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Roma közösségek Kelet-Európában.  
Historiográ�ai és társadalomtörténeti esszé

A címben jelölt témakör igen szerteágazó és kiterjedt, térben és időben egya-
ránt. Ezért némi magyaráza�al tartozom, hogy mire is vállalkoztam. Írásom 
abban az értelemben historiográ�ai jellegű, hogy a romákkal és/vagy Kelet-Eu-
rópával foglalkozó történeti szakirodalom egyes képviselőire építi mondandó-
ját. Társadalomtörténetinek pedig azért gondolom, mert a kérdés vizsgálatakor 
nem a makroszintű, kormányzati tevékenységek (lásd pl. „cigánypolitika”), 
hanem a társadalmi-gazdasági folyamatok mikroszintje felől közelít.

Alapfogalmak: történeti Kelet-Európa és a romák/cigányok

Kelet-Európa fogalma, egysége és tagoltsága korántsem egyértelmű, a kérdés 
számos vitát és elképzelést szült,1 melyek a nyugati fejlődéstől való eltérés 
mértéke, valamint az egyes alrégiók2 sajátos jellemzői mentén fejlődtek. Ni-
ederhauser Emil szerint az egység legfontosabb jellemzői: a terület etnikailag 
vegyes betelepültsége, (ami eleinte összeurópai jelenség volt); a kelet-európai 
régió elmarado�sága a nyugati fejlődéshez képest; a világgazdaság kifejlődé-
sével párhuzamosan a perifériához tartozás; a felvilágosult abszolutizmus 
tartós jelenléte; nagy kiterjedésű, soknemzetiségű dinasztikus birodalmak.3

Kelet-Európán belül a roma közösségek nagyobb arányban találhatók a 
Niederhauser által Nyugat-Kelet- és Délkelet-Európának neveze� alrégiók-

1  Lásd pl. Gyáni Gábor: Történészviták hazánk Európán belüli hovatartozásáról. In: Gyáni 
Gábor: Történészdiskurzusok. L’Harma�an, Budapest 2002, 232-233; Szűcs Jenő: Vázlat Európa 
három történeti régiójáról. [1981] In: Ring Éva (szerk.): Helyünk Európában. 2. kötet. Magvető, 
Budapest 1986. (a továbbiakban: Szűcs 1986)
2  Vö. Niederhauser Emil: A kelet–európai fejlődés egysége és különbözősége. Magyar Tu-
domány, 1988. 33. évf. 9. sz. 668–681. (a továbbiakban: Niederhauser, 1988)
3  Uo.
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ban. Bár ez a terület lényegében megegyezik Köztes-Európa fogalmával (mely 
általában a német és az orosz nyelvterület közö�i térséget jelöli), a szakiro-
dalomhoz igazodva a „kelet-európai fejlődést” tartom meghatározónak. Ezért 
gondolom, hogy Kelet-Európa és a roma közösségek vizsgálata releváns kérdés 
lehet, azzal együ�, hogy a romák egyenetlenül oszlanak el e térségen belül is.

Kelet-Európa körülírása után ki kell térni a roma, illetve a cigány fogalom 
jelentésére. Számos vita tárgya a kérdés, hogy „kik a cigányok/romák”, milyen 
„alapon” (etnikus kultúra, életmódbeli jellemzők, szociális helyzet stb.) tör-
ténik a besorolás és az önbesorolás ebbe a kategóriába, etnikumba, népbe 
stb.4 Történeti értelemben két alapvető értelmezési keret van a romákkal 
kapcsolatban. A kevésbé elterjedt megközelítés szerint „a roma” egy konst-
ruált kategória, nem pedig egy létező entitás.5 Ez az értelmezés természete-
sen nem tagadja, hogy léteznek roma vagy cigány közösségek, azonban e 
közösségek alapját nem állandónak tarto� jellemzőkből (biológia, származás, 
csoportkarakterek stb.) vezeti le, hanem a társadalmi viszonyrendszerek köl-
csönhatásaiból (konstruktivista megközelítés).6

A másik megközelítés képviselői közös tulajdonságok és objektív jellem-
vonások alapján értelmezik a romákat, akik egy történelmi diaszpóra csoport-

4  A terjedelmi korlátok mia� – számos szakirodalmi hivatkozás helye� – egy összegző/ér-
telmező tanulmányomra szeretnék i� utalni: Binder Mátyás: „Elképzelt kultúra” A roma/cigány 
kultúra egy lehetséges értelmezése és félreértelmezései. Eszmélet, 2010. 22. évf. 86. sz. 172-195.
5  A roma/cigány kategória konstruktivista megközelítését támasztja alá a tény, hogy számos 
közösség önelnevezése, nyelve és identitása is különböző, melyek „közös” roma identitása sok 
esetben a külső besorolásból fakad. Több évtizedes jelenség már a roma nemzetépítés, mely 
emancipációs küzdelemként is értelmezhető, ugyanakkor sok esetben szintén „kívülről” mond-
ja meg, hogy milyen legyen a romák „nemzeti tudáskészlete”. Vö.: Fosztó László: Diaspora and 
Nationalism: an Anthropological Approach to the International Romani Movement. Regio, 2003. 
3. évf. 1. sz. 102-120; Binder Mátyás: Beások, etnikai mobilizáció és identitás. Kisebbségkutatás, 
2009. 18. évf. 2. sz. 207-228.
6  Ehhez lásd: Lucassen, Leo: �e Power of De�nition, Stigmatization, Minoritisation and 
Ethnicity. �e Netherlands Journal of Social Sciences, 1991. Vol. 27. 80–91; Oblath Márton: A 
„cigány” kategória diszkurzív és történeti konstrukciója. Anthropolis 2006. 3. évf. 1. sz. 51-60; 
Vermeersch, Peter: �e Romani Movement: Minority Politics and Ethnic Mobilization in Contem-
porary Central Europe. New York - Oxford, Berghahn Books, 2006. 13-15; Stewart, Michael S.: 
A roma/cigány „etnicitás” az antropológiai vizsgálódás homlokterében. In: Feischmidt Margit 
(szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Budapest, Gondolat – MTA KI. 2010. 44-46; 
Nagy Pál: Az elképzelt és lehetséges korai cigány történelem. Lelkipásztor. Evangélikus lelkészi 
szakfolyóirat. 2014. 89. évf. 8-9. sz. 287-293.
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jait alkotják. Ezzel rokon még két további, szerencsére egyre jobban há�érbe 
szoruló irányzat, melyek az életstílusra, viselkedésre, illetve a biológiai rokon-
ságra fókuszálnak.7

Számomra a cigány/roma közösségek olyan, önálló etnikai identitással és 
kultúrával rendelkező társadalmi csoportok, melyek határai és kulturális ele-
mei a gazdasági, társadalmi vagy politikai körülmények változásaira reagálva 
változhatnak. A változásnak számos oka lehet, a gazdaságszerkezet átalakulá-
sától kezdve, kormányzati politikákon keresztül a kortárs identitáspolitikákig.

Megérkezés és beilleszkedés

Az első roma csoportok feltehetően a 14. század közepén jelentek meg a Bal-
kán-félszigeten,8 magyarországi felbukkanásuk pedig e század végétől doku-
mentálható.9 A 15. század folyamán a roma közösségek egy része – Magyar-
országon keresztül – továbbhaladt 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 demográ�ai megoszlás10 oka-
it feltehetően a két régió eltérő társadalmi és gazdasági fejlődésében kell ke-
resnünk, hiszen a roma csoportok megélhetési lehetőségei nagyban függenek 
annak a társadalomnak a gazdaságától, amelyben élnek.

Európába érkezésük idején a roma közösségek nagy részére – a források 
alapján – egyértelműen illik az Aparna Rao-féle11 peripatetikus közösség fo-

7  Vö. Dupcsik Csaba: A magyarországi cigány-kutatások cigányképe. In: Neményi Mária – 
Szalai Júlia (szerk.): Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai. 
Új Mandátum, Budapest 2005, 255-282.
8  Vö. Fraser, Angus: A cigányok. Osiris, Budapest 2002, 56-60. (a továbbiakban: Fraser, 2002); 
Achim, Viorel: Cigányok a román történelemben. Budapest 2001, 23. (a továbbiakban: Achim, 2001).
9  Nagy Pál: „Fáraó népe” A magyarországi cigányok korai története (14-17. század). Pécs, PTE 
BTK, 2004. 14-15; Tóth Péter: A cigányok megjelenése a középkori Magyarországon. In: Már� 
A�ila (szerk.): Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. I. Pécs 2005, 15-19.
10  Prónai Csaba: Európa cigányai. (Leonardo Piasere: I rom d’Europa. Una storia moderna.) 
In: Prónai Csaba (szerk.): Cigány világok Európában. Nyito� Könyvműhely, Budapest 2006, 
361-366. (a továbbiakban: Prónai, 2006)
11  Rao meghatározása szerint az a csoport tekinthető peripatetikusnak, melynek (1) mozgá-
sa gazdasági stratégiából fakad, (2) elsődleges megélhetési forrása a javak és szolgáltatások érté-
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galom. Az ilyen csoportok gazdasági stratégiájának legfontosabb vonása olyan 
javak és szolgáltatások értékesítése, melyekből az ado� gazdasági rendszerben 
hiány van. A feudalizmus válságából a tengerentúli expanzióra12 és a város-
gazdaságra támaszkodva kilábaló „Nyugat” a jobbágyi kötö�ségek felszámo-
lása, a bérleti viszonyok elterjedése13 és a városi iparágak fölö� erős mono-
póliummal rendelkező céhek jelenléte mia� nem kedveze� a szolgáltató 
vándoroknak. A helyi piacra termelő céhek melle� már legkésőbb a 14. szá-
zadtól megjelentek a távoli piacokra termelő ipari központok is, s megkezdő-
dö� a termelés tőkés szervezetének kialakulása (eleinte főleg a textil iparban).14

A manufaktúraipar kibontakozásával párhuzamosan a megjelentek a nyu-
gat-európai abszolutizmusok, ezek a centralizált, bürokratikus államok pedig 
egymás után hozták meg erőszakos, kirekesztő „cigányellenes” törvényei-
ket.15 Ezzel egyidejűleg a nyugati „világgazdaság” kitágulása és a városiasodó 
Nyugat megnövekvő agrárkereslete „a robotoltató nagybirtokot te�e meg a 
kialakuló munkamegosztás keretében tipikus keleti partnerré.”16 A kelet-eu-
rópai feudalizmus újbóli megszilárdulása, a „második jobbágyság” kialakulá-
sa, és a fejletlen városhálózat nagyobb mozgásteret, több lehetőséget bizto-
síto� a peripatetikus roma csoportoknak.

A kialakuló együ�élési modellekben17 a roma közösségek nagy része állami, 
földesúri, városi vagy egyházi hatalom joghatósága alá kerülve élt és dolgozo�. 
A függőségi viszonyok igen változatosak voltak az intézményesíte� rabszolga-
ságtól a menlevelekkel biztosíto� vándor munkavégzésen keresztül a külön böző 
városi szolgáltatásokig.18 Mivel a korszakban minden „nem nemes” társadalmi 

kesítése, (3) endogám, (4) mindig kisebbségben van és (5) önálló etnikai egységet képez. Pró-
nai Csaba: A cigány közösségek gazdasági tevékenységeinek kulturális antropológiai 
megközelítései. In: Kemény István (szerk.): A romák/cigányok és a láthatatlan gazdaság. Osiris–
MTA KI, Budapest 2000, 176-198.
12  Lásd: Wolf, Eric R.: Európa és a történelem nélküli népek. Akadémiai– Osiris-Századvég, 
Budapest 1995. (a továbbiakban: Wolf, 1995)
13  Szűcs, 1986. 545.
14  Katus László: A középkor története. Pannonica-Rubicon, Budapest 2001. 241-242.
15  Fraser, 2002. 88-122; Prónai, 2006. 364.
16  Szűcs, 1986. 546.
17  Nagy Pál: Cigány csoportok és együ�élési modellek változásai a Kárpát–medencében a 
15–20. században. In: Romák a történelemtanításban. Történelemtanárok 17. országos konferenci-
ája. Történelemtanárok Egylete, Budapest 2008, 35-50. (a továbbiakban: Nagy, 2008)
18  Vö. Achim, 2001; Nagy Pál: A magyarországi cigányok a rendi társadalom korában. Csoko-
nai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Kiadója, Kaposvár, 1998; 2004; Marushiakova, Elena 
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csoport valamilyen hatalom fennhatósága alá tartozo� (etnikai hovatartozástól 
függetlenül) nyugodtan beszélhetünk a roma közösségek betagozódásáról, be-
illeszkedéséről a feudális gazdasági és társadalmi struktúrákba.

Az európai roma lakosság napjainkra jellemző aszimmetrikus demográ�-
ai megoszlását Jean-Pierre Liégeois a „kizárás” (nyugati) és a „bezárás” (ke-
leti vagy inkább a periféria) állami politikájával magyarázza.19 Árnyaltabb 
megközelítést alkalmaz az antropológus Leonardo Piasere, aki három törté-
neti modellt vázol: „balkáni”, „nyugati” és „spanyol”. A balkáni modell lénye-
gében azonos jellemzőkkel bír, mint a fent vázolt „keleti”, azzal a különbség-
gel, hogy az olasz szerző – jogosan – kiemeli az Oszmán Birodalom szerepét. 
Valóban az egykori Oszmán Birodalom területén lévő államokban található 
a legnagyobb lélekszámú roma lakosság.20 Piasere nyugati modelljének lénye-
ge, hogy a társadalmi és gazdasági struktúrák a cigányok beilleszkedését csak 
a teljes asszimiláció útján teszik lehetővé, azaz „cigányként” nem létezhetnek 
ezekben az államokban, mert kirekesztő rendeletekkel, üldöztetéssel, depor-
tálásokkal kell szembenézniük. A spanyol modell ennek egy változata, mely 
Spanyolország melle� a Habsburg Birodalomban is megjelent, és egyfajta 
kulturális asszimilációt erőltető, abszolutista politikát jelent.21

A fenti magyarázatokat alátámaszthatjuk és kiegészíthetjük az Eric Wolf 
által kialakíto� három különböző termelési mód fogalmával. Wolf – Marx 
nyomán – megkülönbözteti a tőkés (vagy kapitalista), az adóztató és a rokon-
ságelvű termelési módokat, melyek megközelítésében nem alkotnak evolú-
ciós sort, és kizárólag elméleti konstrukciókként alkalmazza őket.22 Némi 

– Vesselin, Popov: Gypsies in the O�oman Empire. Bristol, University of Hertfordshire Press, 
2001. (a továbbiakban: Marushiakova – Popov, 2001); Ficowski, Jerzy: �e Gypsies in Poland. 
History and customs. Varsó 1985; Mészáros László: A hódoltsági latinok, görögök és cigányok 
történetéhez. 16. századi oszmán török szórványadatok. Századok, 1976. 3. sz. 483-486.
19  Liégeois, Jean-Pierre: Romák, cigányok, utazók. Pont Kiadó, Budapest 2002, 98. (a továb-
biakban: Liégeois, 2002)
20  Marushiakova – Popov, 2001. 47.
21  Prónai, 2006. 364-365.
22  A kapitalista termelési módban a termelés határozza meg az elosztást, mivel aki rendelke-
zik a termelési eszközökkel, az rendelkezik a megtermelt árukkal is. Az adóztató termelési mód 
olyan államokra jellemző, melyek a közvetlen termelőktől elvont értéktöbbleten alapulnak. A 
termelők részben vagy egészben hozzájuthatnak ugyan a termelőeszközökhöz, de politikai vagy 
katonai hatalmi eszközökkel megsarcolják őket. (Wolf ide sorolja a „feudális” és az „ázsiai” ter-
melési módként ismert fogalmakat egyaránt.) A rokonságelvű termelési mód lényege, hogy a 
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leegyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy a rokonságelvű termelési módon 
alapuló roma közösségek pont abban az időben érkeztek Európába, mikor a 
„nyugati” államokban kialakult a kapitalista termelési mód, a „keleti” államok-
ban pedig mintegy újra megerősödö� az adóztató termelési mód. Míg ez 
utóbbi integrálni tudta a cigány közösségeket (vagy legalábbis nagy részüket) 
az adóztatás rendszerébe, addig a kapitalista termelési mód vagy kirekesztet-
te vagy – amit Piasere állít – teljesen asszimilálta a cigányokat.

A találkozás e két termelési móddal mondhatni törvényszerű volt, hiszen 
a rokonságelvű rendszerben létező csoportok mérete általában limitált, így 
újabb csoportok jönnek létre (felbomlás vagy különválás útján), melyek „csak 
ritkán tudnak olyan szabad területre menekülni, ahol nincsenek versenytársak, 
és alighanem ki vannak téve más, adóztató vagy a tőkés termelési módot kép-
viselő társadalmak nyomásának.”23 Wolf szerint ezért a csoportok puszta meg-
ke�őződése valószínűtlen, mert a különváló csoportok elkezdenek átalakulni, 
mikor szabad mozgásuk korlátokba ütközik. Bár a szerző nem említ romákat 
könyvében, fenti megállapítása az Európába érkező roma közösségeket ért 
akkulturációs24 kihívásokat helyezi gazdaságtörténeti és elméleti kontextusba.

Az együ�élési modellek felbomlása és a kirekesztődés kérdései

Az együ�élési modellek alapja a gazdasági együ�működés, a „munka” volt, 
akár vándorló csoportokról, akár falvakban vagy városokban élő közösségek-
ről volt szó.25 A késő középkori és kora újkori elitek nézőpontjából lényegében 
kétféle munka léteze�: a lovagi, lelkészi munka egyfajta „szolgálatot” jelente�, 
szemben az alacsonyabb rendűnek tételeze� „kétkezi” munkával.26 Az alacso-
nyabb presztízsű társadalmi csoportokhoz köthető (kétkezi) munka megíté-
lésén belül léteze� még egy törésvonal, mely a termelő tevékenységet végzők 

„társadalmi munka a rokonság révén emberek közö�i sajátos kapcsolatokba fektetődik vagy 
ágyazódik be.” Wolf, 1995. 89-119.
23  Wolf, 1995. 114.
24  Az akkulturációt nem kultúravesztésként, hanem kulturális kölcsönhatásként értelmezem.
25  Vö.: Binder Mátyás: A „cigány–magyar” együ�élés változatai a magyar történetírásban. In: 
Szuhay Péter (szerk.): Távolodó világaink. A cigány-magyar együ�élés változatai. Magyar Népraj-
zi Társaság, Budapest 2013, 15-24.
26  Mezey Barna: A munkaethosz és a szegényrendészet kriminalizálása. Börtönügyi Szemle, 
2009. 28. évf. 3. sz. 8. (a továbbiakban: Mezey, 2009)
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(parasztok, kézművesek) és a termelő munkát nem végzők (kereskedők, 
kerítők, prostituáltak, festők, mutatványosok, komédiások, zenészek stb.) 
közö� húzódo�. Ez utóbbi foglalkozások általában alacsonyabb rendűnek 
számíto�ak,27 képviselőik a laboratores rendjének alján vagy azon kívül he-
lyezkedtek el. Ezt a társadalmi hierarchiát árnyalta a feudális társadalom sa-
játos függőségi rendszere, a „beilleszkede�ek” és „kitaszíto�ak” közö� ugyan-
is nem a munkavégzés módja mentén húzódo� a legfőbb választóvonal. 
„Semmi embernek” az számíto�, aki nem esküdö� fel egyetlen hűbérúrnak 
sem, azaz aki nem volt senkinek az „embere.”28

A függési rendszerekbe zömében beilleszkedtek a roma közösségek, a fe-
udális hatalmak „beilleszte�ék őket.” Ugyanakkor a munkahierarchia legalján 
helyezkedtek el, mint többségében „nem termelő, kétkezi munkát” végzők. 
A cigány kategória külső és sokszor nem etnikai meghatározo�ságából29 fa-
kadóan a földművelést végzők könnyen beolvadtak,30 a termelő munkát vég-
zőket (pl. kovácsok) pedig sokszor vándor életmódjuk utalta a fenti hierar-
chia aljára. (Amikor a cigány kovácsok tartósan letelepültek valahol, o� 
gazdasági természetű kon
iktus bontakozo� ki.)31

Nagy Pál szerint az ún. „cigánykérdés” történeti genezise Magyarországon 
a 17. századra datálható. A problémahalmaz egyik gyökere az általa „relatív 
túlnépesedésnek” neveze� folyamat, aminek lényege, hogy a cigányok egy 

27  Applebaum, Herbert: A munka fogalma a nyugati gondolkodásban. Café Bábel, 2008. 17. 
évf. 56-57. sz. 49; Mezey, 2009. 3.
28  Castel, Robert: A nélkülözéstől a kivete�ségig - a „kiilleszkedés” pokoljárása. Esély társada-
lom- és szociálpolitikai folyóirat, 1993. 4. évf. 3. sz. 8.
29  A 18. századi magyarországi források egy részében a „cigány” fogalma etnikai dimenzióban 
jelent meg (latinul: natio, gens; magyarul: nemzet, nemzetség). A források egy másik csoportjá-
ban a „cigány” fogalma szociális dimenzióban jelent meg, mint conditio (társadalmi helyzet) 
vagy professio (foglalkozás, megélhetési mód). Nagy, 2008. Hasonló jelenséget ír le Viorel 
Achim, román történész is, szerinte a „cigány” szónak a román fejedelemség fejedelemségek 
területén 1800 körül elsősorban társadalmi jelentése volt, és csak másodsorban etnikai. Achim 
200: 76-77.
30  Nagy Pál: Civitas Zingarorum. Amaro Drom, 2000. 10. évf. 8. sz. 26–28; Karacs Zsigmond: 
Földesi cigány családtörténetek. In: Deáky Zita – Nagy Pál (szerk.): A cigány kultúra történeti és 
történeti kutatása a Kárpát-medencében. MNT – SZIE GTK, Budapest – Gödöllő 2010, 249-278.
31  Lásd pl.: Tóth Péter: Cigányok Miskolcon a 18. század közepén. In: Veres László – Viga 
Gyula (szerk.): A Herman O�ó Múzeum évkönyve. XXX-XXXI. Herman O�ó Múzeum, Miksolc 
1993, 205-215; Perger Gyula: Cigánykovácsok Győr megyében. A győri iszkápások. In: Domon-
kos O�ó (szerk.): Arrabona – Múzeumi közlemények 34. 1995. 269–319.
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ado� területen túl sokan le�ek az általuk űzö� szolgáltató tevékenységekhez 
képest, a már helyben élő roma lakosság növekedése és az újonnan beván-
dorló közösségek megjelenése mia� egyaránt. Szintén a 17. századra teszi 
Nagy Pál a konstans foglalkozás- és életmódváltási kényszerek megjelenését, 
amit a céhes keretek megerősödésével magyaráz.32 Ezekkel a társadalmi-gaz-
dasági folyamatokkal párhuzamosan erősödö� fel a problémaorientált hatal-
mi megközelítés a 18. században, amikor a bürokratikus abszolutizmus esz-
közrendszere – elvileg – lehetővé te�e a periférikus helyzetű társadalmi 
csoportok és a hatalom közti viszony újrarendezését.

A társadalmi-gazdasági nehézségeket és a „cigánypolitikai” jellegű hatalmi 
megközelítést tetézte, hogy az eredetileg nem etnikai jellegű gazdasági tevé-
kenységek a polgári kultúra felívelése időszakában (a 19. századi nacionaliz-
mus kibontakozása nyomán) gazdasági sztereotípiákká váltak. Létrejö�ek 
azok a „népi márkák”, melyek jelentős szerepet játszo�ak az etnikai identitás-
tudat kialakításában és fenntartásában.33 Az ily módon „etnicizált” foglako-
zások (pl. drótos tót, muzsikus cigány, cigánykovács, dézsás román stb.) sze-
repe alapvető az etnikai különbségtétel folyamatában, hiszen például a 
legtöbb roma csoport „hagyományos” önelnevezése is valamikori jellemző 
foglalkozásukra vezethető vissza.34

32  Nagy, 2008. 40.
33  Csorna Zsigmond: A hagyományos gazdálkodási kép és az etnikai azonosságtudat a Kár-
pát-medencében. 18-19. század. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Év-
könyve 1. Gloria Kiadó, Kolozsvár 1992, 7-23.
34  Máté Mihály írásából idézem az oláhcigány nyelvjárásokat beszélő közösségek önelneve-
zéseit. „A csurárik neve a shuri (kés) vagy churi (rosta) szóból ered, a másárik neve a masho 
(hal) szóból, a colárik neve a colo (pokróc, lepedő, szőnyeg, takaró) szóból, a drizárik neve a 
driza (rongy) szóból, a gurvárik neve pedig a guruv (ökör) szóból.” (Máté Mihály: Abroszáru-
sok - A colári cigányokról, Magyarország legkisebb cigány csoportjáról. Beszélő, 2009. 14. évf. 
10. sz. 50.) A bánáti román dialektust beszélő beás cigányok nevét többnyire a bányász jelen-
tésű román „băieş” szóból származtatják (ami valamikori aranymosó foglalkozásra utalhat), de 
újabban felmerült, hogy inkább a hasonló alakú „băiaş” (teknős, azaz teknővájó) szó lehet az 
eredete. Mindenesetre mindkét értelmezés egy valamikori foglalkozás emlékét őrzi. Lásd: Tá-
los Endre: A cigány és a beás nyelv Magyarországon. In: Kovalcsik Katalin (szerk.) Tanulmányok 
a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. IFA-OM-ELTE, Budapest 1998, 295-302; 
Landauer A�ila: Adalékok a beás cigányság korai történetéhez. In: Landauer A�ila– Nagy Pál 
(szerk.): Írások a magyarországi beásokról. Gödöllő, SZIE-GTK – CNTE, 2009. 79-95.
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Mivel az etnicitás együ� jár az önmagukat megkülönböztető csoportok hi-
erarchikus rangsorolódásával,35 a viszonyok aszimmetrikus volta is nyilvánva-
lóvá válik. A népi márka jelzi ugyan az ado� csoport és munkája „szükségessé-
gét”, de egyben kiemeli alárendeltségét is, főleg azok esetében, ahol szolgáltató 
tevékenységeik erőteljesen függnek a megrendelő igényeitől, szükségleteitől. A 
gazdasági munkamegosztás mentén (is) konstruálódó etnikai határok, és az 
azokat fenntartó etnikai sztereotípiák általában konzerváló hatásúak, akkor is 
fennmaradhatnak, ha az ado� közösség tagjai már nem azt a foglalkozást űzik. 
A társadalmi hierarchia alapja már nem elsősorban a munkavégzés módja lesz, 
hanem egyre erősebben az etnikai/nemzeti hovatartozás.

A 19. századi Kelet-Európában a polgári átalakulás és a nemze�é válás 
„klasszikus” időszaka, a század vége felé pedig az iparosodás gyorsítja fel a 
gazdaság- és társadalomszerkezet folyamatosan zajló átalakulását. Gellner 
nyomán36 a modern nacionalizmust az agrártársadalomból (adóztató terme-
lési mód) az ipari társadalomba (kapitalista termelési mód) való átmenet 
egyik termékének tekintem, ami a romák esetében a korábban kialakult 
sztereotípiák (népi márkák, romantikus értelmezések, előítéletek és általáno-
sítások) tartós etnikai karakterré („nemzetkarakterré”) változásával jár. Ebben 
a folyamatban fontos szerepe volt a korabeli tudományosságnak37 és a 
„nyomdakapitalizmusnak.”38 A 19. században kristályosodtak ki azok a ro-
mákra vonatkoztato� sztereotípiák és előítéletek, melyek a mai napig hatnak 
a róluk alkoto� vélemények és képek formálására.39

35  Eriksen, �omas Hylland: Etnicitás és nacionalizmus. Antropológiai perspektívák. Gondolat 
Kiadó-PTE, Budapest-Pécs 2008, 22.
36  Gellner, Ernest: A nemzetek és a nacionalizmus. Napvilág, Budapest 2009.
37  A korai etnográfusok, akik a cigányok „nemzeti karakterét” tanulmányozták, racionalizálták 
azt a képet, mely szerint a cigány egy bűnözésre hajlamos, megvetendő nép vagy faj. Vö. Willems, 
Wim – Lucassen, Leo: �e Church of Knowledge. Representation of Gypsies in Dutch Encyc-
lopedias and �eir Sources (1724–1984). In: Salo, Ma� T. (Ed.): 100 Years of Gypsy Studies. 
Cheverly–Maryland, �e Gypsy Lore Society, 1990, 31–50.
38  Lásd: Anderson, Benedict: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és 
elterjedéséről. L’Harma�an – Atelier, Budapest 2006. 44-51. A sajtóban megjelenő sztereotípiák-
hoz lásd: Hanák Péter: A másokról alkoto� kép. In: Hanák Péter: A Kert és a Műhely. Gondolat, 
Budapest 1988, 81-111.; Polyák Laura: Cigányok Mucsáról. Az élclapi karikatúrák cigányképe. 
Beszélő, 2002. 7. évf. 7-8. sz. 89.
39  Szuhay Péter: Akiket cigányoknak neveznek – akik magukat romának, muzsikusnak vagy 
beásnak mondják. Magyar Tudomány 1997. 6. sz. 656-675.
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Pont abban az időben vált tehát első számú identi�káló tényezővé az et-
nicitás, mikor a többségében mezőgazdasághoz kapcsolódó roma közösségek 
nagy része rohamosan elszegényede�,40 az ipari tömegtermelés41 következ-
tében pedig az együ�élési modellek gazdasági alapjai súlyosan megrendültek, 
s a romák jelentős része lokális és állami szintű42 kirekesztő politikákkal ta-
lálta magát szembe a hosszú 19. század végén.

A 20. századi Kelet-Európa szemében már ado� volt az a „cigány” kate-
gória, mely a nemzetállamban, de nem a nemzetben élő, eltérő/idegen kul-
túrájú és „problémát jelentő” emberekből tevődö� össze. E percepció kö-
vetkeztében a két háború közö�i időszak autoriter és nacionalista politikái 
sok esetben még a „végső megoldásig” is eljuto�ak, az államszocializmus 
idején pedig több helyen a létező roma kultúrák tagadása tűnt célravezető-
nek. A rendszerváltás utáni évtizedekben az európai és nemzetállami „roma-
politikák” eredménytelensége és ellentmondásossága, a leszakadó rétegek 
és ré giók helyzete, a szegénység további terjedése és etnicizálása arra utal,43 
hogy a percepció téves, nem „a romákkal” van a baj. A roma közösségeket 
befogadó Kelet-Európát átalakíto�a a modernitás, s a társadalmi jelenségek 
etnikai értelmezése a problémák elmélyülését és a kirekesztés fokozódását 
eredményezik.

40  Hasonlóan egyébként a térség lakosságának jó részéhez, hiszen a birtokszerkezet szélsősé-
ges aránytalansága általános jelenség volt Kelet-Európában. Vö. Palotás Emil: Kelet-Európa tör-
ténete a 20. század első felében. Osiris, Budapest 2003, 18.
41  A tömegtermelés kiszoríto� számos, a korban jellemző, és a romák által is űzö� kézműves 
foglalkozást. 
42  Lásd: Pomogyi László: Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon. Osi-
ris-Századvég, Budapest 1995; Marushiakova – Popov, 2001. 70-72.; Crowe, David M.: A His-
tory of the Gypsies of Eastern Europe and Russia. Palgrave Macmillan, New York 1996, 11., 210.
43  Vö.: Ladányi János - Szelényi Iván: A kirekeszte�ség változó formái. Közép- és délkelet-európai 
romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata. Napvilág, Budapest 2004; Rövid, Márton: 
One-size-�ts-all Roma? On the normative dilemmas of the emerging European Roma policy. 
Romani Studies, 2011. 21. évf. 1. sz. 1–22.; Binder Mátyás: A cigányokról alkoto� történeti kép 
változása a rendszerváltás tükrében Szlovákiában és Magyarországon. In: Krausz Tamás - Mit-
rovits Miklós - Zahorán Csaba (szerk.): Rendszerváltás és történelem. Tanulmányok a kelet-európai 
átalakulásról. L’Harma�an Kiadó – ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest 2010, 
313-343; Kovats, Martin: Az integráció és a roma identitás átpolitizálása. In: Guy, Will (szerk.): 
Az áldozati szereptől a polgári tudatig. A roma integráció útja. Pakiv Európai Roma Alap – Kos-
suth Kiadó, Budapest 2014, 107-136.


