az 1950-es években kezdett el aktívabban foglalkozni a kommunista vezetés a romákkal. A köztudatban rögzült sztereotípiák erejét mutatja, az az
1955-es, rendészeti jellegű intézkedés, mely a „kóbor cigányok” ellenőrzése érdekében, ún. „fekete” személyigazolványokat vezetett be. Mivel vándor cigányok ekkoriban Magyarországon már gyakorlatilag nem voltak, az okmány faji alapon stigmatizálta tulajdonosát. A rendelkezés korabeli ellentmondásosságát jelzi, hogy az
intézkedést 1961-ben megszüntető határozat is faji megkülönböztetésként értékelte. Hasonló jellegű volt, a Horthy-korból „örökölt” kényszermosdatások gyakorlata,
melyek nem csak megalázók voltak, hanem sokszor fizikai erőszakot és egészségre
ártalmas fertőtlenítőszert is alkalmaztak.
A roma közösségekkel, mint nemzetiségekkel nem foglalkoztak, bár 1957-ben állami felügyelet alatt létrejöhetett a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége,
melynek első főtitkára a korábban már említett László Mária lett. A Szövetség céljai
között szerepelt a cigány irodalom és nyelv fejlesztése az előítéletek felszámolása
érdekében. Később azonban az asszimilációs politika felé mozdult el a kormányzat, és az 1961. évi párthatározat kimondta: „A Magyarországi Cigányok Kulturális
Szövetsége (…) nem alkalmas arra, hogy a cigánylakosság (sic!) átnevelésében jelentős szerepet töltsön be. (…) A cigánylakosság felé irányuló politikánkban abból az
elvből kell kiindulni, hogy bizonyos néprajzi sajátosságai ellenére sem alkot nemzetiségi csoportot.” Ez a megközelítés a hatalom szemében a beilleszkedést segítette
volna elő: „Sokan nemzetiségi kérdésként fogják fel, és javasolják a »cigány nyelv«
fejlesztését, cigány nyelvű iskolák, kollégiumok, cigány tsz-ek stb. létesítését. Ezek a
nézetek nemcsak tévesek, de károsak is, mivel konzerválják a cigányok különállását,
és lassítják a társadalomba való beilleszkedésüket.” (Mezey 1986: 241-242) Hozzá
kell tenni, hogy a határozat kimondta: „meg kell akadályozni a sértő, erőszakos, a faji
megkülönböztetésből származó törvénytelen intézkedéseket, túlkapásokat” – de a
nyilvánosságra hozott változatból ez a szövegrész már hiányzott.
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Újpesti roma család a szocializmus korában Forrás: Szuhay
Péter (szerk.): Távolodó világaink. A cigány-magyar együttélés változatai. Budapest,
Magyar Néprajzi Társaság,
2013. 312.

A 1961-es párthatározat
a „helytelen” javaslatokkal szemben a megoldást
a „munka – lakás - iskola”
hármasságában látta, és
célként tűzték ki a – járványok és a bűnözés melegágyának bélyegzett
- cigánytelepek felszámolását is. Ennek érdekében
elrendelték, hogy a rendszeresen dolgozó cigányokat az egyéb lakásigénylőkkel egyenlően bírálják
el. Az elképzelés sajnos
nem volt összhangban a
realitásokkal, mint a korszak egyik kutatója írja:
„(…) az ingyenes házhelyjuttatást egy kormányrendelet már 1957-ben megszüntette, másrészt a cigányságról nemcsak a földosztás során ’feledkeztek meg’,
hanem a tanácsi lakások kiutalásánál is.” (Hajnáczky 2015: 29)Láthatóan a hatalom
tényleg szeretett volna pozitív lépéseket tenni a nehéz sorsú cigány közösségek érdekében, de csak felemás eredmények születtek.
A fenti okok mellett fontos szerepe lehetett ebben annak is, hogy bár a hivatalos
állami ideológia nem tűrte az etnikai alapú kirekesztést, a mindennapok szintjén
tovább éltek az interetnikus sztereotípiák. A jeles szociográfus, Csalog Zsolt írta
„Etnikum? Faj? Réteg? Adalékok a „cigányság” fogalmához” című cikkében, 1973ban: „a ’cigányság’ hivatalosan szociális kategória; a cigányság oldaláról nézve létező, elfogadott kategória, melyben dominál a szociális kategória; a nem-cigány
közvélemény megítélésében elsőrendűen és egyre inkább faji kategória.” Csalog
szerint tehát a többségi társadalom tagjai nem szociális (pl. jövedelemszint), de
még csak nem is etnikai (hagyományos foglalkozás, öltözködés, anyanyelv) kategóriaként értelmezték a romákat. Alapvetően faji, illetve fajinak képzelt kritériumokkal határozták meg a cigányokat, mint például: „füstösképűek,” „hazudnak
mintha könyvből olvasnák,” „piszkosak,” „szaporák azok, mint a nyulak,” „nyolc éve
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van a vállalatnál, de egy szöget el nem visz soha, rendes, pedig lám: cigány,” stb.
(Csalog 1973)
Talán erősnek tűnik faji szemléletről beszélni, de ezt későbbi kutatási eredmények is
alátámasztják. (Egy 1979-es közvélemény-kutatás szerint Magyarországon a cigányokat elsősorban származási alapon határozták meg a válaszadók, A „cigány” kategória meghatározásának legfontosabb szempontjai a vérségi kötelék (43%) és a
külső jegyek (17%) voltak.) A faji szemlélet mindennapi gyakorlatához illusztrációként: „(…) Múltkor is, hordom a műhelybül az üzletbe a kenyeret, hallom ám, egy as�szony: − Jaaj, hát cigány, ászt megfogja a kenyeret! Én nem eszek utánna!” – mesélte egy pékként dolgozó cigány ember Csalog Zsoltnak (1976: 11).
A sztereotípiák és előítéletek masszív mindennapi jelenléte és a cigányok hatalom
általi „el nem ismerése” azt eredményezte, hogy a cigány fogalom nagyon erős társadalmi tartalommal telítődött, mintegy a szegénység magyarázatává vált. Az állam
(az ideológia és a propaganda szintjén) megvédte polgárait az elszegényedés veszélyeitől, akik ennek ellenére szegények voltak, azok „minden bizonnyal” önhibájukból
lettek azzá. „Könnyű volt a ’felemelő politika’ kudarcának okát magukra az érintettekre hárítani.” (Fleck – Szuhay 2013: 105)
Ezen a ponton érdemes kitérni a korabeli tudományos kutatásokra. Miután az as�szimilációs politika nem hozott látványos eredményeket, a hatóságok támogatták a
tudományos igényű cigány/szegény kutatásokat. A megszülető szociológiai írásokban egyre többen hangoztatták, hogy „a cigányok kultúrája nemcsak szegénységkultúra, hanem alapvetően egy olyan etnikus kultúra, mely identitását és társadalmi különállását kulturális és szimbolikus eszközökkel is kifejezi.” (Szuhay 2002; lásd még:
6. tévhit)
Talán a kutatási eredmények hatása is tükröződött az MSZMP Központi
Bizottságának cigányokkal kapcsolatos állásfoglalásában 1974-ben: „Egyesek megkérdőjelezik a Politikai Bizottságnak azt az álláspontját, hogy a Magyarországon élő
cigánylakosság egy sajátos népréteg, azt tartják, hogy nemzetiség, s a nemzetiségnek kijáró jogok illetik meg.” (Mezey 1986: 257) Bár a dokumentum szerzői támogatták a cigányok kulturális, eredeti népművészeti értékeinek feltárását, összegyűjtését,
megőrzését és közreadását, a dokumentum végén egyértelműen leszögezték: „(…)
a cigányságot a jövőben sem kell nemzetiségi csoportnak tekinteni.” (Mezey 1986:
264)

A CIGÁNYSÁG
KULTÚRÁJA A
SZEGÉNYSÉG
KULTÚRÁJA?
[6. TÉVHIT]

Nem. Korábban említettem a kultúra fogalom sokrétűségét, és
azt is, hogy a „mindennapi élet kultúrája” lehet
az, amit sokan egysze-

rűen etnikus kultúraként
értelmeznek. Pusztán
logikai úton is cáfolható tehát a kérdés, hiszen nem minden cigány szegény, és nem
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minden szegény cigány. Másrészt eleve
nincs olyan etnikus kultúra, ami minden romára/magyarra/németre stb. egységesen
igaz lenne…
A kérdés tudományos
hátterét nézve persze
összetettebb a kép. A
„szegénység kultúrájának” elméletét Oscar
Lewis dolgozta ki, először 1959-ben használta Five Families:
Mexican Case Studies
in the Culture of Poverty
című könyvében. Lewis
szerint a „szegénység
kultúrája a modern társadalmakban nemcsak
gazdasági deprivációt,
szervezetlenséget vagy
valaminek a hiányát jelenti. Ez valami pozitív is, és olyan előnyök-

kel is jár, amelyek nélkül
a szegények aligha tudnának létezni.” (Lewis
1988: 95). A szegénység kultúrája nem a kultúra hiányát jelenti, hanem alkalmazkodást
a többségi társadalom
objektív körülményeihez. Ez az alkalmazkodási kényszer hasonlóságokat eredményez
a családszerkezetben,
a kapcsolatokban, az
időbeosztásban, az értékrendszerben és a
fogyasztási szokásokban – ország- és csoporthatároktól függetlenül. Azok a közösségek,
ahol a szegénység kultúrája kialakult, sok
esetben nem képesek
javakat felhalmozni,
nem tudnak hosszú
távra tervezni, mert a
napi megélhetés bizto-

sítása a legfontosabb
szervező erő, amit csak
közösen tudnak biztosítani. Ez viszont zárt,
a társadalmi mobilitást
szinte kizáró csoportot
eredményez.
Ebben „a koncepcióban
semmi olyasmi nincs,
ami a szegénységért
való felelősséget a szegények jellemére hárítaná.” (Lewis 1988:
104). A túlélési stratégiaként értelmezett szegénység kultúrája segíti a mindennapokat
elviselni, de nehezebb
megszüntetni, mint magát a szegénységet, hiszen mintái öröklődhetnek. Így sajnos szerepet
játszhat a szegénység
újratermelődésében is.

Az 1980-as évek közepe óta Magyarországon kutató Michael Stewart, angol kulturális antropológus szerint az államszocializmus szemében az asszimiláció modellje
a következő képlettel írható le: (cigány) + (szocialista bérmunkás + lakás) = (magyar
dolgozó) + (cigány folklór) (Stewart, 1994: 71).
Később, amikor a 80-as évek közepére teljesen nyilvánvalóvá vált az asszimilációs
politika csődje, a politikai vezetés az állami gondoskodás helyett a romákkal kialakítandó közmegegyezést helyezte előtérbe. Így egyre hangsúlyosabbá vált a cigányság etnikai csoport jellege, ezzel párhuzamosan pedig megerősödött a nemzetiségi státusz követelése cigány értelmiségiek részéről. 1985 tavaszán, a Hazafias
Népfront keretein belül létrehozták az Országos Cigány Tanácsot, majd 1986 júliusában a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségét.
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Társadalmi-gazdasági változások
A korszak kezdetén a roma közösségek gazdasági helyzete tovább romlott.
Gyakorlatilag megszűnt a muzsikus foglalkozás piaca, mely majd csak az 1960-as
években kezd újjáéledni. A földosztás jelentős átalakulást eredményezett a hazai birtokviszonyokban, ugyanakkor (1) a cigányok túlnyomó többsége kimaradt belőle, (2)
a nagyobb birtoktestek megszűnésével megszűntek azok a munkalehetőségek is,
melyek számos cigány családnak nyújtottak megélhetést a korábbi időkben. Az önálló kereskedelmi tevékenységet a német és a szovjet megszállás gátolta, majd a
kommunista hatalom - más foglakozásokkal együtt (például magánüzemű kézipar,
szórakoztatóipar) - antiszociális magatartásként tüntette fel és nemkívánatosnak
nyilvánította. „Ezzel a cigányság hatalmas, keményen megszenvedett történelmi tőkéje semmisült meg.” – írta Csalog Zsolt (1984: 107).
Utcai köszörűs 1972: Szuhay
Péter – Barati Antónia (szerk.):
„A világ létra, melyen az egyik
fel, a másik le megy”. Képek
a magyarországi cigányság 20. századi történetéből.
Budapest, Néprajzi Múzeum,
1993. 93.

Erről a mélypontról indult meg aztán egy – ellentmondásoktól nem mentes, de
mégis komoly – fejlődés az ötvenes években. Az ország erőltetett iparosítása a cigány lakosság foglalkoztatásának rohamos növekedését eredményezte, a roma
férfiak nagy többsége ipari területen dolgozott (gyárak, bányászat, kohók), alig voltak, akik mezőgazdasági területen maradtak. Az 1971. évi országos cigánykutatás
adatai szerint a munkaképes korú (15–59 éves) cigány férfiak 85 százaléka volt aktív kereső. 75 százalékuk volt állandó munkaviszonyban foglalkoztatott, további 10
százaléknak pedig ideiglenes munkaviszonya volt vagy önállóként dolgozott.
Ez megközelítette az országos átlagot (országosan a férfiak 87,7 százaléka volt aktív kereső). Fontos különbség azonban, hogy országosan az inaktív férfiaknak több
mint a fele tanuló volt, az inaktív cigány férfiak közül pedig csak minden harmincadik
járt éppen iskolába.
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Teljes népesség

Cigányok

87,7%

85,2%

Inaktív keresők ill. munkaképtelenek

2,7%

7,3%

Tanulók

8,2%

0,5%

Aktív keresők

Egyéb eltartottak
Összesen:

1,4%

7,0%

100%

100%

A táblázat forrása: Kemény 2000: 20.

A roma nők foglalkoztatottsága elmaradt ettől. 1971-ben országosan a nők 64
százaléka, a roma nők 30 százaléka volt aktív kereső. Ez a különbség elsősorban
a cigány családok nagyobb gyerekszámának, és a falusi munkalehetőségek beszűkülésének volt köszönhető. A hetvenes években növekedett a cigány nők foglalkoztatottsága: az évtized végén elérte az 50 százalékot, és ezen a szinten maradt a
nyolcvanas évek végéig. (A gyerekszám kérdéséhez lásd: 7. tévhit)

A CIGÁNYOK MINDIG
SOK GYEREKET
VÁLLALNAK?
[7. TÉVHIT]
Egy társadalmi csoport
demográfiai viselkedése olyan népesedési
mutatóktól függ, mint a
születések száma, a halálozási mutatók, a természetes szaporodás
vagy a születéskor várható élettartam. Ezek
a tényezők nem véletlenszerűen változtak az
idők folyamán, hanem
nagyon szoros összefüggésben állnak a mindenkori társadalmi-gazdasági környezettel.
Egy ismert elmélet, a
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demográfiai átmenet
modellje öt, egymást
követő fázist határoz
meg: (1) Az első fázisban a halálozási és a
születési arányszám
egyaránt igen magas,
a népesség nem vagy
csak lassan növekszik.
Az európai társadalmak ebben a fázisban
voltak az ipari forradalom előtt. (2) A második
fázisban a halálozási
mutatók fokozatosan
javulnak, az ipari forradalmat követően felgyorsuló gazdasági
fejlődésnek köszönhetően. Mivel a termékenység ekkor még változatlanul magas, ezért
ún. népességrobbanás

következik be. (3) A harmadik fázisban a halálozások és a születések
száma is csökken, a népességnövekedés lelassul. A hagyományos
sokgyermekes modellről a társadalom átvált
a kevés gyerekes modellre. Ennek hátterében olyan modernizációs folyamatok állnak,
mint a női emancipáció, az urbanizáció
vagy az iskolázottsági
mutatók fejlődése. Ez
Magyarországon nagyjából a 20. század első
felében volt jellemző.
(4) Ebben a szakaszban a születési arányszám tovább csökken,
a népesség növekedési

üteme lelassul. Ez jellemzi a 20. század közepi Magyarországot.
(5) A modell utolsó fázisában a halálozási és
a születési arányszám
alacsony szinten stabilizálódik, a népesség növekedése megáll, vagy
akár a népesség csökkenése is bekövetkezhet.
A magyarországi roma
közösségek – a rendelkezésre álló adatok alapján – a demográfiai átmenet 3.
fázisában vannak napjainkban. Fontos kiemelni, hogy jelentős
különbségek vannak az
eltérő etnikai hátterű
(beás, romungró, lovári)
csoportok és/vagy az
eltérő társadalmi státuszú családok között
a gyermekvállalást illetően! (Cserti Csapó

2015:436-441)

(Hablicsek 2000)

Az ábrán a születési
arányszám (1000 főre
jutó élve születések
száma) trendjei láthatóak Magyarországon
az össznépesség és a
cigány lakosság körében.

Nézzük egy másik oldalról a kérdést: miért
van általában sok gyermek a szegény családokban? Számos kutatás kimutatta, hogy
a szegényebb családokban élő nők előtt
álló lehetőségek befolyásolják leginkább a
gyermekvállalást. Ha
van számukra oktatási
és munkaerőpiaci perspektíva, akkor később
fognak és kevesebb
gyermeket szülni. Ezt
tapasztalták Kemény
Istvánék is, az 1971-es
országos cigánykutatás során: „A családtervezés viszont mindenütt terjedőben van,
ahol a cigányok cs-lakáshoz, óvodához és
a nők munkaalkalomhoz jutottak.” (Kemény
2000: 21)

A cigányok gyermekvállalási szokásaival
kapcsolatos sztereotípia elferdíti a valós társadalmi folyamatokat.
A roma lakosság részarányának növekedését ugyanis egyrészt
a nem-roma lakosság csökkenő termékenységi rátája, valamint a roma lakosság
– az országos átlaghoz képest – relatív nagyobb termékenységi
rátája okozza, mely viszont szintén csökkenő
termékenységi ráta.

A javuló munkaerőpiaci helyzettel párhuzamosan nagymértékben javult a romák társadalmi-gazdasági helyzete. Ezt egy viszonylag lassan változó mutató segítségével
illusztrálhatjuk: 1971-ben a cigányok 66%-a „putriban vagy kunyhóban” élt – az 1993ban megismételt vizsgálat idején már csak 6%-a; 1971-ben a romák lakásainak 8%ában volt mindössze vezetékes víz, míg az 1993-ban már 65%-ban (Az adatok forrása: Kemény – Janky – Lengyel, 2004).
Az államszocialista rendszer munkaerőpiaca - főleg extenzív iparosítása révén - felszívta a mezőgazdaságból és a hagyományosnak tekintett szakmákból kiszoruló
roma munkaerőt. Az ily módon bekövetkező változásokat a rendszer igyekezett a
„gondoskodó állam” képébe integrálni. Egy jellegzetes példa: a valóban tudatos szociálpolitikai segítségnek szánt „telepfelszámolási program” keretében épült lakások
nagy többsége a korban is elmaradottnak számított; az új lakások többsége túlnyomórészt vagy teljesen cigányok lakta környéken, általában település(rész) szélére
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épült. Lényegében újraépítették a cigánytelepeket, telepfelszámolásként kommunikálva. A program kezdetén (1965) összeírt 55 ezer, felszámolásra érdemes lakás helyett mintegy 23 ezer új lakást építettek, 20 év leforgása alatt. A program legfőbb
eszköze a kedvezményes kamatú lakáshitel volt, amiből a cigányok az átlagos családi háznál kisebb és rosszabb minőségű, úgynevezett „CS”-házakat, (csökkentett értékű) házakat építhettek, vagy a csökkenő lélekszámú falvakban megüresedett régi
parasztházakat vásárolhattak.
Ez azt jelenti, hogy cigányok lakásviszonyainak javulása döntő részében nem az állami programnak köszönhető, hanem annak, hogy az évtizedes stabil munkaviszonyba került romák igényelhettek „panelt” (állami vagy szövetkezeti lakást) a városokban, parasztházat a falvakban, vagy építkezhettek. (Szöveg és adatok: Dupcsik
2015b: 68). Az állami szociálpolitika tehát részben hozzájárult ahhoz, hogy az elkülönült telepen élő roma lakosság aránya jelentősen csökkenjen (1971-ben a cigányok
2/3-a, 1993-ban pedig 13,7 %-a élt telepen); ugyanakkor abban is szerepe volt, hogy
újabb telepek jöttek létre. A községek és a városok külterületéről a belterületre költözött a cigány lakosság négyötöd része, de a belterületen a szegregáció új formái jöttek létre. (Az adatok forrása: Kemény – Janky – Lengyel, 2004)
Búcsú a teleptől. Salgótarján 1975. Szuhay Péter – Barati Antónia (szerk.): „A világ létra, melyen az egyik fel, a másik le megy”. Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből.
Budapest, Néprajzi Múzeum, 1993. 172.

Az oktatási helyzet terén számokban nagy változás történt, hiszen az iskoláskorú cigány gyerekek körében az iskolába járók aránya a korábbi 50%-ról, már a hatvanas
évek elejére elérte a 90% fölötti értéket. A képhez hozzátartozik, hogy az oktatás minősége igen egyenetlen volt, ráadásul a kezdetektől voltak külön cigány osztályok és cigány iskolák. A 70-es évek szociológiai kutatásai kimutatták, hogy a cigány és/vagy
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alsó osztálybeli gyerekek szociológiai hátrányait az oktatási rendszer kiválasztási gyakorlatai során gyakran „biológiai alapú patológiaként” kódolták, így ezek a gyerekek az
„enyhe értelmi fogyatékos” kategóriába kerültek, e besorolás minden következményével (speciális iskola, továbbtanulás lehetőségétől való megfosztás) együtt. Így az indokoltnál nagyobb arányban kerültek kisegítő iskolákba roma tanulók.
Ezek a megoldások a szegregációt erősítették, és növelték a valós lemaradást a
többségi iskolázottsági mutatóktól. Miközben az összlakosság végzettségi szintje
folyamatosan növekedett, közép- és felsőfokon alig jelentek meg romák. Az összességében javuló tendenciák ellenére, a cigányok iskolázottsági lemaradása a többségtől a korszakban nem csökkent észrevehetően.
Roma politikai és kulturális önszerveződés
Magyarországon a cigányok etnikai alapú szerveződése roma értelmiségiek kezdeményezésére és „természetesen” állami felügyelettel indult meg a Magyarországi
Cigányok Kulturális Szövetsége formájában, 1957-ben. Sághy Erna kutatásai alapján válik érthetővé, hogy hogyan jöhetett létre egy roma szervezet akkor, amikor
a pártvezetés semmiképpen sem akarta nemzetiségként elismerni a cigányokat.
László Mária szervezkedése
és egy cigányokkal foglalkozó
felső szintű szervezet létrehozásának igénye találkozhatott
egy adott pillanatban. „Az ideológiai vákuum, az a tanácstalanság, amit a minisztériumok
eltérő koncepciói mutattak, valamint az újonnan megalakuló
Nemzetiségi Osztály politikai törekvései tették lehetővé, hogy a
Művelődési Minisztérium osztálya alá rendelve megalakuljon a Magyarországi Cigányok
Kulturális Szövetsége.” (Sághy
2008: 278)
Roma fiatalasszony a preszóban.
1980-as évek Szuhay Péter (szerk.):
Távolodó világaink. A cigány-magyar együttélés változatai. Budapest,
Magyar Néprajzi Társaság, 2013.496.

A Szövetség kulturális, szociális
és politikai-érdekvédelmi célokat
is megfogalmazott, így tevékenysége hamarosan kellemetlenné
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vált a hatalom számára. 1959-ben, felülről kezdeményezett vezetőváltás után a
Szövetség már nem hasonlított egy nemzetiségi típusú szervezetre, majd 1961-ben
az asszimilációs politika felé forduló hatalom megszüntette.
Miután a hatalom az etnikai identitás politikai megnyilvánulási lehetőségeit felszámolta, az 1970-es évek elejétől kezdődően roma értelmiségiek és művészek a kulturális szférában jelentkeztek. Csak néhány példa, a teljesség igénye nélkül: Bari Károly
Holtak arca fölé című verseskötete 1970-ben jelent meg.
A Choli Daróczi József által szerkesztett Rom Som folyóirat, négy évfolyamot
élt meg 1975-78 között. Lakatos Menyhért komoly elismerést kiváltó, Füstös képek című regénye is 1975-ben jelent meg. Az irodalom mellett a képzőművészetben is megjelentek a roma közösség képviselői, a Daróczi Ágnes által szervezett
Autodidakta Cigány Képzőművészek I. Országos Kiállítása 1979-ben nyílt meg.
Ugyanebben az évben nyerte el a „Népművészet Ifjú Mesterei” címet a Kalyi Jag
(Fekete Tűz) nevű együttes, melynek első – autentikus folklórzenét tartalmazó – lemeze 1987-ben jelent meg, Gypsy Folk Songs From Hungary címmel.
A 80-as évek közepére differenciált és aktív roma értelmiségi csoportok hallatták a
hangjukat, újra megélénkült a tudományos tevékenység, és egyre nagyobb tere lett a
roma önszerveződésnek.
A hatalom nem ellenezte egyes cigány értelmiségiek szereplését, Lakatos Menyhért
író például 1971-ben részt vehetett a londoni roma világkongresszuson, az 1978-as
kongresszusra pedig már Choli Daróczi József is elmehetett.
Állami felügyelettel ugyan, de újra létrejöhettek országos hatáskörű, cigány intézmények is (Országos Cigány Tanács, Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége).
E szervezetek vezetői az idősebb, mérsékeltnek számító, művész-értelmiségi generáció (a 70-es évek „pici cigány értelmisége”) tagjai közül kerültek ki (Choli Daróczi
József, Lakatos Menyhért, Péli Tamás), a fiatal „radikálisok” (Bari Károly, Daróczi
Ágnes, Zsigó Jenő) a hatalom szemében még „cigánynacionalista” és „szeparatista”
törekvéseket képviseltek, ezért igyekeztek őket távol tartani az újonnan létrejövő
roma szervezetektől.
A „mérsékeltek” és a „radikálisok” közti nézeteltérés fő oka a cigányság nemzetiségi státuszának kérdése volt. A 80-as évek végére azonban már a „mérsékeltek” is
a cigányok nemzetiségi státusza mellett érveltek, s az 1989 áprilisában megalakult
Phralipe Független Cigány Szervezet a manipulatív cigánypolitika megszüntetését,
és a cigányság valódi érdekképviseletének megvalósítását követelte.
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|| A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG
A politikai rendszer változása (diktatúrából demokrácia, többpártrendszer, szabad
választások stb.) egyértelmű sikertörténetként lett elkönyvelve, azonban az átmenet
társadalmi és gazdasági dimenziói korántsem voltak olyan sikeresek, mint a politikai átalakulás. A magyarországi (és kelet-európai) rendszerváltozások sajátossága
egyfajta „hármas átmenet”, azaz a gazdaság, a legitimációs ideológia és a politikai
rendszer egyidejű átalakulása. E folyamatok egyidejűsége igen nagy terhet rakott a
tágabb régió társadalmaira, tömeges munkanélküliség, növekvő infláció, adósságválság és a szegénység 2-5-szörös növekedése jellemezte a korabeli Kelet-Európát.
„Bármilyen mutatót nézünk, akár a GDP visszaesését, akár az ipar vagy a mezőgazdaság teljesítményének a hanyatlását, akár a foglalkoztatottak számának a drámai
csökkenését, az derül ki, hogy ez nemcsak mélyebb válság volt, mint a Nagy Válság
[az 1929-33-as nagy világválság – B. M.], de hosszabb is volt annál.” (Ladányi 2010:
170). A továbbiakban a „hármas átmenet” felől közelítve tekintjük át a romák helyzetének változásait, a roma közösségekkel kapcsolatos politikák főbb jellemzőit, illetve
a társadalom és a kultúra területének egyes kérdéseit.
Gazdasági válság: változások és következmények
Általánosan elfogadott tétel, hogy a rendszerváltás legnagyobb vesztesei a cigányok
voltak, hiszen a megelőző időszak felemás eredményeit (telepfelszámolások, foglalkoztatottsági és iskoláztatási mutatók javulása) pillanatok alatt „szétzúzta” a kapitalizmus megjelenése. Egy összehasonlító elemzés szerint a romák kétszer-háromszor akkora valószínűséggel lettek szegények a posztkommunista kapitalizmus
időszakában, mint a nem-romák. A roma szegénység fontos összetevői – nehezen
meghatározható arányban – az alacsony iskolázottság, a területi és a foglalkoztatási hátrányok, valamint az etnikai diszkrimináció.Az ipari termelés csökkenése az
1989 utáni öt évben Magyarországon 40%-os volt, így a főleg az iparban foglalkoztatott roma dolgozók elképesztő ütemben vesztették el munkahelyeiket. 1993 végén
a 15-59 éves férfiaknál a foglalkoztatottak aránya a teljes népességben 64 %, a cigány népességben 29 % volt! Az ipartelepek megszűnése következtében kialakult területi hátrány fokozottan
sújtja a romákat, hiszen
korábban pont a munkalehetőség érdekében költöztek a ma már periférikus
helyzetű régiókba, ahol
az országos átlagot jócskán meghaladó mértékű a
Roma férfiak
munkanélküliség (lásd az
foglalkoztatottábrát!). A területi hátrány
sága egyes rémásik formája, hogy az
giókban, 2003.
1990-es években a roma
(Forrás: Dupcsik
lakosság nagyjából 60 %-a
2015b: 73)
lakott falvakban, ahol még
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nehezebb volt a megélhetés, hiszen (1) nem rendelkeztek földtulajdonnal, (2) kevesebb a munkalehetőség, mint városi környezetben.
A munkanélküliség egyik (de nem egyetlen) oka az alacsony iskolai végzettség. Bár
az államszocialista időszakban komoly előrelépések történtek a romák oktatási
helyzetével kapcsolatban, a pozitív mutatók inkább mennyiségi, mint minőségi változást jelentenek valójában. Például 1971-ben a roma lakosság 20-24 éves korú tagjainak 27 %-a rendelkezett nyolc osztályos végzettséggel, ami már jelentős előrelépés
volt a megelőző évtizedekhez képest. Ez a szám az 1993-as felmérés idején (ugyanebben a korosztályban) 77,7 %-ra nőtt, a 2003-as felmérés idején pedig 82,5 % volt.
Tehát alig több mint 30 év alatt döntően megváltozott a hazai roma lakosság iskolázottsági szintje, azonban ez a változás elégtelennek bizonyult a rendszerváltást követő új környezetben.
Részben azért, mert a gazdaságszerkezetben végbement és végbemenő változások
hatására egyre kevésbé alkalmazzák azokat az embereket, akik legfeljebb 8 osztályt
végeztek, részben pedig azért, mert a munkaerőkínálat messze felülmúlja a keresletet, a munkaadók válogathatnak a munkavállalók közül, és e válogatásnak egyik kényelmes eszköze az iskolai végzettség használata (lásd az ábrát!).
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A szegénység és a cigányság összemosásához kapcsolódó sztereotípiáknak, előítéleteknek fontos társadalomlélektani szerepe van, hiszen a sztereotípiák segítenek pozitívan értékelni „saját” csoportunkat, és igazolhatják a forrásokhoz (magasabb jövedelem, jobb iskolák stb.) való hozzáférésben mutatkozó különbségeket is.
Nézzünk néhány adatot: 1994-ben a megkérdezettek 89 %-a egyetértett a következő
állítással: „A cigányok gondjai megoldódnának, ha végre elkezdenének dolgozni.” Egy
2000-ben készült felmérésben a válaszadók 28 %-a szinte az egész magyarországi
roma népességet szegénynek látta, elutasította a külső társadalmi okok szerepét,
csupán az érintetteket hibáztatva sorsukért. Bár a többségi társadalom elvárja a beilleszkedést, mégis az embereknek mindössze 20,5 %-a fogadná el szomszédjának
a romákat. (Az adatok forrása: Csepeli 2008; Székelyi és mtsai 2001).
Legitimációs ideológia: szerepek és előítéletek
Az államszocialista rendszer és a központi tervgazdaság összeomlása utáni bizonytalan és nyugtalan időszakban a nemzeti eszme vette át a kollektív integráció szerepét. Az ideológiai vákuumba beáramló nemzeti identitás kérdései minden más
identitás (például a nemi, társadalmi, családi, lakóhelyi stb.) kérdései fölé emelkedhetnek, a nemzeti problematika újra központivá vált, elemei át- és átszövik a politikai diskurzusokat. A nemzeti tudatnak szüksége van külső és belső „ellenségképre”.
Szociológiai kutatások kimutatták, hogy „társadalmi opponensként” a nemzeti identitást erősítő belső csoportként jelennek meg a cigányok: „akiktől” el lehet vagy el kell
határolni „magunkat”.

LÉTEZIK
CIGÁNYBŰNÖZÉS?
[8. TÉVHIT]
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A 8 általános iskolai osztálynál
alacsonyabb végzettségűek
aránya a foglalkoztatottak körében, 1949-2000 (%) (Forrás:
Dupcsik 2009: 287)

78,4%

A területi hátrány nem csökkent érdemben a rendszerváltás óta eltelt időszakban,
a szegénység és a kilátástalanság újratermelődik települési és regionális szinteken
egyaránt. Kemény István egyik írásában egyfajta visszarendeződésről beszél: „Azt is
mondhatná valaki, hogy helyreállt a világrend. Természetesen egy régi világrend. A
mai cigányok egy évszázaddal ezelőtti elődei napszámos munkával vagy más időszakos vagy alkalmi munkával keresték meg a kenyerüket. (…) Az ideiglenes és alkalmi munkaviszonyok azonban előtérbe kerültek a nem cigány szegényeknél is, és
máig előtérben maradtak a mezőgazdaságban, az építőiparban és sok más területen.” (Kemény 2003: 71) Nem várt és nem előremutató „világrend” ez a 21. századi
Magyarországon…

Fentiek ismeretében szinte „törvényszerű”, hogy a közvélemény összekapcsolja a
szegénységet a cigányokkal, mondhatni a „szegénységnek sokak szemében roma
arculata van”, annak ellenére, hogy a romák egy – nehezen meghatározható – része nem szegény és kirekesztett, számos nem roma ember pedig nagy szegénységben él. Ladányi János adatai szerint a kirekesztett felnőtt népességnek mintegy a
negyede roma (2003: 23). Az MTA adatai szerint nőtt a szegény népességen belüli
roma arány, de ezzel együtt sem lehet a szegénységgel kapcsolatban etnikai meghatározottságról beszélni. Az összes szegény mintegy 70 százaléka, a legszegényebb
tizednek is a körülbelül a fele nem roma ember (Bass és mtsai 2007: 8).

2000

Nyilvánvalóan durva
előítélet összefüggést
tételezni a bűnözés és
az etnikai hovatartozás között, a kriminológia tudományos

álláspontja szerint a bűnelkövetéssel kapcsolatos legnagyobb magyarázó erővel az elkövetők
társadalmi helyzete, iskolai végzettsége, lakóhelye, életkora, környezetük anyagi helyzete
bírnak. Különböző időszakokat vizsgáló

(1910-30-as, 1980-as
évek) felmérések kimutatták, hogy a cigányok
bűnözésének mértéke
semmivel sem különbözik a hasonló társadalmi helyzetű csoportokétól.
A 20. század elején a
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magyar anyanyelvűek
bűnözési rátája (azaz
100 000 fő, 12. életévét betöltött személyre
jutó jogerősen elítéltek
száma) 500 és 700 között volt, míg a cigány
anyanyelvűeké 1400 és
1700 között. Az adat
önmagában igazolná
az előítéletet, de hozzá
kell tennünk két dolgot:
(1) a magyarországi cigányoknak kevesebb
mint a harmada volt cigány anyanyelvű, (2)
ebben az időszakban a
szegény sorsú napszámosok bűnözési rátája
3001 volt! (Az adatok
forrása: Pomogyi 2000)
Tauber István az 1980as években statisztikai és empirikus kutatásokat is végzett a
hátrányos helyzet és a
bűnözés összefüggéseit vizsgálva. Mint írta:
„Beigazolódott, hogy a
foglalkozás, a gyerekszám és az egy főre
eső jövedelem valóban

olyan ismérvek, amelyek döntő módon meghatározzák az emberek réteghelyzetét. (...)
Bizonyítást nyert az a
tétel, hogy cigány bűnelkövetők esetében
nem a ’cigány mivolt’,
valamilyen etnikai vonás az, amely bűnözésüket alapvetően determinálja, hanem azok az
ún. ’kemény társadalmi
tények’, rétegmutatók,
amelyek végső soron a
cigányok réteghelyzetét
meghatározzák.” (idézi:
Dupcsik 2009: 228)
Tauber adatai alapján
Dupcsik a következő
megállapítást tette az
1980-as évek vonatkozásában:
• 10 000 cigány
keresőre 273 cigány
bűnelkövető jutott
• 10 000 nem cigány
keresőre, 107 nem
cigány bűnelkövető
jutott

• 10 000 nem cigány
segédmunkásra,
414 nem cigány
segédmunkás
bűnelkövető jutott*
Maga a „cigánybűnözés” fogalom az államszocialista időkben
bevett rendőrségi szakzsargon volt, 1971 és
1989 között számon
tartották a cigány bűnelkövetőket. A rendszerváltás után a bűnözők etnikai identitását
már nem regisztrálták,
viszont a fogalom „belopózott” a nyilvánosságba, jelentősen növelve szélsőjobboldali
erők támogatottságát.
A „cigánybűnözés” kifejezés formájában gyakorlatilag legitimmé vált
a nyílt rasszista beszéd
Magyarországon, használata áthatotta szinte
az egész politikai elitet,
a Jobbik pedig „kimondása által” foglalta el az
„őszinte pozíciót” a hazai politikai térben.

A nehéz szociális helyzethez kapcsolódó tényeket (pl. munkanélküliség) és az ezekhez társuló képzeteket (munkakerülés, megbízhatatlanság, motivációhiány, bűnözési
hajlam stb.) a többségi társadalom olyan etnikai, faji és/vagy kulturális jellemzőknek
tartja, melyek mindenkire érvényes módon jellemzik a cigányokat. Ezek az előítéletek és sztereotípiák valódi akadályt jelentenek a társadalmi integráció folyamatában
és komoly lélektani teherként nehezednek a cigány/roma emberekre. (vö. 8. és 9. tévhit)
Az Európa-szerte megerősödő szélsőjobboldali mozgalmak - bár hasonló ideológiai
sémákkal jellemezhetők - eltérő történelmi gyökerekkel rendelkeznek. Míg Nyugat–
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Európában a bevándorlókkal szembeni idegengyűlölet, Kelet-Európában a rendszerváltás során bekövetkező társadalmi, gazdasági és identitásválság, valamint a hagyományos nacionalizmus a szélsőjobboldal fő mozgósító és szervező „ereje”.
Térségünkben a szélsőségesek célpontjai a bűnbakká tett nemzeti és etnikai kisebbségek, illetve bizonyos politikai, társadalmi kisebbségek. (Az utóbbi években „természetesen” a bevándorlók is ellenségekké váltak.)
A szélsőséges csoportok rasszista indíttatású, romaellenes támadásai főleg a 90-es
évek első felében voltak gyakoriak, amikor megszaporodtak a skinhead támadások.
A 2000-es évek végén újabb gyűlölethullám indult meg, melynek mélypontja a hat
halálos áldozatot követelő, rasszista gyilkosságsorozat volt.

A CIGÁNYOK
NEM SZERETNEK
DOLGOZNI?
[9. TÉVHIT]
Mivel egyetlen társadalmi csoport sem létezhet gazdasági tevékenység nélkül, a
probléma gyökere talán
ott van, hogy ki mondja
meg, mi számít „igazi”
munkának? Melyik gazdasági tevékenységnek
van megfelelő presztízse és elfogadottsága
az adott kontextusban?
A kérdést történeti perspektívába helyezve azt
látjuk, hogy a középkori,
keresztény Európában
az elit nézőpontjából kétféle munka létezett: a lovagi, szerzetesi
munka egyfajta nemes
„szolgálatot” jelentett,
szemben az alacsonyabb rendűnek tételezett „kétkezi” munkával.
A munka szó etimológiája is beszédes: a latin

labor fáradozást, csapást, a magyar munka
szó szláv eredetű, eredeti jelentése: kín. A kétkezi munka megítélésén belül létezett még
egy törésvonal is, mely
a termelő tevékenységet végzők (parasztok,
kézművesek) és a termelő munkát nem végzők (kereskedők, kerítők, prostituáltak,
mutatványosok, zenészek stb.) között húzódott. Ez utóbbiak még
alacsonyabb rendűnek
számítottak. A korábbiakban láthattuk, hogy
a cigányok a középkori
munkahierarchiában
többnyire ebbe a kategóriába kerültek, magasabb presztízst csak a
legsikeresebb zenészek
tudtak kivívni szakmájuknak.
A felvilágosodással és
a polgári társadalmak
kiépülésével a „fizetségért végzett munka”

(bérmunka) lett a mérvadó, ami hangsúlyosan
elvált a „nem-munkától”,
azaz az otthon, a család számára végzett tevékenységektől. Ez a
megközelítés napjainkban is elég domináns, a
szerény munkabér mellett, vagy azt pótolni hivatott tevékenységeket
(a csigagyűjtéstől az utcaseprésig) a többségi
társadalom többnyire
nem értékeli valódi
munkavégzésként.
Sajnos a kutatói tapasztalat az, hogy a „dologtalan” cigány sztereotípia akkor is erősen
él, amikor még az állami hatóságok is dolgozónak látják őket.
Láthattuk, hogy a 19.
század végi, illetve az
1970-80-as évekbeli
mutatók alapján nem
lehet munkakerüléssel
vádolni a romákat. Egy,
az 1980-as években
végzett kutatás során
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a cigányokra leginkább
jellemzőnek tartott tulajdonságok mégis a
következők voltak: mun-

kakerülők (68%), piszkosak (65%), jó zenei érzékük van (63%), lusták
(58%), sokat hazudnak

(56%), primitívek (50%),
szegények (39%).

Demokratikus átalakulás és a romák
A politikai rendszer átalakulása látszólag jelentős változásokat hozott a roma közösségekkel kapcsolatos állami attitűdök terén, viszont a roma (és nem roma) szegénység visszaszorítása vagy kezelése terén - ahogy korábban láthattuk – mégsem történt valódi paradigmaváltás.
A „Nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló 1993. évi LXXVII. törvény” lényegében etnikai kisebbségnek, szó szerint idézve „honos népcsoportnak” ismeri el a cigányokat
(romákat), és lehetőséget ad számukra kisebbségi önkormányzatok megalakítására.
A nyelvhasználati jogoknál már differenciáltabb az elismerés, hiszen „kisebbségek
által használt nyelvnek számít a cigány (romani, illetve beás).”
A kisebbségi törvényt – főleg a romákkal összefüggésben – számos kritika érte.
Szalai Júlia egy elemzésében rámutatott a kisebbségi törvény létrehozását motiváló külpolitikai okokra (nemzetközi elvárásoknak való megfelelés, határon túli magyarok helyzete) és arra, hogy lényegében a kisebbségi önkormányzatok semmivel
sem rendelkeznek több hatalommal, mint a hatósághoz forduló bármely magyar állampolgár. A törvény szándéka szerint tehát a kisebbségek helyi önkormányzatai
amolyan hagyományápoló egyesületek. A roma lakosság legfontosabb problémáit
azonban nem a kulturális hagyományok kérdése jelenti, ezért sok esetben a cigány
kisebbségi önkormányzatok (CKÖ) szociális, oktatási, foglalkoztatási kérdésekkel
kezdtek foglalkozni. Ez viszont azzal jár, hogy a jelzett problémák „átsorolódnak” a
CKÖ – inkább vélt, mint valós – hatáskörébe, azaz a társadalmi és gazdasági nehézségek etnicizálódnak, a „cigányok ügyévé” válnak.
A plurális demokrácia lehetőséget adott roma pártok létrehozására is, 1989 és 2010
között 29 roma pártot jegyeztek be, de ezen az úton egyetlen országgyűlési mandátumot sem sikerült szerezni egyik szervezetnek sem. A roma értelmiség soraiból
többen is az országgyűlés tagjai lettek, de mindannyian valamelyik nagyobb, országos párt képviselőiként.

nyire olyan szerepekben bukkannak fel, amelyek nem kérdőjelezik meg a sztereotípiák érvényességét.
Az oktatási rendszerbe való sikeres bekapcsolódás a társadalmi mobilitás kiemelkedő feltétele. A decentralizált és egyenetlenül finanszírozott hazai közoktatás az elmúlt évtizedekben nem tudta érdemben csökkenteni a távolságot a szegényebb társadalmi rétegek és a középosztály között. Ez a feladat természetesen nem csak az
iskolákon múlik, szegregált oktatási helyzetekkel sűrűbben találkozhatunk hátrányos
helyzetű régiókban, kistérségekben. Az oktatási kormányzat a romák kapcsán már
nem gondolkodik „felzárkóztató” osztályokban, mint az 1990-es években, vannak cigány szakkollégiumok, számos tanoda foglalkozik roma és nem roma tanulókkal,
az egyházak „cigánymissziós”, segítő-támogató tevékenysége is felélénkült, de rendszerszintű megoldások máig nem születtek. A diplomás romák aránya 1-2% lehet
napjainkban, ami komoly előrelépés a korábbi évtizedekhez képest, de jóval alatta
marad az össznépesség hasonló mutatójának.
Ráadásul az oktatási hátrány nem csak a végzettségek területén mutatható ki. Ezt
jól illusztrálja a közoktatásban használható tankönyvek, romákkal kapcsolatos tartalmai kapcsán folyó diskurzusok, viták. A romák tankönyvi jelenlétét sokszor téves
információk, torz képi ábrázolás vagy egyszerűen „fehér foltok” jellemzik, így sem a
roma származású tanulók, sem társaik nem kaphatnak kiegyensúlyozott információkat a roma közösségek történelméről, kultúrájáról.
Fontos megemlíteni azokat a (pártpolitikától részben vagy egészben független) hazai kezdeményezéseket, melyek a közélet, jogvédelem, a média, az oktatás vagy a
kultúra területén igyekeznek nagyobb és minőségibb reprezentációt biztosítani a
magyarországi romáknak. (Mivel egyre több ilyen progresszív folyamat indul el, nem
tudunk teljességre törekedni.)

Roma Büszkeség Napja Puczi Béla
https://index.hu/belfold/2017/10/07/mav_roma_
buszkeseg_napja/

Összetett a szólásszabadságot élvező média szerepe a romákról való közgondolkodás formálásában. Egyrészt egyre nagyobb számban jelennek meg, és válnak ismertté roma művészek (főleg zenészek, énekesek, zenekarok), másrészt a döntően
negatív „cigánykép” fenntartásában is fontos szerepe van a sajtónak. Számos elemzés mutatta ki, hogy a magyar sajtó a cigányságról többnyire mint problémahalmazról ír, és nem foglalkozik eleget azzal, hogy miért és hogyan alakult ki a hátrányos
helyzet. A széles tömegeket elérő fórumokon (televízió, bulvárlapok) a romák több42 | A rendszerváltástól napjainkig
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A roma szervezetek közös célja, hogy a roma közösségek elismerése ne pusztán
jogi aktus legyen (a nemzetiségi elismerés ugyebár megtörtént), hanem valódi változások történjenek a társadalomban a romákkal kapcsolatos gondolkodásmód
terén. A tudatosítás és a megjelenítés egyik fontos eszköze az emlékezetpolitika,
mely szobrok, emlékművel és megemlékezések, demonstrációk formájában valósul
meg. Van több roma holokauszt emlékmű, számos kisebb-nagyobb helyi emlékhely,
mely az adott településen élő roma lakosság helytállásának vagy szenvedéseinek
állít elméket. A legújabb emléktábla avatást az Idetartozunk Egyesület és a Roma
Sajtóközpont szervezte, a Roma Büszkeség Napján. Az emléktáblán a méltatlanul elfeledett Puczi Béla látható, aki az 1990-es marosvásárhelyi pogrom idején „Ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok!” felkiáltással sietett a városban élő magyarok
segítségére.
Szintén a Roma Sajtóközpont szervezi az „Aranypánt díj” nevű programot, mely publicitást biztosít sikeres roma emberek számára, és tudatosan igyekszik rombolni az
egyoldalú, sztereotip „cigányképet.”
A jogvédő aktivizmus terén mindenképp meg kell említeni a Roma Polgárjogi
Mozgalmat, a Roma Parlamentet vagy a CFCF Alapítványt. Elsőként indított szakkollégiumi programot Magyarországon roma fiataloknak a Romaversitas Alapítvány.
A roma kultúra megjelenítését számos folyóirat (pl. Amaro Drom, Phralipe) és civil
szervezet, a sajnos már megszűnt Rádió C, a modern divatot a cigány motívumokkal
ötvöző Romani Design, a Kugler Art Szalon és Galéria, a cigány konyhát népszerűsítő projektek, mint a Romani Platni vagy a Romani Gastro igyekszik biztosítani.

HÁNY ROMA ÉL
MAGYARORSZÁGON?
[10. TÉVHIT]
A roma lakosság nagyságát illetően igen sok
téves elképzelés kering, a nem romák és
egyes roma értelmiségiek hajlamosak a tudományosan megalapozott becsléseknél
jóval magasabb adatot feltételezni (leg�gyakrabban 1-2 millió
fő körüli számok merülnek fel). Iskolás gyerekek pedig akár még en44 | A rendszerváltástól napjainkig

nél is többre, akár 3-5
milliósra (!) is becsülik
a roma lakosság nagyságát.
A probléma egyik gyökere, hogy nem feltétlenül egyértelmű: „ki a cigány”? A tudományos
megközelítések alapvetően két meghatározást
tartanak számon: (1)
aki önmagát romának/
cigánynak vallja; (2) akit
a környezete romának/
cigánynak tart (azaz
egyfajta külső besorolás). Ez utóbbi besoro-

• 1990-ben 142 683 fő;

• 1971-ben 320 000 fő;

• 2001-ben 193 764 fő;

• 1993-ban 468 000 fő;

• 2011-ben 308 957 fő
vallotta magát romának vagy cigánynak.

• 2003-ban 570 000
fő körüli lehetett a
cigányok száma
Magyarországon.
A napjainkban olvasható, mértékadó
becslések 7-800 ezer
főre teszik a roma lakosság nagyságát.

A második világháborút követő időszakban
három nagyobb, reprezentatív mintán alapuló
szociológiai felmérés
volt, melyek során azt
tekintették cigánynak,
akit nem-cigány környezete annak tartott. Az
eredmények alapján a
kutatók az alábbi becsléseket tették:

Látható, hogy a cigány/
roma lakosságszám
kétfajta megközelítése
igen eltérő képet mutat,
ugyanakkor az is feltűnik, hogy az önbeval-

láson alapuló adatok
száma nagyobb ütemben nő, mint a külső besoroláson alapuló becsült adatok. Ennek
hátterében feltehetően
az áll, hogy (1) a 2001es népszámlálás óta
lehetőség van többes
nemzetiségi kötődést
is jelölni, azaz nem muszáj „választani” a magyar és a cigány/roma
identitás között; (2) a
roma mozgalom fejlődése nyomán vélhetően
egyre többen vállalják
roma vagy cigány identitásukat.

Kiemelt jelentősége van a roma kulturális reprezentációnak, azonban önmagában
a kultúra élményt és értéket közvetítő megnyilvánulásai nem tudják átírni a köztudatban, a szókincsben rögzült hamis képeket, és a nagyon is valós szegénységet.
Ehhez markáns állami beavatkozásra lenne szükség.

lás morális szempontból megkérdőjelezhető,
azonban ha abból indulunk ki, hogy az ily módon besorolt személyt
(függetlenül saját, szuverén identitásától) hátrányok, ill. eltérő bánásmód érheti, akkor van
társadalmi jelentősége
ennek az adatnak is.
A népszámlálások önbevalláson alapulnak,
ezek alapján az elmúlt
években a következő
megállapítást tehetjük:
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|| MIT KELL TUDNI AZ INFORMÁLIS OKTATÁSRÓL?
Tanulási folyamataink a XXI. századra megváltoztak. Az iskolai órákon kívül ma a diákoknak számos lehetősége nyílik tanulásra, ismeretek szerzésére és megosztására. Ezeknek a tanulási folyamatoknak lehetnek szervezett keretei, de maguk a szociális tereink (család, barátok, osztálytársak, kollégák) is adhatnak nekik keretet. Míg
a formális oktatás szervezett és strukturált közegben az (oktatási, képzési rendszerben) elsajátított tárgyi tudás megszerzésére összpontosít, az informális oktatás a
formális keretek között nem- vagy nehezen megszerezhető ismeretekre és képességekre helyezi a hangsúlyt. Az informális oktatás legfontosabb komponensei az aktív
részvétel, a tapasztalás és a tanulási folyamatban részt vevők közötti interaktivitás.
Ennek megfelelően az informális tanulás sokszor nem is feltétlenül tudatos folyamat, ugyanakkor olykor hatásosabb lehet, hiszen a megélt élményekből mindig több
marad meg, mint a bemutatott, látott, vagy hallott információkból. Az informális oktatás nem akar feltétlen helyettesítője lenni az iskolarendszernek és a formális oktatásnak, inkább a hivatalos oktatási rendszer kiegészítéseként akar szolgálni.

Informális oktatás

|| AZ INFORMÁLIS OKTATÁS KÖZEGE
Az informális oktatás és tanulás eredményességének egyik kulcsfeltétele a megfelelő környezet és közeg. Az iskolarendszer nyújtotta keretek (a tantermek berendezése, a kötött időbeosztás, a számonkérési rendszer, a hierarchikus rend) mind korlátozzák az egyén kiteljesedésének lehetőségét a tanulási folyamatban. Az iskolai
szocializáció a meglévő társadalmi viszonyrendszerek fenntartása mellett, a diákok egyéni képességeit és kompetenciáit kevéssé képes fejleszteni. Ezzel szemben
a nem formális oktatás rendszere sokkal tágabb keretet nyújt a diákok számára; az
informális módszerek pedig lehetőséget és teret biztosítanak a fiatalok egyéni megnyilvánulásainak, melyek hosszú távon kiemelten fontos szerepet játszanak személyiségfejlődésükben.
Ellentétben a hagyományos iskolai órákkal, az informális foglalkozások során a
résztvevők szinte mindig körben ülnek, így mindenki egyenlő mértékben tud bekapcsolódni a közös munkába. A foglalkozások sokkal inkább hasonlítanak beszélgetésre, mint hagyományos iskolai órára. Ennek szellemében a diákoknak nem kell
jelentkezniük, elég, ha jelzik hozzászólási szándékukat, az iskolában szokásos magázódás helyett a diákok és az oktató(k) tegeződnek. Az oktatók hierarchiamentes
partnersége, a játékok és interaktív gyakorlatok együttléte minden diákot képes aktivizálni, olyanokat is, akiket a hagyományos (formális) oktatási keretek között nehezebb bevonni a munkába. A demokratikus keretek és a szabad véleménynyilvánítás
feltétele teremti meg azt a fajta közeget, melyben sikeressé válik az informális tanulás folyamata.
Tapasztalatunk szerint a középiskolás diákok nagy része eleinte idegenül és kényelmetlenül érzi magát egy ilyenfajta közegben, éppen ezért az oktató egyik fontos fel-
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adata, hogy folyamatos reflexiókkal és adott esetben a szabályok elismétlésével segítse a diákokat hozzászokni az új tanulási környezethez.

|| AZ INFORMÁLIS OKTATÁS LEHETSÉGES
CÉLJAI ÉS TÉMÁJA
Az oktatás célja a formális keretek között legtöbbször a lexikális tudás átadása, felhalmozása és rendszerezése. Ez sok esetben szükségszerűen mellőzi az átfogó,
több szempontból vizsgáló elemzést és az önálló, kritikus gondolkodás képességének kialakítását és fejlesztését. Az informális oktatás éppen ezekkel a készségekkel
és kompetenciákkal hivatott ellensúlyozni a frontális és formális oktatás hiányosságait.
Míg a formális oktatás célja általában az ismereti (tan)anyag átadása és az abból
összeálló rendszerek felépítése, addig az informális oktatás rendszerint a közös, interakción alapuló tanulás folyamatára és az egyéni kompetenciák fejlesztésére irányul. Az informális oktatási anyagok legtöbb esetben nem konkrét (tananyagszerű)
információt dolgoznak fel, így tehát a folyamat során megfogalmazott célok sem lehetnek szigorúan körül határoltak. Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy az informális
oktatási anyagok elkészítése és fejlesztése során, illetve az oktatás és a konkrét foglalkozások megtartásakor is alapvető értékek, irányelvek mentén kerüljenek megfogalmazásra a céljaink. Így például:
• egymás iránti tisztelet
• párbeszéd elősegítése
• vitakultúra fejlesztése
• demokratikus keret és a résztvevők számára biztosított egyenlő esélyek
• proaktivitás
• sokszínűség és véleménypluralizmus
Ha a csoporton belüli dinamika és viszonyrendszerek miatt ezek az értékek és irányelvek nem egyértelműek, fontos felhívni rájuk a résztvevők figyelmét, amit akár többször is megtehetünk a foglalkozás során.

|| A CSOPORTMUNKA
Az iskolában a tanulók egymáshoz való viszonya a tanulás során leginkább a szünetekben és a számonkérés során egymásnak nyújtott segítségben nyilvánul meg.
Ugyanakkor ennél sokkal nagyobb lehetőségeket rejt magában az a fajta csoport és
csapatmunka, ami az informális oktatást jellemzi. Az informális tanulás során a csoport tagjai állandó interakcióban vannak egymással, összevetik véleményüket, vitatkoznak, kölcsönös hatással vannak egymás gondolataira és nézeteire. Az informális tanulás ezáltal nem csupán az egyén, hanem a csoport és a közösség szintjén is
48 | Az informális oktatás lehetséges céljai és témája

kifejti hatását. A párbeszéd módszere állandóan új kérdéseket generál, gondolatokat ébreszt, alakítja a diákok gondolkodásmódját. Mindehhez azonban elengedhetetlen a csoporttagok aktív egyéni részvétele a folyamatban. A csoporton belüli dinamikai folyamatok jótékony működéséhez szintén szükséges, hogy az oktató megfelelő
légkört és közeget alakítson ki, melyben a résztvevők kényelmesen érzik magukat és
szívesen nyilvánulnak meg a csoport többi tagja előtt.
Az oktatás eredményessége attól is függ, hogy az egyes gyakorlatok során a csoport vagy osztály milyen rendszerben dolgozik együtt. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a csoportmunka számtalan lehetőséget és értéket rejt magában, de akkor
válik igazán eredményessé, ha az oktató sikeresen tudja összehangolni az egyéni
és a csoportszinten történő tanulási folyamatokat. Fontos hangsúlyozni, hogy a különböző csoportokban illetve osztályokban egyedülálló csoportdinamikai jelenségek és folyamatok érvényesülnek, melyekre az oktatónak minden esetben tekintettel kell lennie.

|| AZ INFORMÁLIS OKTATÓ
Akárcsak a formális oktatás, az informális oktatás során is kiemelten fontos szerepe
van annak a személynek, aki az órát, foglalkozást tartja. A formális oktatásban részt
vevő pedagógusokhoz képest azonban az informális oktatónak komplexebb a feladatköre, s az általa tartott foglalkozás eredményességéhez és sikeréhez tevékenységét többféle szempontrendszer alapján kell alakítania.
Az informális oktató egyszerre:
• tanár, aki ismeret ad át, informál és tanít;
• moderátor, aki párbeszédet generál, irányítja a beszélgetést, és elősegíti a belső
folyamatok természetes dinamikáját;
• megfigyelő, aki képes aktívan hallgatni és figyelni;
• szervező, aki képes a tanulási folyamat megfelelő kereteit kialakítani és fenntartani,
• nevelő, aki elgondolkodtat, és megnyilvánulásaival példát mutat;
• instruktor, aki átlátja és alakítja a csoportdinamikai folyamatokat;
• példakép, modell, akire felnéznek, és akit szívesen követnek.
Természetesen a fentebb említett szabályok és irányelvek közül nem minden lesz
adaptálható bármely osztály vagy tanár/oktató esetében, sőt általában elmondható,
hogy minden egyes csoport sajátos, igényei pedig olykor nagyon is eltérhetnek.

Az informális oktató | 49

Roma/cigány tematikájú
irodalom

50 |

|Bana
|
József: Győr cigánypolitikája a második világháborúig. In: Gémes Balázs
(szerk.): Pillanatképek a romák múltjából. Romológiai Kutatóintézet, Szekszárd,
1998. 123-135.
|Bársony
|
János - Daróczi Ágnes (szerk.):
Pharrajimos. Romák sorsa a nácizmus
idején. Budapest, L’Harmattan, 2004.
|Bass
|
László – Darvas Ágnes–Dögei
Ilona–Ferge Zsuzsa–Tausz Katalin:
A szegénység és kirekesztés változási. 2001–2006. Budapest, MTA KTI
Gyerekprogram Iroda, 2007.
|Berkovits
|
Balázs – Oblath Márton: Ki nevel a végén? Rendszerváltás és az „értelmi fogyatékosság” diskurzusai. anBlokk, 2008. 1. évf. 1–2. sz. 29–41.
|Bernáth
|
Gábor – Brassói Vivien – Orsós
Julianna: Ha szaladok, agyonlőnek, ha
megállok agyonvernek. Az európai roma
holokauszt. Budapest, 2015.
|Binder
|
Mátyás - Pálos Dóra: A kisebbség kisebbsége és a szegénység kultúrája. Szélsőséges egyenlősdi egy erdélyi magyar cigány közösségben. Néprajzi
Látóhatár, 2009. 18. évf. 2. sz. 93-115.
|Binder
|
Mátyás: „A cigányok” vagy a „cigánykérdés” története? Áttekintés a magyarországi cigányok történeti kutatásairól. Regio, 2009. 20. évf. 4. sz. 35-59.
|Binder
|
Mátyás: A „cigány–magyar” együttélés változatai a magyar történetírásban.
In: Szuhay Péter (szerk.): Távolodó világaink. A cigány-magyar együttélés változatai. Budapest, Magyar Néprajzi Társaság,
2013. 15-24.
|Binder
|
Mátyás: A cigányokról alkotott történeti kép változása a rendszerváltás tükrében Szlovákiában és Magyarországon.
In: Krausz Tamás - Mitrovits Miklós Zahorán Csaba (szerk.): Rendszerváltás
és történelem. Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról. Budapest, L’Harmattan
Kiadó – ELTE BTK Kelet-Európa Története
Tanszék, 2010. 313-343.
|Binder
|
Mátyás: Magyarországi roma

történelem - kutatók, források és szövegek. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.):
Alapirodalmak a hazai cigány/roma népességre vonatkozó társadalomtörténet,
társadalomismeret oktatásához. Pécs,
PTI BTK NTI Romológia és nevelésszociológia Tanszék, 2015. 16-49.
|Binder
|
Mátyás: „Roma - identitás - politika“
a rendszerváltás utáni Magyarországon.
In: Földes György - Antal Attila (szerk.):
Holtpont. Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről.
Budapest, Napvilág Kiadó, 2016. 249-275
|Binder
|
Mátyás–Pálos Dóra: Romák a kerettantervekben és a kísérleti tankönyvekben. Budapest, ERRC–CFCF Alapítvány.
2016. (http://cfcf.hu/sites/default/files/
Binder%20P%C3%A1los%20-%20ROMA.
TK.KUT.%202016_0.pdf)
|Bindorffer
|
Györgyi: Sztereotipizáció az
interetnikus kapcsolatokban. In: Bakó
Boglárka – Papp Richárd – Szarka
László (szerk.): Mindennapi előítéleteink.
Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. Budapest, Balassi Kiadó–MTA
ENKI, 2006. 9–35.
|Borsszem
|
Jankó. 24. évf. 1238. (40.) sz.
(1891. október 4.)
|Csalog
|
Zsolt: Etnikum? Faj? Réteg?
Adalékok a „cigányság” fogalmához.
Világosság, 1973. 14. évf. 1. sz. 38–44.
|Csalog
|
Zsolt: Kilenc cigány. Budapest,
1976.
|Csalog
|
Zsolt:
A
cigánykérdés
Magyarországon 1980 előtt. [1979]
Magyar füzetek, 1984. 14-15. sz. 93-137.
|Csepeli
|
György: Cigányok és gádzsók.
Romakép a magyar társadalomban.
http://csepeli.hu/pub/2008/csepeli_ciganyok_gadzsok.pdf (2010-04-23)
|Cserti
|
Csapó Tibor: A magyarországi cigány közösségek demográfiai megközelítése. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.):
Alapirodalmak a hazai cigány/roma népességre vonatkozó társadalomtörténet,
társadalomismeret oktatásához. Pécs,
Roma/cigány tematikájú irodalom | 51

PTI BTK NTI, 2015. 401-462.
|D.
| Szakács Anita: Munczy Béla cigányprímás első világháborús frontnaplói (1916-1917). In: Márfi Attila (szerk.):
Cigánysors. A cigányság történeti múltja
és jelene. II. Pécs, 2009. 91-95.
|Dobos
|
Balázs: Roma etnikai pártok és választói támogatottság Magyarországon.
In Végh Andor (szerk.): A kisebbségek geopolitikája: VIII. Magyar Politikai
Földrajzi Konferencia. Pécs, PTE TTK
Földrajzi Intézet. 2014. 155–162.
|Dupcsik
|
Csaba: „…itt az alkalom a kivégzésükre” (A roma holokausztról) Holmi,
2006. 18. évf. 6. sz. 824-832.
|Dupcsik
|
Csaba: A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890–2008. Budapest,
Osiris, 2009.
|Dupcsik
|
Csaba: A cigányok társadalomtörténete a 19-20. század fordulóján. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.):
Alapirodalmak a hazai cigány/roma népességre vonatkozó társadalomtörténet,
társadalomismeret oktatásához. Pécs,
PTI BTK NTI, 2015a. 295-328.
|Dupcsik:
|
Képek, keretek, korszakok –
vázlat a magyarországi cigányok történetéhez. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.):
A romológia alapjai. Pécs, PTE BTK
Neveléstudományi Intézet, 2015b. 49-78.
|Erdős
|
Zoltán: Értelmezés és megértés. A
magyarországi cigányság korai történetének historiográfiája. Iskolakultúra, 2007.
17. évf. 11-12. sz. 129-144.
|Eriksen,
|
Thomas Hylland: Etnicitás és nacionalizmus. Antropológiai perspektívák.
Budapest-Pécs, Gondolat Kiadó-PTE.
2008.
|Fleck
|
Gábor – Szuhay Péter: Kérdések
és válaszok a cigányságról. Budapest,
Napvilág, 2013.
|Fraser,
|
Angus: A cigányok. Budapest,
Osiris, 2002.
|Gyáni
|
Gábor: A történetírás fogalmi alapjairól. Tény, magyarázat, elbeszélés.
52 | Roma/cigány tematikájú irodalom

In: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József
(szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Osiris, Budapest, 2003. 11-53.
|Hablicsek
|
László: Kísérlet a roma népesség előreszámítására 2050-ig. In: Horváth
Ágota – Landau Edit – Szalai Júlia (szerk.):
Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok. Új Mandátum, Budapest,
2000. 243-275.
|Hajnáczky
|
Tamás: „Egyértelmű, hogy a
cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek.” Cigánypolitika dokumentumokban
1956-1989. Budapest, Gondolat Kiadói
Kör, 2015.
|Herrmann
|
Antal: A Magyarországon
1893. január 31-én végrehajtott czigányösszeírás eredményei. Magyar
Statisztikai Közlemények. Budapest,
Athenaeum R. Társulat, 1895.
|Herrmann
|
Antal: A nemzetközi cigány-tudós társaság. Ethnographia, 1903. 14.
évf. 3. sz. 156.
|Hobsbawm,
|
Eric: Történelem „odalentről”.
In: Hobsbawm, Eric: A történelemről, a
történetírásról. Budapest, Napvilág Kiadó,
2006. 227-242.
|Juhász
|
Attila: A „cigánybűnözés” mint „az
igazság” szimbóluma. anBlokk. 2010. 4.
sz. 12–18.
|Kállai
|
Ernő: A cigányzenészek helye és
szerepe a magyar társadalomban és
a magyar kultúrában. In: Kovács Nóra
- Szarka László (szerk.): Tér és terep.
Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest, Akadémiai
Kiadó, 2002. 327-345.
|Kardos
|
Ferenc: Nyomtalanul? Névtelen
romák holokausztja. A roma holokauszt
jelene történeti kutatásban és a társadalomban. In: Márfi Attila (szerk.): A lágerek
népe. Névtelen romák holokausztja. Pécs,
Janus Pannonius Múzeum, 2014. 50-81.
|Kemény
|
István - Janky Béla - Lengyel
Gabriella: A magyarországi cigányság.
Budapest, Gondolat Kiadó, 2004.

|Kemény
|
István: Előszó. In: Kemény István
(szerk.): A romák/cigányok és a láthatatlan gazdaság. Budapest, Osiris-MTA KI,
2000. 7-18.
|Kocka,
|
Jürgen: Az európai történelem
egyik problémája: a munka. Korall társadalomtörténeti folyóirat, 2001. 2. évf. 5-6.
sz. 5-17.
|Kovács
|
János: A czigányok Szegeden I–
III. Ethnographia, 1895. 6. évf. 3. sz. 187–
198; 4. sz. 280–288; 5–6. sz. 388–393.
|Ladányi
|
János: A magyarországi „romapolitika” csődje. In: Nemeskéry Artúr
(szerk.): Társadalom és térszerkezeti átalakulások. Válogatott tanulmányok
(1975–2010). Budapest, ELTE–BCE,
2010. 170–175.
|Ladányi
|
János: Romaügyek pedig nincsenek! Egyenlítő, 2003. 1. sz. 21–26.
|Landauer
|
Attila – Nagy Pál (szerk.): Írások
a magyarországi beásokról Gödöllő,
Szent István Egyetemi Kiadó, 2009.
|Landauer
|
Attila (szerk.): A Kárpátmedencei cigányság és a keresztyén
egyházak kapcsolatának forrásai (15671953) Budapest, L’Harmattan – Károli
Gáspár Református Egyetem, 2016.
|Lewis,
|
Oscar: A szegénység kultúrája.
Kultúra és Közösség, 1988. 4. sz. 94-105.
|Liégeois,
|
Jean-Pierre: Romák, cigányok,
utazók. Budapest, Pont Kiadó, 2002.
|Ligeti
|
György: Kikről van szó? In: Forray
R. Katalin – Mohácsi Erzsébet (szerk.):
Esélyek és korlátok. A magyarországi cigány közösség az ezredfordulón. Pécs, PTE BTK NTI Romológia és
Nevelésszociológia Tanszék, 2002.
|Majtényi
|
Balázs – Majtényi György:
Cigánykérdés Magyarországon 19452010. Budapest, Libri Kiadó, 2012.
|Mészáros
|
László: A hódoltsági latinok,
görögök és cigányok történetéhez. 16.
századi oszmán török szórványadatok.
Századok, 1976. 110. évf. 3. sz. 474-489.
|Mezey
|
Barna (szerk.): A magyarországi
cigánykérdés dokumentumokban 1422-

1985. Budapest, Kossuth, 1986.
|N.
| N.: Magyar cigányzenészek ünnepe az
országzászlónál. Budapesti Hírlap, (1937.
május 8.) 1.
|Nagy
|
Pál: A magyarországi cigányok a
rendi társadalom korában. Csokonai Vitéz
Mihály Tanítóképző Főiskola Kiadója,
Kaposvár, 1998.
|Nagy
|
Pál: Civitas Zingarorum. Amaro
Drom, 2000. 10. évf. 8. sz. 26–28.
|Nagy
|
Pál: „Fáraó népe” A magyarországi
cigányok korai története (14-17. század).
Pécs, PTE BTK, 2004.
|Nagy
|
Pál: Cigány csoportok és együttélési
modellek változásai a Kárpát–medencében a 15–20. században. In: Romák a történelemtanításban. Történelemtanárok
17. országos konferenciája. Budapest,
Történelemtanárok Egylete, 2008. 35-50
|Nagy
|
Pál: Források és adatok cigányok
katonáskodásának történetéhez a 19.
század első feléből. In: Ilyés Sándor –
Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János
Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt
katona. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi
Társaság, 2008. 79-95.
|Nagy
|
Pál: Cigányok évszázadai. tenyleg.
com 2016.
|Munk
|
Veronika: A romák reprezentációja a többségi média híreiben az 1960–
as évektől napjainkig. Médiakutató, 2013.
2. sz. 89–100.
|Perger
|
Gyula: Cigánykovácsok Győr megyében. A győri iszkápások. In: Domonkos
Ottó (szerk.): Arrabona – Múzeumi közlemények 34. 1995. 269–319.
|Polyák
|
Laura: Cigányok Mucsáról. Az
élclapi karikatúrák cigányképe. Beszélő,
2002. 7. évf. 7-8. sz. 89.
|Pomogyi
|
László: A század elejétől 1945–
ig. In: Kemény István (szerk.): A magyarországi romák. Budapest, Útmutató,
2000. 12–16.
|Pomogyi
|
László:
Cigánykérdés
és cigányügyi igazgatás a polgári
Magyarországon.
Budapest,
OsirisRoma/cigány tematikájú irodalom | 53

Századvég, 1995.
|Prónai
|
Csaba: Európa cigányai. (Leonardo
Piasere: I rom d’Europa. Una storia moderna.) In: Prónai Csaba (szerk.): Cigány
világok Európában. Budapest, Nyitott
Könyvműhely Kiadó, 2006. 361-366.
|Purcsi
|
Barna Gyula: A cigánykérdés
„gyökeres és végleges megoldása.”
Tanulmányok a XX. századi „cigánykérdés” történetéből. Debrecen, Csokonai
Kiadó, 2004.
|Romsics
|
Ignác: Szakosodás, szintetizálás és interdiszciplinaritás a 20. századi történetírásban. In: Romsics Ignác:
Történelem, történetírás, hagyomány.
Tanulmányok és cikkek, 2002-2008.
Budapest, Osiris Kiadó, 2008. 165-176.
|Sághy
|
Erna:
Cigánypolitika
Magyarországon az 1950-1960-as években. Múltunk, 2008. 1. sz. 273-308.
|Sárosi
|
Bálint: Cigányzene… Budapest,
Gondolat, 1971;
|Stewart,
|
Michael S.: Daltestvérek. Az oláhcigány identitás és közösség továbbélése
a szocialista Magyarországon. T-Twins
Kiadó, Budapest, 1994.
|Stewart,
|
Michael S.: Előszó. In: Kováts
András
(szerk.):
Roma
migráció.
Budapest, MTA KI, 2002. 7–12.
|Szalai
|
Júlia: Az elismerés politikája és
a „cigánykérdés”. A többség-kisebbség viszony néhány jelenkori problémájáról. In: Horváth Ágota–Landau
Edit–Szalai Júlia (szerk.): Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok.
Budapest, Új Mandátum, 2000. 531–571.
|Székelyi
|
Mária–Örkény Antal–Csepeli
György: Romakép a mai magyar társadalomban. Szociológiai Szemle, 2001. 3. sz.
19–46.
|Szomszéd
|
András: A nógrádi cigányság
története az összeírások tükrében (17.
sz. második felétől a 19. sz. közepéig). In:
A Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve.
XIII. Salgótarján, 1987. 157-207.
|Szuhay
|
Péter: Akiket cigányoknak ne54 | Roma/cigány tematikájú irodalom

veznek – akik magukat romának, muzsikusnak vagy beásnak mondják. Magyar
Tudomány 1997. 6. sz. 656-675.
|Szuhay
|
Péter: Az egzotikus vadembertől
a hatalom önnön legitimálásáig. A magyarországi cigányokról készített fotók típusai. Beszélő, 2002. 7. évf. 7–8. sz. 97–
106.
|Szuhay
|
Péter: A holocausttól a pharrajimosig. Egy szemünk előtt kialakuló rítus,
mint a romák történelmének metaforája.
Élet és Irodalom. 2005. 49. évf. 46. sz.
|Tamás
|
Ágnes: Nemzetiségi sztereotípiák
a 19. század második felének magyar
élclapjaiban. In: T. Litovkina Anna – Barta
Péter – Hidasi Judit (szerk.): A humor dimenziói. Budapest, Tinta Kiadó, 2010.
201–208.
|Tóth
|
Péter: A magyarországi cigányság
története a feudalizmus korában. Pécs,
Bölcsész Konzorcium, 2006.
|Tóth
|
Péter: Gondolatok a cigányok magyarországi történetéről és annak forrásairól. In: Gémes Balázs (szerk.):
Pillanatképek a romák múltjából.
Romológiai Kutatóintézet, Szekszárd,
1998. 37-44.
|Török
|
Emőke: A banausziától a bérmunkáig – változások a munka értelmezésében. Szociológiai szemle, 2009. 4. sz. 4367.
|Wislocki
|
Henrik: Cigányok. In: Pallas
Nagy Lexikona IV. kötet. Külön melléklet.
Budapest, 1893. 13.

„Ez a kiadvány az Európai Unió Igazságügyi Programjának támogatásával készült.
A kiadvány tartalma a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető
felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.”
A tartalomért a szerzők vállalják a teljes felelősséget.

Roma/cigány tematikájú irodalom | 55

56 | Az informális oktatás lehetséges céljai és témája

