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Pálos Dóra – Binder Mátyás 

 

A kisebbség kisebbsége és a szegénység 

kultúrája│Szélsőséges egyenlősdi egy erdélyi magyar 

cigány közösségben1  

 

 Absztrakt 

Tanulmányunkban egy erdélyi magyar cigány közösségben működő egalitárius gyakorlat, 

„szélsőséges egyenlősdi” kialakulását és működését próbáljuk meg értelmezni, 

elsősorban az interetnikus viszonyok kontextusában. 

Az elméleti hátteret a „szegénység kultúrája” (Oscar Lewis) és az amerikai eredetű 

„underclass” fogalom kelet-európai, strukturalista verziója (Ladányi János, Szelényi Iván), 

valamint a konstruktivista etnicitás elméletek biztosítják. 

Írásunkban igyekszünk feltárni az „egyenlősdi” gazdasági vonatkozásait, mely így 

egy túlélési stratégia részeként, a szélsőséges szegénységre adott adaptív válaszként 

értelmezhető, annak minden pozitív és negatív jellemzőjével. A szélsőséges 

egyenlősdinek (osztozkodásnak) gazdasági racionalitása mellett, fontos társadalmi 

funkciója is van, a csoporton belüli és a csoportközi viszonyokban egyaránt. A cigányok 

számára megerősíti a családi, közösségi összetartozás érzését, a magyarok szemében 

viszont a cigányok „irracionális” gazdasági gyakorlata az etnikai sztereotípiák és határok 

újratermelődését segíti elő.  

 

Abstract 

In this study, we will try to interpret an egalitarian practice, the development and function 

of an ‘extreme egalitarianism’ in a Transylvanian Gypsy community, especially in the 

                                                           
1 A szöveg eredetileg Néprajzi látóhatár, 2009. (18. évf.) 2. sz. 93-115. számában jelent meg. A szerzők 

és a folyóirat engedélyével jelentetjük meg újra. 
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context of interethnic relations. The theoretical background is based on the ‘culture of 

poverty’ (Oscar Lewis) idea, the East-European, structuralist version of the notion of 

‘underclass’ of American origin (János Ladányi, Iván Szelényi), and the various theories of 

constructionist ethnicity. 

 In our work we aim to explore the economic features and significance of this 

‘egalitarianism,’ which can be thus interpreted as parts of a survival strategy or as a 

response to extreme poverty, with all of its positive and negative characteristics. Beside 

the economic rationality of extreme egalitarianism (sharing), it also has an important 

social function, both in intra-group and inter-group relations. For the Gypsies in 

strengthens the sense of familial, communal belonging, yet the Gypsies’ ‘irrational’ 

economic practice in the eyes of the Hungarians certainly facilitates the reproduction of 

ethnic stereotypes and boundaries. 
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Tanulmányunkban egy erdélyi cigány közösség körében végzett, több évet átfogó kulturális 

antropológiai terepmunka2 során megismert jelenséghalmaz egy szegmensét szeretnénk leírni és 

értelmezni. A fogalmi keretek tisztázása után megpróbáljuk a dombosi3 cigányok körében 

uralkodó – a külső szemlélő számára sokszor értelmetlennek tűnő - egalitárius gyakorlat 

kialakulását eredményező komplex feltételrendszert feltárni, majd bemutatjuk e „szélsőséges 

egyenlősdi” (Ladányi-Szelényi 2004:105-107) mindennapi működését és logikáját. 

 

Kultúra, etnicitás és identitás 

 

Témánk bővebb kifejtése előtt érdemes tisztázni néhány fogalom – számunkra érvényes – 

jelentését. A kultúrát tágabban vett etnográfiai értelemben használjuk, Edward B. Tylor 1871-es, 

klasszikus definíciójának megfelelően, mely szerint: „A kultúra vagy civilizáció, (…) az a komplex 

egész, amely magába foglalja a tudást, a hitet, a művészetet, az erkölcsöt, a törvényt, a szokást és 

minden más képességet és sajátosságot, amelyre az ember, mint a társadalom tagja tesz szert.” 

(Tylor 1997:108) 

Társadalom és kultúra elválaszthatatlan egymástól, minden társadalomnak megvan a 

maga kultúrája, hiszen a kultúra alapvető funkciója, hogy az emberek, népek biológiai eredetű 

szükségleteit megoldja, ezáltal biztosítsa az élet biztonságát és folytonosságát. (Borsányi 2008: 

147-150) Emellett fontos társadalom-lélektani funkciója is, azaz egyfajta harmónia megteremtése 

és fenntartása. A kultúra feladata lényegében tehát az alkalmazkodás folyamatának biztosítása. 

(Boglár:2007, 15-16, Lewis 1988:102, Borsányi:2008) 

Egy társadalmi csoport által hordozott kultúra, a csoport gazdasági, politikai, társadalmi 

stb. viszonyainak függvényében változhat, sőt változni kényszerül, az újabb és újabb adaptációs 

kihívásoknak megfelelve. Ha tehát megpróbálunk megismerni, leírni és értelmezni egy kultúrát, 

akkor az adott társadalmat alkotó emberek – szükségleteikkel és viszonyaikkal együtt – lehetnek 

megfelelő kiindulópontjaink. Hiszen „az ő szemszögükből nézve a kultúra jelenségei eszközök, 

                                                           
2 A kutatást Pálos Dóra 2002 tavaszán kezdte meg, a Soros Alapítvány és az ELTE TÁTK Kulturális 

Antropológia Szakcsoportja támogatásával. 2004-ben csatlakozott hozzá Binder Mátyás, aki többek között 
fotósként is közreműködött. Később a kutatást az OTKA T42767-es számú programja is támogatta. A 
terepmunka során készült napló egyes részleteit lásd: Pálos D.: 2006a. 

3 Egy székelyföldi, zömében magyarok lakta településen folyt a kutatás. A települést fiktív néven 
szerepeltetjük. 
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létezésük fenntartásának, gazdagításának társadalmilag kimunkált eszközei.”(Sárkány 

2000b:111) 

A fentiek tükrében nyilvánvaló a kulturális antropológiai módszertan és szemléletmód 

előnye a dombosi cigányok kultúrájának „feltérképezése” során. Önmagukban a helyi 

tapasztalatok azonban nem adhatnak „teljes” válaszokat, szükséges tehát a dombosi társadalmat 

és kultúrát formáló történeti, politikai, gazdasági, társadalmi feltételrendszer – legalább vázlatos 

– áttekintése is. 

Általánosságban elmondható, hogy minden társadalmi csoport létének egyik jellemzője, 

hogy igyekszik magát megkülönböztetni másoktól. Ebben a kontextusban jelenik meg az etnicitás 

fogalma, mely a hétköznapi nyelvhasználatban gyakorta mint „kisebbségi kérdés” jelenik meg, a 

kulturális antropológiában azonban „olyan csoportok közötti viszonyokra vonatkozik, amelyek 

tagjai egymástól különbözőnek tartják magukat, és amely csoportok hierarchikusan 

rangsorolódhatnak egy társadalmon belül.” (Eriksen 2008:22) 

A szakirodalom az etnicitást – mint a csoportközi viszonyok egyik aspektusát - lényegében 

két elkülönülő irányból közelíti meg. A konstruktivista megközelítés lényege, hogy az „etnicitást” 

állandóan változó dinamikus jelenségként értelmezi, melynek lényege a másiktól való eltérés 

társadalmi gyökereinek kimutatása. (Keményfi 2002:377) Ebben a megközelítésben az etnikai 

identitás a társadalmi szerveződés velejárója, nem pedig a „kultúra valamely ködös kifejeződése.” 

(Barth 1996:3) az etnikai csoportokról pedig nem érdemes úgy beszélni, mintha azok éles 

körvonalakkal rendelkező, belsőleg homogén valódi entitások, tartós kollektívák lennének. 

(Brubaker 1996:37., Keményfi 2002:377-378) 

A másik irányzat a konstruktivizmussal ellentétben úgy véli, hogy az etnikai hovatartozás 

objektív kategóriaként tételezhető (primordializmus vagy esszencializmus). Ebben az 

elgondolásban nem a kulturális különbségek eredete, társadalmi (vagy politikai) szerveződése a 

döntő, hanem „a mástól való eltérés megfogalmazása, hangsúlyozása, azaz az „etnicitás” 

mindennapi folyamata a lényeg.” (Keményfi 2002:378) 

Mindkét irányzat képviselői egyetértenek abban, hogy az etnicitás csoportok közti 

kapcsolat, nem pedig csoportok tulajdonsága, egy társadalmi találkozás etnikai karaktere pedig 

helyzetfüggő. Elemzésünk szempontjából különösen fontos, hogy az etnicitás akkor tűnik fel, 

amikor a kulturális különbségek valamiért relevánssá válnak a társadalmi interakciókban, ezért a 

társadalmi élet szintjén kell tanulmányozni, nem pedig a szimbolikus kultúra szintjén. (Eriksen 

2008:84) 
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Mindezek után Sárkány Mihály etnikum meghatározását tartjuk a számunkra 

legmegfelelőbbnek, mert definíciójában nem a kulturális jellemzőkre helyezi a hangsúlyt: „Az 

etnikum az együttműködésnek az élet egészét átfogó, a számontartott rokonsági vagy fiktív 

rokonsági csoportnál szélesebb körű szervezete, amely népként (tehát nem vélt vagy valós vérségi 

kötelékekkel) összetartozásának tudatában van, ezt a tényt etnonim alkalmazásával kifejezésre 

juttatja (…).” (Sárkány 2000a:95) 

Kutatásunkban fontos szerepe van az etnikai identitásnak, hiszen az adott (etnikus) 

kultúra jelenti az egyén szocializációjának tágabb terét, s ezen a téren belül sajátítja el a – saját 

csoporton belüli és kívüli - megfelelő életvezetéshez szükséges mintákat, szokásokat, 

tudáskészletet. A társadalmi csoport „nem statikus” jellegéből fakadóan az identitás sem egy 

„változatlan állandó”, hanem reprodukció és adaptáció dinamikus folyamata. (Papp 2008:111) 

 

Szegénység és roma szegénység 

 

Tanulmányunk fontos kérdése, hogy milyen szerepe van a „szegénység kultúrájának” a 

dombosi cigány kultúra és helyi interetnikus viszonyok formálásában, és hogy használható-e a 

megismerési és értelmezési folyamatban az „underclass” kategória. Mivel e fogalmak használata 

gyakran képezte társadalomtudósok közti viták tárgyát, röviden áttekintjük a legfontosabbnak 

tűnő jellemzőiket, hogy az elemzés segítőiként, ne pedig viták, előítéletek gerjesztőiként 

szerepeljenek dolgozatunkban. (Számunkra elsősorban saját tereptapasztalataink a 

meghatározóak e fogalmak használata kapcsán.) 

Nyilvánvaló, hogy a szegénység társadalmi tény, azaz minden időben és társadalomban 

előfordult, olyan „valami”, ami a társadalmi szerkezethez kapcsolódik, és annak természetéből 

fakad. A szegénységgel kapcsolatban három fő diskurzus bontakozott ki a kutatók körében: a 

társadalmi kirekesztettség, az underclass és az újszegénység diskurzusai. (Péter 2006:130-134) 

Dombos esetében a szegénység underclass és újszegénység típusú megközelítését, illetve ezek 

kelet-európai „ötvözetét” érezzük alkalmazhatónak. 

Az underclass „eredeti” amerikai értelmezésben városi gettó-szegénységet jelent, 

rendszerint faji/etnikai vonzattal. Ellenzői gyakran hangoztatták, hogy a politikai jobboldal a 

maga hasznára instrumentalizálta, a „társadalmon kívülieket” okolva nehéz sorsukért, a média 

pedig megbélyegző, stigmatizáló gyakorlatára alkalmazta. (Stewart 2001, Ladányi–Szelényi 2001, 

Ladányi–Szelényi 2004:11) 
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Az újszegénység diskurzus kiindulópontja a gyökeresen megváltozott gazdasági és 

társadalmi kontextus, azok az újszegények, akik a megváltozott feltételek következtében 

elvesztették korábbi pozíciójukat. Kelet-Európában főleg a rendszerváltást követő időszak 

kontextusában merül föl az újszegénység. Ladányi János és Szelényi Iván szerint egy minőségileg 

új, az osztályszerkezeten kívül rekedt, tartósan szegény rétegről van szó. Elképzelésük lényegében 

az amerikai underclass fogalom - a közép-kelet európai viszonyokra adaptált - strukturalista 

verziójának tekinthető. (Péter 2006:132-137) 

Ladányi és Szelényi abból indul ki, hogy az emberek értékrendje, viselkedése és kultúrája 

nem oka, hanem következménye strukturális helyzetüknek. (Ladányi-Szelényi 2004:14-15) Az 

underclass kategória eredetileg az „átfogó technológiaváltás nyomán végbemenő gazdasági 

átstrukturálódás következtében a munkamegosztás új rendszerében feleslegessé váló társadalmi 

csoportok leírására került kidolgozásra.” (Ladányi– Szelényi 2001:98) Ezért, bár „etnicizált” 

fogalom, ez nem jelenti azt, hogy minden tagja roma, vagy hogy „a romák” underclasst alkotnának. 

(Ladányi–Szelényi 2004:18) Fentiekkel egyetértve elfogadhatónak tartjuk elemzésünk 

szempontjából az említett kutatók underclass fogalmát és strukturális megközelítését, illetve a 

„szegénység kultúrájával”( Ladányi–Szelényi 2004:14, Lewis 1988) 4kapcsolatos fejtegetéseiket. 

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 

1988:94) Bár tisztában vagyunk Lewis koncepciójának kritikáival, saját tereptapasztalataink 

alapján használhatónak tartjuk a fogalmat, főleg a strukturális körülményekre támaszkodó 

„univerzális” jellegének köszönhetően. 

Lewis szerint a „szegénység kultúrája a modern társadalmakban nemcsak gazdasági 

deprivációt, szervezetlenséget vagy valaminek a hiányát jelenti. Ez valami pozitív is, és olyan 

előnyökkel is jár, amelyek nélkül a szegények aligha tudnának létezni.” (Lewis 1988:95) A 

szegénység kultúrája tehát nem a kultúra hiányát jelenti, hanem alkalmazkodást a többségi 

társadalom objektív körülményeihez. (Ladányi–Szelényi 2004:24, Lewis 1988:95) Ez az 

alkalmazkodási kényszer hasonlóságokat eredményez a családszerkezetben, a kapcsolatokban, az 

                                                           
4 A szegénység kultúrája koncepciót más magyar kutatók is használták, mint például Szuhay Péter 

(1999.), valamint Kemény István és tanítványai (lásd. Prónai Cs.: 1995, 109-111.). A személyiségjegyek 
felvázolása kapcsán Sárkány Mihály egyenesen az akkulturációs tanulmányok csúcsteljesítményének tartja 
Lewis elméletét, szerinte „ez mondta a legtöbbet arról, hogy a harmadik világ országaiban zajló változások 
miként hatnak a tömegek életére.” (Sárkány M.: 2000b, 111.) A szegénység és a cigányság fogalmának 
összekapcsolódását a magyar társadalomtudományi diskurzusokban kritikus szemmel áttekinti Horváth 
Kata (2006, 104-107.) Michael Stewart – magyarországi példákra támaszkodva – több ellenérvet is 
felsorakoztat a szegénység kultúrájával kapcsolatban (Stewart, M. S.: 2001, 88-89.), hely hiányában azonban 
itt most nem tudunk ezekre kitérni. 
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időbeosztásban, az értékrendszerben és a fogyasztási szokásokban – ország- és csoporthatároktól 

függetlenül. 

A mi szemünkben ez a felismerés teszi jól alkalmazhatóvá, hiszen „fogalma olyan 

általánosítást tesz lehetővé, ami remélhetőleg (…) magyarázni képes egy csomó olyan jelenséget, 

amelyeket eddig egymástól elkülönült faji, nemzeti és regionális csoportjellemzőknek 

tekintettek.”(Lewis 1988:103) Másik előnye pedig az, hogy ebben „a koncepcióban semmi olyasmi 

nincs, ami a szegénységért való felelősséget a szegények jellemére hárítaná.” (Lewis 1988:104) 

Fontos továbbá, hogyha a súlyos szegénységre adott válaszként, túlélési stratégiaként 

értelmezett szegénység kultúrája kialakult, nehezebb megszüntetni mint magát a szegénységet, 

hiszen mintái öröklődnek. Ezáltal szerepet játszhat a szegénység újratermelődésében. (Lewis 

1988, Ladányi–Szelényi 2004) 

Mielőtt rátérnénk a rendszerváltást követő romániai és dombosi helyzet ismertetésére 

érdemes röviden utalni napjaink „roma szegénységének” történeti okaira. Általában elmondható, 

hogy a cigányok megélhetési forrásai nagyban függenek annak a társadalomnak a gazdaságától, 

amelyben élnek. A cigány közösségek és kultúrák változatossága a különböző feltételekhez való 

alkalmazkodás eredménye. (Reyniers 2002:66) A különböző szolgáltató tevékenységeket űző, az 

antropológusok által sokszor peripatetikus nomádoknak (Prónai 2000:178) is nevezett cigány 

közösségek többnyire a kelet-európai országokban találtak olyan hézagokat a gazdasági 

szerkezetben, melyek piacot jelentettek számukra. Majd a kialakuló „együttélési modellek” (Nagy 

2004) következtében egyre több cigány közösség tért át a letelepült életmódra – a makacsul 

fennmaradó sztereotípiák ellenére. A nagyobb népsűrűséggel és fejlődő manufaktúra iparral 

rendelkező, centralizált nyugat-európai államokban egyfajta „kizáró” politika érvényesült, míg 

keleten inkább a „bezárás” politikája. (Liégeois 2002:98) Az európai roma lakosság egyenetlen 

eloszlását, „erősebb” kelet-európai jelenlétét, tehát lényegében a társadalmi és gazdasági 

rendszerek belső mozgástörvényeivel magyarázhatjuk. 

Ismert folyamat, hogy az ipari forradalom és a nyomában megjelenő tömegtermelés egyre 

gyorsuló ütemben felszámolta a cigány kisiparosok, kézművesek, teknővájók stb. megélhetési 

lehetőségeit, a politikai rendszerek és határok változása pedig egyre jobban ellehetetlenítette a 

magyar zenész cigányokat. 

Az államszocialista korszak idején, az eltérő intenzitású asszimilációs kampányok mellett, 

lezajlott egy bizonyos mértékű gazdasági és társadalmi integráció, amely azonban nem tudta 

megakadályozni, hogy a piaci átmenet során jelentkező általános elszegényedés (Ladányi–

Szelényi 2005:125) ne sújtsa drámai módon a roma közösségeket. Egy összehasonlító elemzés 
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szerint a strukturális változókkal és az egyes országok eltérő helyzetével, és az ezekből származó 

hatásokkal való kontroll után a romák még mindig kétszer-háromszor akkora valószínűséggel 

lesznek szegények a posztkommunista kapitalizmus időszakában, mint a nem romák. A roma 

szegénység fontos összetevői – nehezen meghatározható arányban – az alacsony iskolázottság, a 

foglakoztatási hátrányok és az etnikai diszkrimináció. (Ladányi – Szelényi 2004:151) 

 

A feltételrendszer 

 

Cigányok Romániában és Székelyföldön a rendszerváltás után 

 

A dombosi cigányok mindennapjait meghatározó keretek megismeréséhez 

nélkülözhetetlen néhány általánosabb - romániai és székelyföldi - vonás áttekintése. A cigányok 

szempontjából a legfontosabbnak az általános elszegényedési folyamatot és a romaellenes 

pogromokat érezzük. 

 

Elszegényedési folyamatok 

 

A rendszerváltás utáni Romániában általános társadalmi jelenség a széles társadalmi 

rétegek rohamos elszegényedése. A Nemzeti Statisztikai Bizottság szerint például az átlag 

minimálbér vásárlóereje 1997 februárjában 41,8 %-kal volt kisebb, mint 1990 októberében. (Oláh 

1997) 

Egy nemzetközi szociológiai kutatás szerint 1988 és 2000 között a „nagyon szegények” és 

„szegények” aránya 17,7 %-ról 43,9 %-ra nőtt Romániában. (Ladányi-Szelényi 2005:126) Az egész 

kelet-európai térségre jellemző, hogy a rendszerváltást követően a szegénység jelentős 

mértékben etnicizálódott és feminizálódott, az alacsony iskolai végzettségűek mellett, a roma 

származásúak és a fiatal gyermekeiket egyedül nevelő anyák felülreprezentáltak a szegények 

között. (Ladányi – Szelényi  2005: 138-139) 

A romániai romák a rendszerváltást követően – főleg alacsony iskolázottsági és 

képzettségi szintjük miatt - az elsők között veszítették el munkájukat. Kevesen voltak, akik ki 

tudták használni az új lehetőségeket, és vállalkozásokba kezdtek. A legrosszabb helyzetbe a 
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városi, „félig asszimilált” romák (akik sem a modern, sem a hagyományos megélhetési 

stratégiákkal nem tudtak élni), és a falusi romák kerültek, mivel a termelőszövetkezetek 

megszűnésével megélhetési forrás nélkül maradtak. (Troc 2002: 57) A Földtörvény bevezetésével 

ugyanis a legtöbben nem kaptak földet, mivel a kollektivizálás előtt nem volt termőföldjük. (Achim 

2001:240, Fosztó 2005:89) 

Egy 1992-ben készült felmérés szerint a 16 éven felüli roma népesség 22,1 %-a állt 

alkalmazásban (szemben az ország aktív lakosságának 58,6 %-val), 0,8 %-a volt munkaadó, 16,9 

% a saját szakállára üzletelt, 51,2 % pedig munkanélküli volt. (Achim 2001:234-235) 

A romániai helyzet után érdemes röviden áttekinteni szűkebb régiónk, a Székelyföld 

helyzetét is. Az általános romániai (illetve kelet-európai) elszegényedési folyamat erőteljesebben 

jelent meg a mind természeti, gazdaságföldrajzi, mind pedig infrastrukturális ellátottság 

szempontjából hátrányos helyzetű, periférikus régiónak tekinthető Székelyföldön. A kedvezőtlen 

szocioökonómiai tényezőkhöz hozzáadódtak az államszocializmus alatt bekövetkezett változások 

következményei a rendszerváltás után. (részl. Oláh 1997) 

A falusi lakosság különösen nehéz helyzetben van, alig nyílik lehetőségük a társadalmi 

mobilizációra. Az elmaradott közlekedési hálózat, a gyenge termőtalajú földekből származó 

szerény jövedelmek miatt a legszínvonalasabb városi iskolákba bejutó falusi gyerekek aránya igen 

csekély. A volt ipari munkások, valamint azok a mezőgazdasági foglalkozásúak körében, akik 

korábban termelőszövetkezetekben dolgoztak, nagyon nagy a munkanélküliség. (Oláh 1997) 

Általában elmondható, hogy a fenti folyamatok hatványozottabban jelentkeznek a 

székelyföldi cigányok esetében. A magyarok által lakott vidékek periferikus településein az 

államszocializmus alatt a termelőszövetkezeteknél dolgozó cigány családok telepedtek le. E 

termelőszövetkezetek felszámolása után a bevándorolt lakosság helyben maradt, (Bíró–Oláh 

2002:30) és - mivel termőföldeket sem kaptak - ezeket a csoportokat jelenleg tömeges 

munkanélküliség, a társadalmi mobilitás szinte teljes hiánya jellemzi. 

 

Romaellenes pogromok 

 

A romániai cigányok (nagy részének) drasztikus elszegényedése párhuzamosan zajlott az 

ellenük irányuló ellenszenv ijesztő mértékű növekedésével. A folyamatban fontos szerepe van a 

megújuló nacionalizmusoknak, mint legitimációs ideológiáknak. Az 1990-es évek elejére világossá 

vált, hogy - Rogers Brubaker szavaival – „az európai történelem nem túllép a nemzetállamon, 
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hanem visszatér hozzá.” (Brubaker 2006:12) Felértékelődik a jelentősége az etnikai, nemzeti 

klasszifikációnak, és a kollektív identitások kontrasztív jellegéből (vö. Albert – Zempléni 

2002:168) fakadóan fontossá válik a „mi” és az ”ők” közötti határok kijelölése és védelme. 

A romákkal szembeni negatív diszkrimináció, ellenséges és erőszakos megnyilvánulások 

hátterében ott állnak a több évszázados, „makacs” sztereotípiák, melyekre nagyobb „szükség van” 

a megváltozott körülmények között.5 

A kelet-európai rendszerváltások közül kétségtelenül a romániai folyamat volt a 

legerőszakosabb.6 Véres összecsapások után sikerült csak eltávolítani a diktátort, majd a 

hatalomra került politikai erők üzenete (mint például a Ceauşescu házaspár kivégzése) is arra 

utalt, hogy a leszámolás elfogadható megoldást jelenthet. (Haller 2000:90) A cigányellenes 

retorika egyre gyakoribbá vált a rendszerváltást követő időkben. A szélsőségesen nacionalista 

politikai csoportosulások, vagy akár a politikai elit bizonyos részei - negatív sztereotípiákra építve 

- gyakran a romákat tették felelőssé az ország gazdasági nehézségeiért, így terelve a figyelmet a 

valós okokról. (Salatti 2005) A közgondolkodást és a kormányzat hozzáállását a kérdéshez jól 

szemlélteti a következő példa. Az országos napilapokban is rendszeresen látható „romák ne 

jelentkezzenek” felszólításra, tehát a nyíltan diszkriminatív álláshirdetésekre rákérdezve az 

EBESZ képviselője 1999-ben egy kormányhivatalnoktól azt a választ kapta, hogy az ilyen 

hirdetések „túl gyakoriak és mindennaposak ahhoz, hogy pereljék őket.”(Császár 2003:190) 

Ebben a légkörben indult meg az a romaellenes erőszakhullám,7 mely lincselésekben, 

házak felégetésében, csoportok elűzésében nyilvánult meg. Több mint harminc településen került 

sor ilyen eseményekre 1990 és 1993 között, az ország egész területén. (részl. Haller 1999a, 1999b, 

2000) 

Egy ilyen pogrom történt az általunk Dombosnak nevezett településen is 1991-ben, 

melynek következtében egy idős roma férfit meghalt, és egy kivételével az összes romák lakta ház 

(28 épület) porig égett. 

 

                                                           
5 Itt jegyezném meg, hogy milyen társas funkciókkal rendelkeznek a sztereotípiák. Ilyen a társadalmi 

okság, amely nyomán komplex társadalmi jelenségekre kaphatunk magyarázatot (például a bűnbakképzés), 
a társadalmi igazolás, mely igazolja számunkra a társadalmi igazságtalanságokat, valamint a társadalmi 
differenciáció, mely a csoportok közti különbségek fenntartására szolgál, Bindorffer Gy.: 2006. 15. 

6 A Jugoszlávia felbomlását követő háborúk már a szűk értelemben vett „rendszerváltás” után 
következtek be. 

7 Ezek a durva konfliktusok – paradoxnak tűnő módon – felkeltették a romániai és nemzetközi kutatók 
figyelmét, ezzel gyakorlatilag „hozzájárultak” az erdélyi cigánykutatások kibontakozásához. A 90-es évektől 
kezdve a folklórkutatások mellett megjelentek a szociológiai, kulturális antropológiai, levéltári és történeti 
kutatások is. (Az erdélyi cigánykutatások történeti áttekintését lásd: Pozsony F.: 2007.) 
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Cigányok Domboson 

 

A dombosi cigány közösség életét befolyásoló és – sok tekintetben - meghatározó tágabb 

kontextus után most a konkrét „helyzet” rövid bemutatása következik, három részre tagolva. E kis 

fejezetek lényegében a többség-kisebbség (esetünkben magyar-cigány) viszony egy-egy 

aspektusaként is értelmezhetőek: a roma közösség (pogrom utáni) mindennapi életének tere, 

belső társadalmi viszonyai; megélhetési stratégiák és interetnikus viszonyok; valamint a cigányok 

„magyarsága”. 

 

Élettér és társadalom 

 

A Hargita megyében fekvő Dombos számos sajátosságát magyarázza, hogy zsáktelepülés 

lévén, távol esik a forgalmasabb főutaktól, kereszteződésektől, ez bizonyos szintű izolációt von 

maga után. A munka- és tanulási lehetőségek jóval nehezebben elérhetők, hiszen sokan nem 

engedhetik meg maguknak, hogy naponta ingázzanak be távolabbi településekre, Dombos és 

szűkebb régiója pedig nemigen tud ilyen lehetőségeket felkínálni.8 

A 2002-es népszámláláskor, a közel 3000 fős településen a lakosság kilencven százaléka 

magyarnak9 vallotta magát. A romák elmondása szerint az első cigány családok a negyvenes 

években érkeztek Dombosra. Akkor három-négy, jelenleg is Domboson élő család nagyszülei 

telepedtek le itt. A cigánytelep10 a település perifériáján, annak északi részén az erdőbe vezető út 

mentén helyezkedik el. A telep határát csupán a házak megváltozott külseje és egy beomlott tetejű 

régi székely ház jelzi. 

Ez a mai napig emlékeztet azokra az eseményekre, melyek 1991 nyarán történtek a 

faluban. A cigányellenes pogrom (a helyi szóhasználatban: „égetés”) során felgyújtották a 

cigányok házait, és csak ez a ház maradt meg, mert túl közel volt a falusi házakhoz, és attól 

tartottak, hogy átterjedhet a tűz a magyar házakra is. Az égetés után a cigányok, mivel nem volt 

                                                           
8 Hargita megyében a 30 éven aluli fiatalok körében volt a legnagyobb a munkanélküliség, 54 %! (Oláh 

S.: 1997.) 
9 A magyarok elmondása alapján ehhez képest a mikroszinten érvényes etnikai megoszlás másként fest. 

Ők úgy tartják számon, hogy a lakosság hetven százaléka magyar, húsz százaléka román és tíz százaléka 
cigány. 

10 A néptanács adminisztrációja szerint 70 ház található itt, körülbelül 310-320 fővel (2005-ös állapot). 
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más választásuk, lassan visszaköltöztek elpusztult házaik helyére, és fából ácsolt, sárral tapasztott 

kis házakat építettek maguknak. 

Az égetés felszámolta a cigány közösségen belül korábban létezett vagyoni különbségeket, 

gyakorlatilag mindenki „lenullázódott”, hiszen ingóságaik, állataik is a tűz martalékai lettek. A 

házakban jelenleg sem folyóvíz, sem gáz nincs, villany sem mindenütt, és az egész telepen 

mindössze három kút található, melyből ivóvízhez juthatnak. 

Mindezek után nem meglepő, hogy a roma társadalom differenciáltsága minimális, persze 

azért nem teljesen homogén. Létezik egy, a térbeli viszonyokat alapul vevő, fontos rendezőelvet 

képviselő értékelő dimenzió: a „lenti vagy fenti.” Az általunk jobban megismert cigányok, akik a 

magyarok által lakott részhez közelebb, így szerintük „lent” élnek, tartják fenn ezt a tartalmilag 

morális képzetekkel is átszőtt dichotómiát a folyamatosan erre történő utalásaikkal. A fentiek 

szemükben „trehánysággal”, „mocskossággal” vádolhatók, és éppen ezért megvetendők. „Azok a 

fentiek csemerek, fiókok, nem emberek! Emberek ezek? Hát nem! Egy félévben egyszer, ha megyek 

hözzik, de akkor se járok bé a házakba. Nem tudom mit esznek, mit isznak… Nem fogadom el az ételt 

nálik.” – mondja egy lenti asszony. 

Ez a dichotómia teremti meg annak lehetőségét a lent élő cigányok számára, hogy az 

általuk negatívnak bélyegzett tulajdonságok hátterén kinyilvánítsák saját pozitív 

tulajdonságaikat. Ezért mindig ügyelnek, nehogy egyes megnyilvánulásaik okot adjanak arra, hogy 

a lent és a fent élő cigányok határai összemosódjanak.11 

E térbeli és képzeletbeli kettőség mellett egyfajta „családi identitásként” határozható meg 

az, ami befelé tovább differenciálja az egy itt élő cigányok csoportját, és egyben kijelöli a 

közösségen belüli egyéni mozgástereket. Annak ellenére tehát, hogy a dombosi cigány közösség 

vagyoni helyzet, életmód szempontjából meglehetősen homogénnek tűnik, jelen van egyfajta - 

térbeli vagy családi törésvonalak mentén építkező – hierarchia. 

 

Megélhetési stratégiák és interetnikus viszonyok 

 

A megélhetési, gazdasági stratégiák és az interetnikus viszonyok esetünkben igen 

sokrétűek, ezért nem könnyű röviden összefoglalni a lényeges elemeket. A csíkszeredai KAM 

kutatói székelyföldi tereptapasztalataik alapján a cigányok többséghez való viszonyulását három 

                                                           
11 Ez a szándék nyilvánult meg akkor is, mikor a lenti családok elkezdték egyszínűre meszelni szobáikat, 

mert már „minden fenti” olyan mintákkal díszített házakban lakott, mint ők. Pálos D.: 2006b. 
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típusba sorolták: teljes elkülönültség, konfliktusos különélés, beépülő modell. (Bíró–Oláh 

2002:39-43) 

Ezek közül leginkább a beépülő modell12 jellemzi a dombosi cigányok és magyarok közötti 

gazdasági és egyéb kapcsolatokat, melynek lényege, hogy a romák munkakapcsolatban állnak a 

magyarokkal. Ebben a kapcsolatban gyökerezik a házi cigány önmeghatározó terminus is. Ezzel 

utalnak arra a fontos megélhetési módra, amely erőteljesen a magyarokhoz köti őket, mivel a 

cigányok egyik legfőbb megélhetési forrása a magyaroknak nyújtott bérmunka.13  

A cigányok a bérmunka mellett különböző idénymunkákkal igyekeznek fenntartani 

magukat. Ilyenek például rókagomba gyűjtés júliusban vagy a málnaszedés augusztusban. 

Megtalálható még a kas, seprű vagy lábtörlő kötés is. Az égetés előtt jellemző volt még a piacozás 

olyan formája is, hogy nagy mennyiségben, szekérrel pityókát (burgonyát) vittek eladni a városba. 

Az égetést követően erre már nincs mód, hiszen se szekerük, se földjük nem volt. 

Hivatalos munkaviszony a cigányok esetében szinte teljesen hiányzik. Egy családról 

tudunk, ahol a férfiak a fent vázolt, általánosan gyakorolt megélhetési formákon kívül egy magyar 

vállalkozó által újraindított téglavetőbe járnak időnként dolgozni. A másik „munkaalkalom,” 

illetve kötelesség az, hogy Romániában a szociális segély fejében havonta kilenc, napi nyolc órás 

közmunkával tartozik az ember. 

Említettük, hogy a telepen élők életmódja, anyagi forrásaik nagyjából homogénnek 

mutatkoznak. Az egyetlen dolog, mely bizonyos különbségeket indukál az, hogy néhány család a 

magyarországi vendégmunkák14 folyományaként bizonyos előnyökre tett szert a többiekhez 

képest. Ez leginkább a szobában felhalmozott tárgyakból látható, nekik vannak műszaki cikkeik, 

díszes edénykészletük… Önmagukban apró dolognak tűnnek ezek, de egy olyan helyen, ahol a 

korábban feltehetően létezett anyagi különbségek, a felhalmozott javakkal együtt 

megsemmisültek, a legkisebb különbözőségnek is hatalmas jelentősége van. 

                                                           
12 A KAM munkatársai az általunk kutatott településrészen nem jártak, de közeli településeken igen. 
13 Számos ilyen kapcsolat van cigányok és magyarok között, melyek közül találunk olyanokat is, ahol két 

család ilyetén együttműködése igen régre nyúlik vissza. A cigány családoknak vannak „magyarjaik”, akik 
szívesebben foglalkoztatják őket, mint másokat, és a magyarok közt is konkrét neveket lehet hallani a 
„tisztességesebb” cigány családokról. 

14 Általában kétféle tevékenységet folytatnak Magyarországon, különbözőárukkal házalnak, vagy 
jómódú cigány családoknál dolgoznak 1-2 hónapot. 
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A gazdasági kapcsolatokon túl is alapvetően aszimmetrikus viszonyok jellemzik cigány-

magyar együttélést. A cigányok felé irányuló negatív sztereotípiák fontos feladata a saját csoport 

felértékelése, a másik rutinszerű leértékelése, a határok folyamatos kijelölése és védelme.15 

A „beépülő modell” esetünkben sem jelent tehát konfliktusmentességet, hiszen az égetés 

ténye, emléke, és az elkövetők – mai napig tartó – büntetlensége, valamint az említett 

sztereotípiák jelenléte nagyon instabillá, terheltté, feszültté teszi a kapcsolatokat. 

 

A „kisebbség kisebbsége” 

 

A dombosi cigányok egyik leggyakrabban önmagukra vonatkoztatott identitáseleme a 

cigány mellett a magyar terminus. Ez jelenik meg a ’magyar cigány’ önelnevezésekben, és bár 

leginkább a nyelvhasználatra utal, nem lehet mentes az olyan tartalmaktól sem, mint a 

magyaroktól való erőteljes anyagi függés, és az olyan értékek képviselte tartalmak, amelyeket a 

cigányok a magyaroktól átvéve, de mégis „cigány módra” értelmezve tettek magukévá. A ’magyar 

cigány’ terminus a leggyakrabban az alábbi kontextusban merült fel: „mi is magyarok vagyunk, 

hiszen csak magyarul beszélünk, magyar cigányok vagyunk.”  

A nyelv minden esetben fontos identitás-meghatározó elem, Domboson azonban még 

erőteljesebb nyomatékot nyer, hiszen az itteni romák csak magyarul beszélnek - cigányként - 

Romániában.16 Lényegében kizárja a lehetőségét is annak, hogy a magyar nyelvterületen kívül 

vállaljanak munkát, megnehezíti a hivatalos okmányok (útlevél, jogosítvány) beszerzését, 

kiszolgáltatottá teszi őket a román nemzetiségű rendőrök, hivatalnokok előtt. 

 

Osztozkodás és irigység, avagy a „szélsőséges egyenlősdi” 

 

Ladányi és Szelényi egy észak-magyarországi, túlnyomórészt cigányok által lakott 

településen, Csenyétén szerzett tapasztalataik alapján három tényezőt írtak le, melyek 

szerepet játszottak a helyi szegénység újratermelődésében. Szerintük a szélsőséges 

                                                           
15 Itt megint utalnék a sztereotípiák társas funkcióinak jelentőségére (társadalmi igazolás, társadalmi 

okság és társadalmi differenciáció). 
16 Az iskolába járó generáció tanulja ugyan a románt, de saját bevallásuk szerint nagyon nem szeretik, 

és túl nehéznek is tartják. Jellemző módon gyakran hallottunk magyar gyerekeket is hasonlóan 
megnyilvánulni a román nyelvről. 
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egyenlősdi, a bizalom és a tekintély hiánya, valamint a rövid időtávlat alkotják a csenyétei 

szegénység kultúrájának fő elemeit. (Ladányi–Szelényi 2004:104-114) A szélsőséges 

egyenlősdiről szóló részeket olvasva döbbentünk rá, hogy nagyon hasonló jelenségeket 

tapasztaltunk a dombosiak között. (Annak ellenére, hogy sok szempontból eltérő helyzetű 

cigány közösségekről van szó.) Ez a felismerés vezetett el minket a „szegénység 

kultúrájához,” ami a strukturális tényezők szerepére irányítja a figyelmet. A továbbiakban 

az „osztozkodás” és az „irigység” dimenziójában megjelenő dombosi szélsőséges 

egyenlősdit szeretnénk bemutatni. 

 

Osztozkodás – az általánosítottól a negatív reciprocitásig 

 

Ismert, hogy a szegénységben élő közösségek körében gyakori a rendelkezésre álló 

erőforrások egalitárius elvek szerinti elosztása. „Egyszerűen bárkitől, aki valamiből 

nagyobb mennyiségre tesz szert, a többiek kisebb adagokat kérnek, amit nem lehet 

visszautasítani.” (Stewart 1994:111)– írja Michael Stewart egy magyarországi oláhcigány 

közösségről szóló, kulturális antropológiai művében. 

A kölcsönkérés, kölcsönadás, osztozás teljesen hétköznapi gyakorlat a dombosi 

cigányok körében. Minden háznál szinte folyamatosan felbukkan valaki, aki kérni jött 

valamit a házigazdáktól. De ugyanígy, ha éppen ők szorulnak meg, minden további nélkül 

átszalasztják valamelyik gyermeket a szomszédba, hogy hozzon ezt-azt, amiből éppen 

kifogytak.  

Érdekes tapasztalat volt a cigaretta, vagyis ’a szivar’ szerepe, aminek köszönhetően 

mi is becsatlakoztunk ebbe a körforgásba. Mikor elfogyott az aktuális készlet, többször 

előfordult, hogy a házigazda valami eldugott helyről elővett még egy szálat (vagy többet 

is), és felajánlotta, hogy azt szívjuk el együtt. Viszont ha valaki ezekből az 

„aranytartalékokból” akart elkérni egy-egy szálat, hirtelen szidalmazásokkal találta magát 

szemben. Valószínűleg egy doboz cigaretta egy másodperc alatt elfogyna, hogyha nem 

folyamodnának ilyen „megszorításokhoz”, vagy ha nem dugdosnák egymás elől. Mint 

mondják: „Ha az utolsó szálat odaadod, magadat adod el!” 

A cigaretta kapcsán már körvonalazható tehát egyfajta stratégia: látszólagos 

osztozkodás, mely ugyanakkor a tartalékok eltitkolásával egészül ki. Feltehetően ugyanez 

a mechanizmus a mozgatórugója annak is, hogy a cigányok például nem szereznek be 

egyszerre nagyobb mennyiségű tűzifát, hiszen - még ha volna is hol tárolniuk - a többiek 
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hamar elhordanák. Ugyanígy, tulajdonképpen semmiből sem halmoznak fel nagyobb 

mennyiséget, mert az osztozkodás logikája17 azt kívánja, hogy abból egyenlően 

juttassanak a többieknek is. 

Érdekes módon Domboson, ahogy a fenti történetekből is kitűnik, nemcsak a 

folyamatos kérések állandóak, hanem gyakori esetek árulkodnak a kérés nélküli elvételről 

is. Ilyenre is sok példa akad, előfordulhat, hogy valaki jogot formál arra, ami óvatlanságból 

szem előtt maradt. Bár sokszor a „lopás” szóval utalnak a történtekre utólag egymás közt, 

mégsem minősül ez olyan tettnek, mely egybeesne a kívülállók lopásról alkotott 

felfogásával. 

Ezek a furcsa játszmák, melyek a készséges elosztás és a különféle javak 

hazugsággal történő megtartásának kettőssége közt variálnak egy létfenntartási stratégia 

részét alkotják. Ha jobban meggondoljuk a nyereségek és a veszteségek mérlege ebben a 

helyzetben alakul a legoptimálisabban: Amennyiszer adok, körülbelül annyiszor kapok 

vissza, és amennyiszer megtagadom, hogy adjak, annyiszor tagadják meg tőlem is. Ha 

mindig adnék, illetve többet, mint amennyit nekem adnak ugyanúgy rosszul járnék, 

mintha soha, illetve sokszor nem adnék. Ezt az elsőre érthetetlennek tetsző körforgást a 

tiszta racionalitás vezérli, mely leginkább a törzsi társadalmak racionalitása alapján 

értelmezhető.18 

Polányi Károly elmélete szerint a társadalmakban a javak cseréje három elv szerint 

írható le, ezek a piaci csere, a redisztribúció és a prekapitalista típusú, egalitáriánus 

társadalmakra jellemző reciprocitás.19 Marshall D. Sahlins a reciprocitás három változatát 

(Service-Sahlins–Wolf 1973:22-23) írja le, ezek mindegyike tetten érhető a dombosi 

cigányok kultúrájában. 

Az általános reciprocitás, azon a feltevésen alapul, hogy a viszonzások hosszú 

távon kiegyenlítik egymást. Ilyennek tekinthetjük a családon belüli segítségnyújtást (pl. 

sérült háztető javítása) vagy a vendég állandó étellel kínálását. Ezeket nem kell „számon 

tartani,” hiszen az önzetlenség a meghatározó elemük. A kiegyensúlyozott reciprocitás 

fogalmához (egyenes és nyílt csere) talán a mindennapos apró kölcsönkérések (kis 

mennyiségű élelmiszerek, alapanyagok, egyszerű eszközök) gyakorlata áll a legközelebb. 

Negatív reciprocitásként értelmezhetjük a fent említett „lopásokat.” 

                                                           
17 Horváth Kata állandó „egyenlőség-kontrollról” ír tanulmányában, Horváth K.: 2006, 117. 
18 Erre az összefüggésre Lugosi Győző írása hívta fel a figyelmünket. Lugosi Gy.: 2004. 
19 Polányi elméletének rövid összefoglalását lásd: Bali J.: 2007, 83-84. 
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A dombosi osztozkodás gazdasági racionalitása természetesen túlmutat önmagán, 

hiszen fontos társadalmi funkciója van a csoporton belüli és a csoportközi viszonyokban 

egyaránt. A cigányok számára megerősíti a családi, közösségi összetartozás érzését, a 

magyarok szemében viszont a cigányok „irracionális” gazdasági gyakorlata az etnikai 

sztereotípiák és határok újratermelődését segíti. 

 

„Irigység és versengés” - A társadalmi mobilizáció és a tekintély hiánya 

 

Domboson az osztozkodásnak ez a fent vázolt logikája, racionalitása az „ideális 

eset,” ha úgy tetszik, a norma. Ennek ellenére mégis folyamatos versengés tapasztalható 

az élet különböző területein. Mintha mindenki azon igyekezne, hogy legyőzze, 

túlszárnyalja a többieket. Ez a „verseny” viszont folyamatos határokba ütközik, és így 

végső soron inkább újratermeli a homogenitást, mintsem felborítja azt. A vágyak és a 

valóság közötti ellentmondás hozza létre a feszültségeket, és ez sarkallja továbbra is újabb 

és újabb „versengésekre” a nagyjából egységes háztartásokkal rendelkező cigányokat. 

A versengés és az irigység – korábban számunkra ismeretlen formában – 

nyilvánult meg mikor használt, itthon összegyűjtött ruhákat próbáltunk kiosztani a 

cigányok között. Bár igyekeztünk családok szerint „bezacskózni” (előre szétválogatni) a 

ruhákat, hogy minél kevesebb konfliktus legyen, ez az óvintézkedés sem bizonyult 

elégnek. Mindenki elégedetlen volt, méricskélték, hogy ki kapott többet, (sokan) velünk is 

kiabálni kezdtek. Jellemzően azok voltak a leghangosabbak, akiket nem vagy alig 

ismertünk, a végén még az is elhangzott, hogy inkább ne hoztunk volna ruhákat, ha nem 

kap mindenki egyenlően.20 

Az irigységgel kombinált szélsőséges egyenlősdi további káros hatása, hogy a roma 

társadalmat „mozdulatlanságra” kárhoztatja, nem termelődnek ki helyi elitek.21 A komoly 

presztízzsel bíró személyek, a tekintély és a bizalom hiánya az érdekképviselet terén is 

hátrányt szül. Bár a helyhatósági választások során roma képviselők kerülhettek a helyi, 

illetve megyei tanácsokba (önkormányzatokba), (Haller 2000:91) de ez a képviselet közel 

sem kielégítő. 

                                                           
20 Nagyon hasonló szituációt írnak le Ladányiék a csenyétei ruhaprogram kapcsán. Ladányi J. – Szelényi 

I.: 2004, 91-92. 
21 Élnek emlékek a „régi, jó” vajdáról, akinek volt presztízse a cigányok körében, és van egy középkorú 

férfi, aki néha magát vajdának mondja, de nincs komoly tekintélye, azt mondják róla, hogy csak a rendőrség 
besúgója volt. 
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Egyrészt azért nem, mert – a dombosi egalitarianizmus tükrében érthető módon - 

senki nem akarja komolyan vállalni ezt a szerepet a cigányok közül, hiszen ahhoz 

meglehetősen negatív ítéletek tapadhatnak. „Ha én kicsit jobban élek, már megharagszik 

rám” – mondják. Másrészt a politikai hatalmat birtokló magyar többségnek sem áll 

érdekében a hatékony roma érdekvédelem. Választásuk egy olyan férfira esett, aki a falu 

kollektív emlékezete szerint magyar származású, családja viszont már jó ideje a cigányok 

közt él. A „képviselő” roppant büszke erre a státuszára, azonban jelenléte a tanácsban nem 

jelent valódi segítséget a cigányoknak. 

A szélsőséges egyenlősdi emellett gátat szab az egyéni (szűk családi) 

gyarapodásnak, így a mobilizációnak is. Közvetítő kereskedői funkciót például csak 

„kívülállók”, romák vagy magyarok tölthetnek be.22 

Tibi családjának például „elegük volt már a cigányokból”, és megpróbáltak elköltözni a 

telepről. Elmondták, azért is akarnak elmenni, mert itt „szennyezettség van, nem lehet csinálni 

semmit.” Oly erős az egalitárius gyakorlat jelenléte, hogy megtörtént az, hogy a malacukat 

megmérgezték, a csirkéiket elhordták, bementek az udvarukba, és széttiporták a veteményt. Már 

egy ideje eldöntötték, hogy el fognak költözni, addig mennek, míg valahol nem kapnak egy házat. 

Próbálkoztak is már Dombos másik végén található településrészen házat venni maguknak, 

nyélbe is ütötték az üzletet, amikor is egy ott töltött hét után elzavarták őket a magyarok. 

„Kivetették maguk közül a cigányt.” - magyarázta a családfő, mondván: „Ha egyet béengedünk, 

akkor jönni akar a többi is!” A társadalmi mobilizációnak komoly akadályát jelenti tehát a „nem 

befogadó” többségi társadalom is. A magyarok ugyanis csak nagyon nehezen „engedélyezik”, és 

nem nézik jó szemmel, hogy a cigányok közül bárki is „túl” közel jusson, vagy „túl” hasonlóvá 

kezdjen válni hozzájuk. (Ugyanakkor más csatornákon pedig nem győzik hangsúlyozni az 

asszimilációs közeledések fontosságát.) 

Látható, tehát hogy mind a roma közösség merev egalitarizmusa, mind a magyar többség 

merev előítéletei e társadalom mozdulatlansága, változatlansága irányába hatnak. 

 

Összegzés 

 

                                                           
22 Ugyanez jellemző Csenyétén is. Ladányi J. – Szelényi I.: 2004, 93. 
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Úgy látjuk, hogy a dombosi cigányok kultúrájának vannak olyan elemei, melyek a 

szegénység kultúrájának nyomait viselik magukon. Tanulmányunkban ezek közül az 

osztozkodás és irigység dimenzióiban megjelenő szélsőséges egyenlősdit mutattuk be 

részletesebben, melyet egyrészt gazdasági racionalitásként, másrészt a társadalmi és 

egyéni kibontakozást gátló, kényszer szülte folyamatos „versengésként” értelmeztünk. 

A szegénység kultúrája számunkra az extrém szegénységre adott választ, túlélési 

stratégiát, alkalmazkodást jelent, nem pedig a szegényekre jellemző életmódot. (Lewis 1988:99) 

Ennek alátámasztására megpróbáltuk vázolni azt a romániai, székelyföldi és dombosi, történeti, 

gazdasági, társadalmi és politikai feltételrendszert, melyhez túlélésük érdekében 

alkalmazkodniuk kellett és kell a dombosi cigányoknak. Ebben a kontextusban természetesen 

nem beszélhetünk „kultúravesztésről,” (vö. Horváth 2006:107) legfeljebb a kultúra változásairól, 

amelyeket az adaptációs kényszerek váltanak ki. 

Az etnicitás, mint a csoportközi viszonyok egyik aspektusa, több szempontból is szerepet 

játszik a dombosi szélsőséges egyenlősdi kialakulásában és fennmaradásában. Az etnikai 

gyűlölködés vezetett a romák által lakott településrész elpusztításához, ami a jelenkori - cigányok 

közti - „egyenlőség” egyik alapja. Másrészt az eltérő feltételekhez23 történő alkalmazkodásból 

fakadó kulturális különbségek – auto- és heterosztereotípiák formájában - etnikus értelmezést 

kapnak. 

Mivel a cigányok életét áthatja a szegénység kultúrájának néhány eleme, és mert az 

identitás „egyik fontos funkciója, hogy pozitív társadalmi értékeléshez és az ezzel járó 

pszichológiai jó érzéshez juttasson,” (Pataki 1989:33) a szélsőséges egyenlősdi bizonyos vonásai 

beépülhetnek a „cigány identitásba,” és ott pozitív értelmezést kaphatnak. Ezek az etnikai 

autosztereotípiák természetesen kontrasztba állíthatók a magyarok tulajdonságaival, és így a 

pozitív önmeghatározást szolgálhatják. Egy jó példa az étellel, itallal való állandó kínálgatás, ami 

a „önzetlen” cigányokat a „zsugori” magyarok fölé helyezi: „Ugye, jobb is itt! – mondta sokszor 

egyik kedves vendéglátónk - Itt megtisztelnek. A magyarok adnak bár egy csupor kávét, s avval 

ereszd! De itt, látod-e Dóra, úgy adom, mint a gyermekemnek.” 

A magyarok szemében, a cigányok - számukra szokatlan, „másmilyen” - viselkedése 

újratermeli az etnikai sztereotípiákat. Például: „Nem gyarapodnak”; „Egyik sem jut egyről a 

kettőre”; „Olyan rosszfélék, hogy egyik a mást béárulja.” Az etnicitás akkor tűnik fel, amikor a 

kulturális különbségek valamiért relevánssá válnak a társadalmi interakciókban, a sztereotípiák 

                                                           
23 Néhány példa azon túlmenően, hogy a magyarok alkotják a helyi többséget, a cigányok pedig a 

kisebbséget: a magyaroknak van földjük, a cigányoknak nincs; a magyaroknak van lokális politikai 
hatalmuk, a cigányoknak nincs, a magyarok rendelkeznek kőházakkal, saját kutakkal vagy vezetékes vízzel, 
a cigányok nem stb. 



Pálos Dóra – Binder Mátyás: A kisebbség kisebbsége és a szegénység kultúrája │Szélsőséges egyenlősdi egy 
erdélyi magyar cigány közösségben   

58 
 

társas funkciói pedig igénylik az újabb és újabb megerősítést, a lokális etnikai és társadalmi 

hierarchia fenntartását. 

A strukturális tényezők szerepére, valamint az etnicitás konstruktivista megközelítésére 

téve a hangsúlyt végül arra jutottunk, hogy két etnikum egymás mellett élése során, főleg ha nagy 

eltérések vannak az életlehetőségek, a rendelkezésre álló erőforrások tekintetében, az adaptációs 

kihívásokra adott válaszok – nevezzük azokat akár szegénység kultúrájának, akár másnak – 

etnikus értelmezést kaphatnak. 
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