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Kisebbség - többségben
Egy cigányfalu 1993-ban

Alsószentmárton SikIóstól tíz kilométerre délre, az Ormánság keleti szélén
fekszik. 956lakójából 955 cigány származású, a három esztendeje a faluba
költözött plébános az egyetlen kivétel. 60 óvodás, 216 iskolás korú gyermek,
450 nyugdíjas él Alsószentmártonban, 450 az aktív korban lévő lakosok szá
ma. Alig dolgozik azonban közülük valaki: a munkanélküliek aránya meg
közelíti a 90 százalékot.

Sokácok helyén

Korábban a község lakóinak többsége sokác volt, de éltek itt svábok s néhány
magyar család is. A falu mellé szorult a nagy cigánytelep. A falusiak négy nyel
ven beszéltek: magyarul, horvátul, németül és cigányul.

Ez az állapot a hatvanas évekig jellemezte a települést. A hetvenes évek
elején megindult az elvándorlás, s 1975-re a faluban már csak cigányok ma
radtak. Akkoriban politikai programot hirdettek meg a cigánytelepek fölszá
molására. A cigánycsaládoknak házvásárlásra hosszú lejáratú, kamatmentes
állami kölcsönt adtak. A megüresedő falusi házakat így cigányok vették meg.
Elkezdődött a cigány és a sokác lakosság együttélése. Ez tovább élezte a két
népcsoport között már korábban is meglévő feszültségeket. Végül talán két
három sokác és magyar család maradt; őket már a cigányok ösztökélték:
menjenek a többiek után. Igy jött lére az ország egyetlen tisztán cigány la
kosságú faluja.

Az akkori politikai meggondolások szerint úgy képzelték, ha a cigányokat
beköltöztetik a parasztházakba, ezáltal parasztokká is válnak. Rövidesen kide
rült, mennyire téves elképzelés volt ez. Bár igaz, a változás hozzászoktatta őket

a rendszeres munkához, mert csak így juthattak a cigánypolitika által meg
hirdetett anyagi előnyökhöz. kedvezményes részletfizetéshez. Húsz eszten
dővel ezelőtt ugyanis a különféle ipari vállalatoknál nagy kereslet mutatkozott
a szakképzetlen munkaerő iránt. A hetvenes évek közepére-végére már minden
kinek volt munkahelye, a cigányok dolgozókká lettek. Az állami kedvezmények
segítségével- úgy tetszett - tisztességes életet teremtenek maguknak.

Kik ők, honnan jöttek?

A cigányság itt élő csoportja, az úgynevezett beás cigányokhoz tartozik, akik a
magyarországi cigányságnak mintegy nyolc százalékát teszik ki, a Délvidéken
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azonban, Somogy, Tolna, Baranya és Zala megyében ők alkotják a cigányság
többségét.

Beásnak azok nevezik magukat, akik sötét bőrűek és román nyelven be
szélnek, és nem beszélik a cigány nyelvet.

Az alsószentmártoni cigányoknak nem jut eszükbe, hogy nyelvük miatt
román nemzeti kisebbségnek tartsák magukat. Román anyanyelvük erős cigány
öntudattal párosul, hovatartozásukat tehát nem a beszélt nyelv határozza meg.

A cigányok többsége ösztönösen őrzi identitását. Akadnak köztük olya
nok, akikben munkál a kiemelkedés, a fölemelkedés, ezáltal az elszakadás
vágya. Ők sok mindent megpróbálnak, hogy magyarnak lássanak. Az ilyen
kísérletek általában nem járnak sikerrel, s nincs is sok értelmük. A cigány-asz
szimiláció nem látszik járható útnak.

Az alsószentmártoni cigányok népszokásai nagyobbrészt a szerbekéihez
igazodnak. Ha a kedvük szerint akarnak táncolni, kólót járnak, s szerb mu
zsikát játszanak hozzá. Az együtt élő népektől átvett kultúrhagyományok
abban a pillanatban, amint ők művelik, azonnal cigánnyá válnak. A temp
lomban is megfigyelhető ez: a Szent vagy Uram-ot vagy a Hozsanna-éneket
sehol nem lehet úgy hallani, mint tőlük. Követik az ismert dallamot, ám
mégis egészen más: cigány. Enek-zenei téren igen fogékonyak a környezeti
hatásokra.

Hitvilág

A cigányok istenhívők. Kérdéses, hogy istenképük mennyire felel meg a Jézus
Krisztust követő vallás dogmáinak. Imádkozásuk abból áll, hogy saját szavaik
kal, tehát nem a közismert imaszövegeket mondva, kérnek istentóI egészséget,
szerencsét. Akiról azt mondta a felesége, hogy soha nem imádkozik, arról is
kiderült, lefekvéskor annyit azért mond: damne zsute - Istenem, segíts!

Különféle fogadalmak kötik őket. Szívesen keresik föl a búcsújáróhelyeket.
Az alsószentmártoni cigányok pünkösdkor tartják máriagyúdi zarándoklatukat.
Templomba általébanolyan arányban járnak, mint más, nem cigányok lakta
egyházközségekben. Otvenen-hatvanan rendszeresen részt vesznek a misén,
mások alkalomszerűentérnek be a templomba.

Ragaszkodnak a gyerekek megkereszteléséhez, ezzel ugyanis Isten ol
talmát, védelmét szerzik meg az újszülöttnek. Amíg a gyerek nincs meg
keresztelve, nem szabad a házból semmit kö1csönadni, nyílt tüzet rakni,
tűt, éles szerszámot elővenni, és sötétedés elótt haza kell érni a kicsivel.
Féltik a gyermeket a gonosz rontó befolyásától, s a maguk praktikáival
óvják mindentől, hogy az ártás ne fogjon rajta. A keresztséggel tisztává
lesz a gyermek, megkapja a gonosz mesterkedéseinek elhárításához szük
séges védelmet. A természeti népekre jellemző hitvilág és hiedelmek elemei
jól fölismerhetők ebben.

A keresztelő mellett a temetés a másik igen fontos vallási ünnep-alkalom.
A cigányok ragaszkodnak az egyházi temetéshez; utána gyakran kérik a ház
szentelését, s az elhunytért gyászmisét mutattatnak be. A halott mellett egész
éjszaka virrasztanak. Tüzet raknak az udvaron, s a közeli ismerősök, rokonok
ott beszélgetnek, kártyáznak. Az elhunytakkal tovább tartják a kapcsolatot.
Aki meghalt, csak eltávozott, de velük marad. Unnepekkor kisebb-nagyobb
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ajándékokat visznek ki az elhunytak sírjára, karácsonykor például friss fe
nyőágat szaloncukorraI. A halottakkal kapcsolatos elképzeléseiket mutatja
a temető képe is. A falu általános anyagi helyzetéhez viszonyítva fényűző

kripták, hatalmas sírkövek emelkednek egymás mellett, mert a halottnak
mindent meg kell adni, még akkor is, ha nem telik rá. Sokan inkább el
adósodnak, csak hogya kapcsolatot jelző és fenntartó emlékmű elkészül
hessen.

Bár hitvilágukban föllelhetők a természeti népekre jellemző vonások, igen
érzékenyek arra, vajon az egyház mit szól a szokásaikhoz. Annak szabad
ságát azonban fönntartják maguknak, hogy az egyházi kritikát elfogadják-e,
avagy sem.

Mint ahogyan egyéb szokásaik sem egyeznek a magyarság tradícióival,
úgy vallási, hitbéli téren is őrzik a maguk szuverén hagyományait, s eze
ket ötvözik az együttélés során megismert európai kereszténység elemei-
vel. .

Amikor még sokácok, magyarok és svábok is éltek a faluban, a cigányok
részben a templom kicsinysége, részben faluszéli izoláltságuk következté
ben nem tudtak a katolikus valláshoz asszimilálódni. A környékbeli szerb
ortodox templomba jártak, amikor ezeken a helyeken még volt pópa és
működött a templom. A mai hatvan éven fölülieket ortodox templomban
keresztelték.

Kétszer tartják meg a karácsonyt, december 25-én és a keleti szokás szerint
január 6-án. Fenyőfát állítanak, a szobából kihordják az asztalt, a székeket, s
az üres teret vastagon beszórják szalmával. Erre a balkáni gyökerekre visz
szavezethető, - ám napjainkban egyre inkább kívesző - szokásra 24-én
délután 5 órakor kerül sor. Gyertyát gyújtanak, amelynek a kályhához ha
sonlóan, egész éjszaka égnie kell.

A húsvét, a feltámadás misztériuma alig jelent számukra valamit. A régi
egyházi liturgiában szerepelt a húsvét éjszakai virrasztás. A pap egy alka
lommal kihirdette: ha halottaik megérdemlik, hogy virrasszanak mellettük,
Jézus Krisztus, akit kereszthalálra ítéltek, ne érdemélné meg? Erre nagyszom
baton a templommal szemközt, az út mellett tüzet raktak. A tűz megszen
telésével kezdődött az este, majd a templomban folytatták a mostani egyházi
előírások szerinti liturgiával. Egyesek a tűznél maradtak, mások a templomi
szertartást követték, ugyanúgy mint a halottas háznál, ahol ki a házban, ki
az udvaron, a tűz körül vesz részt a közösségi rítuélén. Ejszaka sorra vették
a liturgia szerinti olvasmányokat, s a hajnali misét követően,virradatkor kez
dődött a föltámadási körmenet, amit közös reggeli zárt le. Azóta is tartja
magát a szokás, s évről évre mintegy kétszázan várják a húsvétvasárnapi
hajnalt.

Ortodox eredetű a rangilunak, illetve arangilunak nevezett ünnepük. Va
lószínűleg az arkangyal kifejezésnek hallomással átvett változatát őrzi az el
nevezés. November 21-én a falusi búcsúkhoz hasonló módon vidámsággal
töltik a napot, bár az ünneplés elsősorban a családban zajlik. Pontosan ma
guk sem tudjuk, mit ünnepelnek; a búcsúkhoz hasonlóan, valamiféle foga
dalmi napnak tartják, sokkal inkább, mint november tizenegyedikét. Szent
Mártonnak, a templom védőszentjénekünnepét.

A hivatalos formaságok a cigányokat sosem korlátozták. Polgári vagy egy-
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házi házasságot akkor kötnek, amikor erre valamilyen okból- ez többnyire
anyagi természetű - szükségük van.

Az evangéliumi tanításra a cigányok rendkívül fogékonyak. Nemcsak el
fogadják, hogy Jézus közvetíti Isten szeretetét az embereknek, hanem szígo
rúan számon is kérik ezt a paptól; ami ugyancsak azt jelzi, hogya hitről és
a tanításról való gondolkodásukban is primér módon értelmezik a hallottakat.

A gyónás, tehát az újrakezdés, a meg tisztulás reménye nagyon fontos azon
cigányok életében, akik megismerték Jézus Krisztust. A gyónásban nem a
lelkitükör alapján sorolják föl vétkeiket, hanem a maguk szavaival elmondják
mindazt, ami a lelküket nyomja. Gyónásuk természetes pszichoterápiás moz
zanatnak fogható föl, s gyakran őszintébb, mint az úgynevezett civilizált ke
resztényeknek a bűnöket illedelmesen, szégyenlősen mérlegelő megvallása.
A cigányok kevésbé bújnak el az enyhítő, elfedő megfogalmazások mögé,

A természeti népekre jellemző félelem nyilvánul meg a pap személyével.
ruházatával szemben. A fekete a cigányok között hangsúlyozottan a halál
színe, ezért a pap nem is jár köztük reverendában. Tartózkodásuk egyik oka
lehet az is, hogy papot korábban leginkább csak akkor láttak, amikor temetni
ment közéjük.

A pap misztikus személy volt a szemükben, aki kapcsolatban van az Isten
nel, a túlvilággal, akiről nem lehet tudni, hányadán állnak vele. Ez a félelem
mel teli gyanakvás, miután a pap közéjük költözött, előbb oldódott, később
teljesen megszűnt.

Családi és közösségi szokások

A család fogalma is jelentősen eltér a cigány lakosságná1 a magyar és általában
az európai kultúrában megszokottól. Családon nem a szüló-gyermek közössé
get értik, hanem az egész rokonságot, az egész klánt. A nagycsalád meglétében
és továbbélésében ugyancsak fölismerhetők a természeti népekre jellemző ha
gyományok. Ebben a közösségben a személyi tulajdon nem határolódik el éle
sen. Ha valakinek van valamije, azt a klánon belül bárki jogosan használhatja.
Az enyém fogalmát náluk a miénk, a személyi tulajdont a közösségí tulajdon
váltja föl. A tulajdon haszná1atát leginkább a szükség dönti el, ami jogot adhat
bárminek az elvételére, használatára.

A cigányokról sokszor hallani, hogy szexuális szokásaikban a szabadosság,
a promiszkuitás jellemzi őket. Ugyanakkor vannak adatok a szígorü, mono
gám szexuális magatartásra is. Az egyes cigánycsoportok között jelentős el
térések mutatkoznak. A párváltogatás nem sokkal gyakoribb, mint más nép
csoportoknál. A lelki, szellemi éretlenség, a fiatal korban kötött házasság
azonban gyakorta fölboríthatja a kapcsolatokat. Ha a cigányoknál a párvál
togatás nem fordul is sűrűbben elő, mint másoknál, elfogadottabb, mint ott,
ahol a válás hosszú, nehézkes és anyagi érdekekért folyó bírósági procedú
rával jár együtt.

A fiúkat tizenöt-tizenhat, a lányokat tizenkét-tizenhárom éves korukban
felnőttnek tekintik. Minden fiúgyermek álma, hogy nagy és erős legyen, a
lányok pedig szépségre és anyaságra vágynak. A környezet, amint éretté vál
nak, természetesnek fogadja el vágyaikat.

A felnőttek társadalmába tartozás kezdetét egyes tilalmak megszűnése jel-
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zi. A fiatal ettől fogva alkoholt fogyaszthat, cigarettázhat, házasodhat. A há
zassághoz nem szükséges semmiféle előzetes engedély, szülői beleegyezés.

A cigányoknál a házasságkötésnek általában két formájával találkozha
tunk. Az egyik, amikor az apák megegyeznek a jegyajándékban, ilyenkor
veszik a menyasszonyt, néha igen komoly összegekért. A másik forma a le
ányszöktetés. A fiatalok, úgy mint másutt is, kiválasztják egymást. Amikor a
fiú a leányt hazaviszi saját házukhoz és az éjszakát együtt töltik, másnaptól
kezdve mindenki házastársaknak tekinti őket.

Az a szokás, hogy az újszülöttnek nem egy, hanem több, olykor három
négy-öt-tíz komaszülője van. Ez is azt jelzi, hogyakomák személyében a
közösség, a nagycsalád vállalja és fogadja be az újszülöttet. A komaság ezért
szoros rokoni kapcsolatot jelent, nem pedig formaság, mint az európai gya-
korlatban oly sokszor a keresztszülők esetében. .

Alsószentmártonban a cigányokra jellemző magas gyermekáldás az utóbbi
évtizedekben visszaesett. A felnőttek még tíz-tizenkét gyerekes családokban
nevelkedtek, ma viszont két-három gyerek születik egy családban. A hetve
nes évek elejétől a felvilágosítás, az engedélyezett abortusz, az ipari munkába
állás csökkentette a szülések számát.

()ktatás, nevelés

Az egyházasharaszti iskolában, ahová öt faluból, köztük Alsószentmártonból
járnak a gyerekek - a legutóbbi időben vezették be a román nyelv oktatását. A
román nyelvet az alsó tagozaton heti két, a fölső tagozaton heti három órában
tanulják ugyanazokból a könyvekből, mint a Gyula, Békéscsaba környékén élő,

román nemzetiségi iskolába járó diákok.
A cigánygyerekek értelmi színvonala nem különbözik más gyerekekétől.

Alsó tagozatos korukban rendszeresen járnak iskolába és tanulnak is. A gon
dok 5-6. osztályban, a serdülőkorral jelentkeznek. Figyelmüket már más köti
le, s rossz hatással vannak a többi gyerekre.

A 7. osztályba az 1992-1993-as tanévben több mint tíz bukott tanuló jár, s
magatartásuk próbára teszi a pedagógusok tűrelmét. A cigány tanuló olykor
nem szándékosan sérti meg tanárát, vagy viselkedik elfogadhatatlan módon,
hanem azért, mert nem ismeri a saját környezetén kívül általánosan elfoga
dott normákat.

Gyakorta hiányzik belőlük a kitartás, néha az első kudarc alkalmával föl
adják a további erőfeszítést. Pályaválasztásukban nem a családban vagy a
környezetben látott minta vezeti őket (általában ez hiányzik is), hanem pil
lanatnyi motivációk, például egyvalakinek a döntése határozza meg a többi
ekét is: elsődleges szempont, hogya falun kívül is együtt maradjanak.

A lemorzsolódás az általános iskolában ötven százalékos volt a nyolcvanas
évek elején, később sikerült elérni, hogya gyerekek nyolcvan százaléka vé
gezzen. Tudásuk azonban sokszor nem tükrözi ezt, nagy számban gyakorlati
anafabétának tekinthetők. Ha a tanuló élettársi kapcsolatot létesít, azaz há
zasságot köt, eltiltják az iskola látogatásától. A pedagógusok igyekeznek
meggyőzni a gyerekeket, hogy a közösség előtt kinyilvánított párválasztással
várják meg az iskola elvégzését.

A cigány fiatalságot ki kell mozdítani megszokott, ám változtatásra nem ösz-
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tökélő környezetéből, de a szoros kapcsolatok és a nehézkes alkalmazkodási
készség miatt mégis együtt kell tartani őket. A Gandhi Alapítvány tárnoga
tásával ennek szellemében hatosztályos gimnázium indul cigány tanulóknak
Pécsett és Kaposvárott. Az alapítvány 1992-ben negyvenmillió, 1993-ban
mintegy nyolcvanmillió forint állami támogatást kap. Létrejött egy pedagó
giai munkacsoport, amelynek vezetője beás származású cigány tanár. A hat
osztályos iskola célja cigány értelmiség nevelése, ugyanakkor fontos, hogy ne
veszítsék el kapcsolatukat saját népükkel, mert akkor asszimilálódni akarnak, s
nem támogatják többé az övéiket. A fiatalok ezért az érettségi mellett olyan
képzést is kapnak, amely segítheti visszatérésüket a faluközösségbe. Aki pedig
diplomát szerez, tudásával, helyzeténél fogva tehet valamit népéért.

Mindennapi élet

A pap sajátos helyet foglal el a falu életében. Ténykedése nem korlátozódik a
templomra és a hitoktatásra. Szociális munkás, békebíró, tanácsadó, írnok és
segélyoszt6 egy személyben. Sokan elfogadják, mások éppen orrolnak rá vala
miért. Köztük és velük él. A plébánia épülete nyitott, a plébános által építtetett
nagy közös helyiségben idősek napközi otthonát hozták létre, ide bárki jöhet,
fiatal, öreg egyaránt. Jönnek és mennek az emberek, a plébánia a kocsma mellett
az egyetlen közösségi hely.

Ráérnek az emberek, a falu munkaképes lakosságának döntő többsége
munkanélküli. Annak idején kedvezményes állami kölcsönökből építkeztek,
vettek házat, és újították fel a régi parasztportákat. Dolgoztak a nagyüzemek
ben, aki akart, meg tudott élni. Ma a nagyüzemek zöme leáll, ezért a mun
kanélküliség halmozottan hozza a gondokat. A munkanélküli segély lejárta
után nincs miből élniük. Mi legyen? A fiatalok akár évtizedekig szociális
kegyelemkenyéren éljenek? A legtöbb család nem rendelkezik olyan anyagi
háttérrel, amely vállalkozókká tehetné őket. Hiányzik ehhez a megfelelő kép
zettség is.

Az új vallalkozésok ugyan megjelentek Alsószentmártonban is, de milyen
módon! Uj kocsmák, büfék, szeszkimérések nyíltak a korábbi egyetlen kocs
mával szemben. Az egész nap otthon lévő emberek, akik a paraszti gazdál
kodáshoz nem értenek, így a ház körül sincs annyi munkájuk, italozással
múlatják az idejüket.

A munkanélkülivé válás a cigánycsaládok esetében is törést jelent, külö
nösen az apa életében. A munkanélküliséget a cigányok ugyanolyan keser
vesen élik meg, mint mások. Nehéz elviselni, ellensúlyozására sokan alko
hollal vagy szerencsejátékkal kábítják magukat.

A falusi kocsmában fölállítottak két pénznyerőautomatát is. Szenvedéllyé
vált a játék. A reménytelenség vidékén a nyerésben való bizakodás ugyan
olyan szenvedéllyé válhat, mint az alkohol vagy a drog. Akkor, amikor sem
miféle biztató megoldás nem mutatkozik sorsuk jobbra fordítására, a gyerek
kortól kialakuló játékszenvedély a zárt faluközösségben elképzelhetetlen er
kölcsi pusztítást végezhet. Az ország egyik legnyomorúságosabb faluját s a
környező településeket betelepíteni játékautomatákkal olyan időzítettbomba,
amely egy kisebbségnek tönkreteheti az ifjúságát s ezáltal a jövőjét.

A közbiztonság nem rosszabb, mint más falvakban. A határ közelében
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néhányan csempészéssei próbálkoztak, előfordult üzletek fosztogatása, ám
árulkodóan jellemző, hogy általában élelmiszerért, élvezeti cikkekért törnek
be. Kényszerűségből semmittevökké lesznek, s ez az állapot életformává erő

södik. Onfenntartásuk érdekében kénytelenek lesznek lopni, rabolni. Ez pe
dig súlyos ellentéteket szíthat az egyes népcsoportok között. Ma azoknak van
még munkájuk, akik annak idején a termelőszövetkezetet választották. De ki
tudja, meddig? S ki tudja, hogyan és mikor alakulnak át errefelé a föld-tulaj
donviszonyok? A majdan alakuló kis- és középgazdaságokban szükség lesz
kisegítő munkaeröre, s akkor remélhetőlegmegtalálják a cigányokat.

Az utóbbi tizenhárom évben hárman érettségiztek a faluból. Egyikük Né
metországba került, ott tanul tovább. A másik vízvezetékszerelőszakmával
munkanélkülí. A harmadik kereskedelmi szakközépiskolát végzett, most le
velező tagozaton teológiára jár, s hittant tanít.

Volt időszak, amikor a fiatalok az ipar csábító hatására szívesen szereztek
szakmai képesítést. A faluban hentes, asztalos, autószerelő,kőműves él mun
ka nélkül.

A falu kétszázharmincöt családjának mindegyike OTP-tartozással küszkö
dík, Az utóbbi négy évben hatvan új ház épült. Ezek tulajdonosai vették föl
a legnagyobb kölcsönöket, az ő helyzetük a legnehezebb. Néhány családnál
már megjelent a végrehajtó. Akinek hízója volt, gyorsan levágta, a televíziót,
a rádiót, a bútort elrejtették. Nem volt mit elvinni.

Ez az állapot nem tartható hosszú ideig. Ha majd a környéket is eléri a
tőkemozgás, de legkevesebb öt-tíz év múlva, a munkanélküliség aránya talán
az országos átlagra csökkenhet. Addig kosárfonó ismereteiket talán haszno
sítani lehetne, ha fölvásárolnák az otthon fonott termékeket, vagy ha egy kis
üzemben foglalkoztatnák őket. A falu hátrányát - hogy zárt cigányközösség
- előnyére is lehetne változtatni. A franciaországi Montpellier, amely koráb
ban nagy cigány zarándokhely volt, mára cigány idegenforgalmi központtá
alakult. A cigány folklórnak. a valójában nem létező, ám bemutatható cigány
romantikának természetes környezetben való megjelenítése látogatókat vonz
hatna a környékre.

Együttélés .

A nemzetiségi fogalom határai rugalmasak: attól függ, meddig nyújtjuk őket;

,annak megfelelően férnek vagy nem fémek bele az emberek. A cigányok min
denképpen kisebbséget alkotnak; másság jellemzi őket, de se nem jobbak, se
nem rosszabbak másoknál.

A magyar-dgány együttélés falvanként változó képet mutat. Godisán a
cigányok egy része átvette a paraszti életformát, s talán ennek is tulajdonít
ható, hogy nem jelentkeznek különösebb feszültségek. Ott a fiatal gyerekek
értenek még román-cigányul, de beszélni nemigen tudnak már anyanyelvükön.

Siklóson a vár alatti részt cigányvárosnak nevezik. Ott már keverednek az
egyes cigánycsoportok, s a városban vitára adott okot, vajon faji megkülön
böztetés-e, hogya további lopások megelőzése érdekében egyes csoportokat
kitiltottak az üzletekből. A városba húzódott cigányok egy része valutázás
ból, lopásból, kétes eredetű áruk adásvételéból él.

Dél-Baranyában megszokták az ott élők: az egyik ilyen, a másik olyan
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ember. A cigány-magyar ellentét nem jellemző a vidékre. Hagyományosan
együtt éltek itt a népcsoportok. A háború előtt a cigányok részes aratók,
napszámosok voltak a magyar parasztgazdáknál. Ugyanannál az asztalnál,
ugyanolyan terítékből, ugyanazt az ételt ették, mint a gazda. Ha van ellentét,
abból fakad, ha egy cigány származású ember törvénybe ütköző cselekedetet
követ el. A cigányok azt hiszik, származása miatt vonják kérdőre, a magyarok
pedig általánosítanak az esetból. Arra a cigányra, aki a magyarokat lenézően

parasztnak nevezi, nem cigány származása, hanem viselkedése miatt neheztelnek.
A korábbi időkben a cigányságnak juttatott előnyök rontották a nemzeti

ségek egymás köztí kapcsolatát. A pozitív diszkrimináció súlyos ellentmon
dásokhoz vezetett. A cigánygyerek azért kapott ingyen kakaót, bérletet, tan
könyvet, ebédet, mert cigány, miközben az esetleg rosszabb anyagi körülmé
nyek között élő magyar családnak nem jutott erre. A helyi feszültségeknél
nagyobb hatású, hogy az ilyen hírek elterjednek, s másutt - ahol cigányok
nem is élnek - erős előítélet fejlődik ki irántuk.

A cigányok azonosságtudatra törekvése változó erejű. Akadnak, akik fe
hérítő kenőcsöket kémek az orvostól, hogy kifakuljon a bőrük színe. Mások
agresszívan büszkélkednek cigány voltukkal. Az iskolában arra nevelik a
gyerekeket: vállalják származásukat. Nem kell asszimilálódniuk, mert nem
ez a járható út. Nem az a kiemelkedés módja, ha egy cigány egy lecsúszott
magyar család gyermekével köti össze a sorsát, s lesz belőle rackö, aki se
nem cigány, se nem magyar. Az egyik közösség még nem fogadja be, a másik
már kiveti magából.

Cigányság nem létezik, egységes etnikumként semmiképpen. A nagy
családok, a csoportok a meghatározók. S mert nem létezik egységes cigány
ság, a számtalan szervezet is inkább valamiféle politikai taktika szolgálatában
áll, vagy egyéni törekvések húzódnak meg mögöttük. Ezért hallani olykor:
alapíts, komam, te is egy cigányszervezetet, abból meg lehet élni. Ha pedig
valaki azzal érkezik: a cigányságot képviseli, attól megkérdik: ugyan miféle
cígányokat?

Atmeneti helyzetben van a falu. Ha maradnak - semmi remény, ha men
nének - ugyan hová, miből s legfőképpen minek a reményében?
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