
A tár sa da lom- és kul túr po li ti ka „klasszi kus” 
el já rás mód ja az egy nép nek egy kul tú rá hoz 
va ló hoz zá ren de lé se. A ro mák (ci gá nyok) 
sa já tos tör té nel mé nek és tár sa dal mi hely ze-
tének példája azonban megkérdőjelezi a
„kul tú ra” fo gal má nak ér vé nyes sé gét, an nak 
össze tett sze man ti kai, il let ve el lent mon dá-
sos prag ma ti kai imp li ká ci ó i val együtt.

 Az eu ró pai po li ti ka tör té net leg utób bi két-
száz éve a nem zet ál la mok és nem ze tek 
ki ala ku lá sá nak tör té ne te. A „kul tú ra” fon tos 
sze re pet ját szott eb ben a fo lya mat ban, mi vel 
Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban a kul tu rá lis 
nacionalizmusmindig ishajtóerőkéntszol
gált azok nak a nem zet ál la mok nak a ki ala ku-
lá sá ban, il let ve le gi ti má lá sá ban, me lyek 
az tán rend sze rint et ni kai ál la mok ká vál tak, 
va gyis egy-egy et ni kai több ség „sa ját” ál la-
ma i vá. 

Anemzetiegységrőlalkotottképetáltalá
ban az egyed ural mat bir tok ló eli tek ül te tik át 
a gya kor lat ba – töb bek kö zött a homo ge ni zá-
ló kul túr po li ti ka esz kö zé vel, amely alá ren delt 
hely zet be kény sze rí ti a kul tu rá li san és szo ci-
á li san mar gi ná lis ként fel tün te tett tár sa dal mi 

cso por to kat. A he lyi és re gi o ná lis kul tú rá kat egyet len „nem ze ti kul tú rá vá” ol vaszt ják össze, és 
ennekszimbolikushatáraitaföldrajzihatárokonbelüléskívülélő„idegenek”kultúrájának
el le né ben, ese ten ként az zal har cos ver sen gés ben je lö lik ki. A nyelv, a val lás és a folk lór al kot-
jákennekanemzetikultúránakagerincét.Aparasztiközösségekrendszerintelegendőrítussal
ésnépművészetitermékkelszolgálnak,melyeketazállamiiskolákbanneveltésazegyreduz
zadóállami„bürokráciában”alkalmazottvárosiértelmiségkielégítőenfeldolgoz.

A kul tu rá lis ter mé kek se gít sé gé vel foly ta tott ál lam- és nem zetépí tés nek, va la mint kon-
szo li dá ci ó nak meg van nak a ma guk rí tu sai, me lye ket rend sze rint az ál lam gé pe zet fi nan szí-
roz.Népművészetibemutatókat,fesztiválokatéskiállításokattekinthetünkmeg.Atömeg
kom mu ni ká ció mai esz kö zei még kö ze lib bé és csil lo gób bá te szik eze ket az ese mé nye ket. 
„Fel ta lál ják” a né pi ha gyo mányt, és a pa rasz tok fran ci ák ká, né me tek ké, ro má nok ká, szlo-
vá kok ká stb. vál nak. 

Azok a cso por tok vagy né pek, me lyek nek nem si ke rült sa ját nem zet ál la mot lét re hoz ni-
uk, kény te le nek más né pek nem zet ál la ma i hoz csat la koz ni, és „et ni kai” vagy „nem ze ti” 
ki sebb sé gek ké vál ni. Sa já tos kul tu rá lis je gye ik re hi vat koz va küz de nek kol lek tív jo go kért, 
vagylépnekfölazalapvetőemberiésszabadságjogokvédelmében,ésezáltalezekakultu
rá lis je gyek „et ni kai kul tú rá vá” vál nak. A több ség hez ha son ló an folk lór fesz ti vá lo kon, az 
iskolákbanéssajátnyelvűkiadványaikbanhirdetikésápoljákhagyományaikat,tehátver
se nyez ni ük kell a do mi náns cso port tal az ál la mi for rá so kért.
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Akisebbvagysikertelenebbetnikaicsoportokmindenbenkövetikvagyegyszerűenutá
noz zák a na gyobb lé lek szá mú, il let ve si ke res ér dek szö vet sé ge ket, és így hoz zák lét re sa ját 
kul turális szeg men sü ket a do mi náns cso port ál la má nak ke re tei kö zött. A bal ká ni vlachok 
vagyavoltSzovjetunióköztársaságaibanélőetnikaicsoportokmaitörténeteszámtalanszor
lejátszódottmáramodernkorban–mindigmásésmásszereplőkkel.

AvilágcigánynépességeegyreinkábbrészesévéválikazEurópárajellemzőpolitizáló
dásnak.A kulturális öntudat hangsúlyozása is része ennek a folyamatnak.A különböző
országok cigány közösségeiben megtalálhatjuk azokat a jellemzőket (vagy tüneteket),
melyekafentvázoltnemzetésállamépítéstmegelőző,illetvekísérőkulturálismobilizáci
ó ra utal nak. Az iz mo so dó ci gány po li ti kai elit „ver senyt fut ön ma gá val”. Lép ten-nyo mon 
kul tu rá lis fesz ti vá lo kat ren dez nek, ki ad vá nyo kat je len tet nek meg ro ma nyel ven, il let ve a 
romanyelvről,acigány folklórról,vagycigánygyerekeknekszóló iskolai tankönyveket
ál lí ta nak össze, ci gány ze ne ka ro kat és es te ket rek lá moz nak és így to vább. 

A je len cikk ben fel vá zol juk azok nak a stra té gi ák nak a fo gal mi hát te rét, me lye ket a 
különbözőországokbanműködőroma(cigány)szövetségekalkalmaznakazérdekérvénye
sítésbenolyantársadalmiéspolitikaikörülményekközött,melyeketakétértelműviselkedés
vagy a nyílt cso port el len tét jel le mez. Ér ve lé sünk ar ra a gon do lat ra tá masz ko dik, mi sze rint 
a ci gány tör té ne lem és a ci gá nyok mai tár sa dal mi va ló sá ga egya ránt „ki vé te les” ah hoz a 
sémáhozképest,melymeghatároztaanemzetállamokvezetőiésakülönbözőnemzetiségek
ak tív elit je ál tal al kal ma zott kul túr po li ti kai esz kö zö ket. 

Aterületilegkörülhatárolhatóállamigazgatásiegységekenbelüllétezősajátoskulturális
entitásokésönállókultúrpolitikájukmeghatározásánakelőfeltételeazadottnépkultúrájá
nak „egyedisége” és egységessége.A cigány nép azonban egy öt kontinensre kiterjedő
ha tal mas di asz pó rát al kot, szám ta lan ál lam pol gá ra it fogl al ja ma gá ban, mi köz ben nincs 
sajátterülete.Acigány„szigetcsoport”közösségekmozaikszerűegyüttese.Tagjaiegyrészt
aromanyelveltérődialektusaithasználják,másrésztazőketkörülvevőtársadalmakszám
ta lan nyel vét, azon kí vül több fé le val lás hoz és egy ház hoz tar toz nak. Rá adá sul kul tú rá juk 
nemcsakatöbbségikörnyezettőlkülönítielőket,hanematöbbiromacsoporttólis.

A multikulturalitás fogalmatalánmegfelelőleírásátadjaacigánynéphelyzetének.Erre
a fo ga lom ra le het fel vi lá go sult po li ti kát ala poz ni olyan kö zös sé gek ese té ben, me lyek ben 
különbözőetnikaiéskulturáliscsoportokélnekegymásmellettésérintkeznekegymással,
azt azon ban ne héz el kép zel ni, ho gyan vál hat na a multikulturalitás és a multi-territorialitás 
egy olyan nép vagy olyan közösség kulturális öntudatának és fejlődésének az alapjává,
melyegységesnekésegyedinekmutatkozvakívánjaatöbbiektőlmegkülönböztetnimagát.

A ci gány cso por tok sok fé le tör té nel me és kul tú rá ja igen meg ne he zí ti a ro ma kul tú ra for-
ma li zá lá sát és ko di fi ká lá sát, ami vi szont szük sé ges vol na ah hoz, hogy ta nít has sák és ter-
jeszt hes sék, il let ve azo nos alap ra he lyez hes sék más cso por tok vagy et ni kai ki sebb sé gek 
kul tú rá já val, ne tán a be vett nem ze ti kul tú rák kal. 

A ke let-eu ró pai volt kom mu nis ta or szá gok ban zaj ló vál to zá sok új és biz ta tó hát te ret szol-
gál tat nak a ro ma et ni kai kul tú rá val va ló kí sér le te zés hez. Ezek ben az or szá gok ban az et ni-
kumokegyediségéről és az etnikai jogokról szólóvitáknemelméleti jellegűek.A régió
geo po li ti ká ját az et ni ku mok po li ti zá lá sa ha tá roz za meg, te hát a he ves és tar tós, sok szor 
vé res konf lik tu sok. Eb ben a ré gi ó ban él a vi lág ro ma né pes sé gé nek több sé ge, és a ci gá nyok-
rólalkotottelőítéleteselképzelésekittgyakranerőszakosanartikulálódnak:aromaközös
ségekellenipogromszerűtámadásokbatorkollhatnak,vagyodavezethetnek,hogyaroma
csoportokat elűzik törvényes lakhelyükről.Amenekülthullám aztán elárasztja a nyugati
or szá go kat, ahon nan a kény szer-vissza te le pí tés po li ti ká ja a me ne kül te ket a „reintegráció” 
céljávalszármazásihelyükreszáműzi,aholviszontacigányokatelutasítjákmintidegene
ket… 

Azelőrejutásértküzdőetnikumokegységemindigilluzórikus,ámaküzdőkszámárasok
szoralegfontosabbfeladatéppenazegységmegteremtése,megerősítéseésfenntartása.Az
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etnikumokegységénekillúziójátegymindannyiukatfenyegetőveszélykelti:arasszizmus.
Sok nyu gat-eu ró pai or szág ban en nek a leg va dabb faj tá ja a fe ke te el le nes rassz iz mus. Ez 
vi szont lét re ho zott egy fe ke te iden ti tást, mely nek zász la ja alatt a fe ke te militánsok meg döb-
bentőensokfélekultúrájú,nyelvűéskülsejűetnikaicsoportokategyesítettek.Mindazonál
tal,amennyibenezeknekacsoportoknakközösélményeadominánscsoportrészérőlőket
mintnemfehéreketérődiszkrimináció,illetveamennyibenakultúrátatapasztalatokhatá
roz zák meg, ez a kö zös iden ti tás kép zet egy re in kább meg ala po zot tá vá lik. 

Sok te kin tet ben a ci gány el le nes rassz iz mus és a ci gány antirasszizmus (ci gány na ci o na-
lizmusvagykommunalizmus–hogyneelőlegezzükmegaterminológiát)éppolyansokfé
le, mint a fe ke te el le nes rassz iz mus és a fe ke te antirasszizmus. Ezért az tán sok or szág ro ma 
értelmiségének elszántsága az egységes roma politikai küzdőfél kiállítására figyelemre
méltónaktűnhet,ésvalóban,soknemromaszociálantropológusugyanannyiraszkeptikus
etémában,mintarégiidőkrasszistaciganológusai,a„Gypsyloristák”(lásdpéldáulActon
1981c; Okely 1983: 170–172; Cohn 1973: 66). A ro ma ak ti vis ták ra azon ban en nek el le né re 
ugya naz a po li ti kai lo gi ka ér vé nyes, mint más et ni ku mok ak ti vis tá i ra. 

Tör Té nel mi háT Tér

Mielőttazegységesfellépéslogikájávalfoglalkoznánk,fordítsukfigyelmünketaromaélet
tapasztalatsokféleségére,azoknakazeltérőérdekeknekaforrására,melyeketakülönböző
ro ma ak ti vis ták az egy ség re to ri ká já val kép vi sel nek. Amennyi ben az et ni ku mok tör té ne té-
nekesetébenbeszélhetünkegyáltalánkezdetről,acigányoktörténetétkétvándorlásihullá
migvezethetjükvissza:ÉszakIndiábólvándoroltakelelőszöra7.,majda10.században;
így jöt tek lét re Közép-Keleten a Nawar-Zott közösségek, illetveTörökországésEurópa
romaközösségei.Valószínűlegfémművestermékekkelkereskedtek,fuvarozássalésszóra
koztatással foglalkoztak, és ezek a tevékenységekvezettek amigrációhoz.Akülönböző
kö zös sé ge ket vagy há bo rús me ne kül te ket in di a i sá guk tart hat ta össze In di á tól tá vol, il let ve 
a prakrit (vagymásrokonnyelv)mintlinguafranca,melybőlkésőbbkialakultaromanyelv
(Acton 1981a).

Nagy kö zös sé gek te le ped tek le Ke let-Eur ópá ban, és a 15. szá zad tól kezd ve ki sebb cso-
portokérkeztekNyugatEurópábais.Amoderntörténetírástöbbnyireakezdetektőlfogva
ellenséges fogadtatásról számolbe, ezazonban félrevezető. Igazugyan,hogymár1500
előtt isvoltpéldanyugatonacigányüldözésre,keletenpedigarabszolgaságra,ezeketaz
ese te ket azon ban össze sem le het ha son lí ta ni a 16. szá zad har ma dik és ne gye dik év ti zedé-
ben zajló, hosszan tartó embervadászattal és rabszolgatartással (Acton1981a;Gheorghe
1982). Ezt az ül dö zést nem in do kol ja a ro ma be ván dor lók kul tú rá já nak egyet len jel leg ze-
tes sé ge sem. A nyu gat-eu ró pai nem zet ál la mok meg ala ku lá sát, az új isz lám–ke resz tény 
határkijelölését,valamintanyugatiagrárkapitalizmuskezdetétkísérőfelfordulástinfláció,
munkanélküliségésidegengyűlöletjellemezte,abűnbakokpedigvallásivagyetnikaiala
pon a zsi dók, az af ri ka i ak és a ci gá nyok let tek. Nyu ga ton a ci gá nyo kat ezen kí vül tár sa dal mi 
cso port ként is meg bé lye gez ték: a „csa var gó” (vagrant) szte re o tí pi á já val. 

A16.századicigányholocaustegyáltalánosjelenségszélsőségesmegnyilvánulásavolt
csu pán, még is min den hol meg vál toz tat ta a ci gá nyok hely ze tét. Ki ala kul tak azok a cso por-
tok és egy más mel lett élé si tech ni kák, me lyek fenn ma rad tak egé szen az újabb, 20. szá za di 
ho lo ca us tig. 1600 és 1800 kö zött gya kor la ti lag nem volt nem zet kö zi ci gány mig rá ció, 
amennyibeneltekintünkazeurópaigyarmatosításkövetkezményeitől.Ebbenazidőszakban
KeletEurópában (és Spanyolországban) magas lélekszámú, rabszolgasorban élő vagy
underclass cso por to kat ta lá lunk, me lyek le te le pe dett élet mó dot foly tat nak, il let ve ki sebb 
no mád kö zös sé ge ket; nyu ga ton pe dig mind egyik po li ti kai egy sé gen be lül ki ala kult egy ro - 
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mákbóléskereskedőnomádokbólállóhelyietnikaicsoport.Történelmiokokbólnémelyik
ezek kö zül ro má nak vall ja ma gát, má sok pe dig rész ben ro ma vol tuk ta ga dá sá ra ala poz zák 
et ni kai iden ti tá su kat. A Brit-szi ge te ken pél dá ul négy ilyen cso port ta lál ha tó: az an gol, a 
velszi, a skót és az ír travellerek (uta zók) (Acton 1991). 

KeletésNyugatEurópatradicionálissztereotípiáieltérőek,bármindkettőrerányomta
bé lye gét a 19. szá zad ro man ti kus rassz iz mu sa. A ke let-eu ró pai vál to zat ban a ci gá nyok rab-
szol gá nak va lók: lus ták, tu dat la nok és bu ták – va la hogy úgy, mint a fe ke ték Ame ri ká ban. A 
nyugateurópaisztereotípiainkábbazantiszemitizmuslenézőválfaja:acigányravasz,ám
–azsidóvalellentétben–írástudatlan.ÉrdekesmódonÉszakAmerikábanafőlegletelepe
dett élet mó dot foly ta tó ke let-eu ró pai ci gány kö zös ség re al kal maz zák a nyu gat-eu ró pai „fur-
fangosvándorkereskedő”sztereotípiát.

Hozzá kell tennünk, hogy jelentős mértékben különbözik egymástól a nyugateurópai
kereskedőnomádésakeleteurópailetelepedettcsoportoktársadalmiberendezkedése.Sarkít
va úgy fo gal maz ha tunk, hogy a nyu ga ti no mád cso por tok tár sa dal ma anar chi kus, az egy más-
hoz szo ro san kap cso ló dó kö zös sé gek vi szály ko dás és le ány szök te tés út ján sza bá lyoz zák 
viszonyukat.Akeleti,elsősorbanletelepedettéletmódotfolytatócsoportokembrionálisálla
po tú ál la ma a kris törvényszék,melyazigazságszolgáltatásértfelelős,beleértveazelőreelren
de zett há zas sá gok kal kap cso la tos vi tá kat (Acton 1989). A va ló ság ban per sze a ci gány kö zös-
ségekekétideáltípusközötthelyezkednekel,ésa19.századbanújrakezdődöttnemzetközi
migrációkövetkeztébenakülönbözőkultúrával,dialektussal,gazdaságiéstársadalmiberen
dezkedésselrendelkezőromacsoportokúgyélhettekegymásmellettegyadottterületen,hogy
alig érint kez tek egy más sal. Itt ér de mes meg je gyez nünk, hogy azok az eu ró pai uta zó nép cso-
port ok, ame lyek ha tá ro zot tan el uta sít ják a ro ma iden ti tást, mint pél dá ul az ír travellerek, szin-
ténnagyonjólilleszkednekebbeakontinuumba–sőt,azokatanemeurópaitisztaságtabukat
gyakorolják,melyekolyjellemzőekaromaidentitásúközösségekkultúrájára.

A ki sebb ség de fi ní ci ói

Afentiekbőlkitűnik,hogyszámtalankülönbözőcigány/roma/traveller cso port él igen el té-
rőpolitikairendszerekenbelül.Minthogyazonbanacsoportra–a tudományos, illetvea
po li ti kai szö veg kör nye zet ben – al kal ma zott de fi ní ció mind ig po li ti kai szán dé kot ta kar, ál ta-
lá ban olyan ka te gó ri ák kal ta lál ko zunk,*amelyekazetnikai/nemzetiségi/antirasszistapoliti
ka fo ga lom kö ré be tar toz nak. Ezek a fo gal mak rész ben át fe dik egy mást, rész ben pe dig 
el lent mon da nak egy más nak. Azo kat, az ere de ti leg a cá ri, il let ve az ot to mán gya kor lat ból 
szár ma zó fo gal ma kat, me lye ket Sztá lin (Stalin 1970) ve ze tett be a kom mu nis ta or szá gok-
ban, mint pél dá ul „nem ze ti ség”, „nem ze ti ki sebb ség” és „et ni kai cso port”, nyu ga ton ta lá-
lom ra hasz nál ják, in kább egy más al ter na tí vá ja ként, sem mint egy mást ki zá ró ka te gó ri ák-
ként, ahogy az a sztálini szemléletben szokás. Ezeket olyan, kölcsönösen felcserélhető
ki fe je zé sek mel lett al kal maz zák, mint a „nyel vi ki sebb ség”, a „rassz” vagy „fa ji ki sebb ség”, 
„kul tu rá lis ki sebb ség”; il let ve azo kon a te rü le te ken, ahol a nyu gat-eu ró pai gyar ma to sí tás 
tartósankisemmizteakorábbanottélőlakosságot,használjákmégaNemzetköziMunka
ügyi Szer ve zet Kon ven ci ó ja (International Labour Organisation Conventions Nos. 107, 
169)általemlített„őshonoséstörzsiviszonyokközöttélőnépek”terminustis.

Bi zo nyos po li ti kai-kul tu rá lis vagy tu do má nyos szö veg kör nye ze tek ben ezek a ka te gó ri ák 
több al cso port ra osz la nak, ilye nek a „Deutsche Volksgruppe” vagy az „Österreichische Volks-
gruppe”. Az ilyen köz igaz ga tá si fó ru mo kon de fi ni ált ki sebb sé gek majd nem olyan „kvá-
zitársasági stá tust” él vez nek, mint a benn szü lött ame ri kai né pek a föld tu laj don kér dé sé ben. 

210 replika

* Néhánykivételtőleltekintve,melyekrőlkésőbbleszszó.



Aző,történelmiidőkbengyökerezőhelyikisebbségijogaikatelismeriazállam,ésegyúttal
meg ta gad ja eze ket a jo go kat azok tól a cso por tok tól, me lye ket nem tör té nel mi ki sebb sé gek-
nek te kint, ha nem „migránsoknak” vagy „be ván dor lók nak”, „me ne kül tek nek”, „ki te le pí tet-
teknek”,„hontalanoknak/anyaországnélkülieknek”ésígytovább.

Ezek a ka te gó ri ák ar ra utal nak, hogy az így be so rolt ci gány cso por tok egye te mes tí pu-
sokhoz tartoznak, melyeket az emberiség történetében állandóan meglévő kulturális
kü lönb sé gek kel kap cso la tos fo lya ma tok ha tá roz nak meg. Ez zel szem ben lé tez nek olyan 
fo gal mak, me lye ket a szo ci o ló gus el fo gad ka te gó ri a ként, a kor má nyok szem pont já ból 
azon ban az egye te mes ka te gó ri ák cá fo la tát je len tik. A ci gány cso por tok ese té ben hasz nál-
hatóilyenmegjelölésekakövetkezők:travellers, migranti e itineranti, Woonwagenbewoner, 
resen de, voyageurs, population nomade, personne sans domicile fi xe, vulnerable groups. A 
kormányokszótárábanazilyenmegjelölésekegy,aszokásostóleltérőéletformávalrendel
kezőcsoportottakarnak,nemegyetnikaialaponelkülöníthetőkisebbséget.Különösenaz
olyan cso por tok ese té ben – mint pél dá ul az ír travellerek –, me lyek el uta sít ják a ro ma iden-
titást,ennekazakövetkezménye,hogyőketnem tekintiketnikaicsoportnak,ezértnem
ren del kez het nek kü lön le ges jo gok kal. E lo gi ka sze rint a ci gá nyok jo ga i ért más or szá gok ban 
folytatottkampányoknemvonatkozhatnakrájuk,mivel–mintmagukisállítják–őknem
ci gá nyok. Amennyi ben pe dig ci gány nak vall ják ma gu kat, mint pél dá ul az an gol ci gá nyok 
vagy a svéd Tattare/Zigenare, mégmindigalkalmazhatóa fentiérvelés,melyszerintők
nem „iga zi ci gá nyok” (Acton 1974). 

Anyugateurópaietnikaipolitikaikörnyezettehátkényszerítőerővelhatottazolyancso
por tok po li ti kai szer ve ze te i re, mint pél dá ul az ír travellereké vagy a hol land Woon wagen-
bewonereké, akik nek az ön ma guk ról al ko tott ké pe ha gyo má nyo san nem-ci gány, és ál lam-
pol gá ri jo gon, he lyi szár ma zá suk ra hi vat koz va küz de nek az em be ri jo go kért – ki kell 
mondaniuk,hogyőkisegykülönállóetnikaikisebbségetképeznek(Buisésmások1991).
A nem zet kö zi ro ma szer ve ze tek szem mel lát ha tó an el fo gad ták ezt a gon do lat me ne tet, és az 
elmúltharmincévsoránfelkaroltákazilyenközösségeket,sőt,mégazolyanhasonlóhely
zetbenlévőcsoportokkalisszolidaritástvállaltak,melyeknemállhatnaksemmilyenetnikai
vagy tör té nel mi kap cso lat ban a ro ma di asz pó rá val, mint pél dá ul a ja pá ni burukaminok. 

Ajelenírásegyikszerzőjeakkorérezteátezeknekafogalmaknakajelentőségét,amikor
összehasonlítóterepmunkátvégzettakínaiGuangdonghalászó,csatornahajónélőlakossá
gakörében.AmikorActon1980banfelhívtakínaiéshongkongitisztviselőkfigyelméta
csó nak la kók és az an gol ci gá nyok szá má ra biz to sí tott spe ci á lis ok ta tá si el lá tás kö zöt ti 
különbségre,mindigaztaválasztkapta,hogyakétesetmerőbenkülönböző,mivelacigá
nyok et ni kai ki sebb sé get al kot nak, a csó nak la kók pe dig nem (Acton 1981b). Va ló já ban a 
Qing és a Kuomintang kor ban tu do má nyos és po li ti kai kö rök ben egya ránt nem-han-kínai 
ki sebb ség ként ke zel ték a csó nak la kó kat, és csu pán az 1950-es évek ben foly ta tott ku ta tá sok 
ha tá sá ra vál to zott meg a meg íté lé sük. Ez zel szem ben az an gol ci gá nyo kat az 1950-es éve-
kig „S”-tár sa dal mi cso port ként tar tot ták szá mon, me lyet élet mód ja ha tá roz meg, és éle sen 
megkülönböztettékőketaz„igaziromáktól”(Acton1985).Rengetegpolitikaiügyeskedés
és ko moly jo gi vi ták ered mé nye kép pen fo gad ták el vé gül a „mandla” ka te gó ri át jo gi ér te-
lem ben vett „rassz ként”, így ma a „rasszok kö zöt ti kap cso la tok ra” vo nat ko zó sza bá lyo zás 
ér vé nyes a ci gá nyok ra is. Ah hoz, hogy a rasszis ta gya kor la tot be fo lyá sol ni tud ja, a leg több 
antirasszista ak ti vis tá hoz ha son ló an a ci gány lob bi zó nak is ru gal ma san kel lett ér vel nie 
olyan ki fe je zé se ket hasz nál va, me lyek meg ra gad ják a ha tal ma sok fi gyel mét, és ame lyek 
segítségével előnyt kovácsolhat a politikusok ideológiájának ellentmondásaiból.Aligha
meglepőezekután,hogyazantirasszistaretorikalegnagyobbrészearasszizmusfogalmi
esz köz tá rá val dol go zik, mi vel csak a rassz iz mus egy adott vál fa ját akar ja hi tel te le ní te ni, és 
nemarasszizmustmintolyant.Alegtöbbetnikaicsoportnakrövidtávontúlnagyelőnye
szár ma zik sa ját rassz iz mu sá ból ah hoz, hogy ezt fi gye lem be ve gye.
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Azebbőlahelyzetbőladódóellentmondásokkülönösenszembeötlőekacigányokeseté
ben. A töb bé-ke vés bé vé ges szá mú or szág ban, il let ve meg ha tá ro zott te rü le ten össz pon to su-
ló etnikai kisebbségektől eltérően a roma közösségek világméretű diaszpórát alkotnak
szám ta lan or szág, ál lam és több kon ti nens la kó i ként. Adott fo gal mak vagy fo ga lom rend sze-
rek el mé le ti és po li ti kai je len tés sel bír hat nak bi zo nyos or szá gok ban, mi köz ben sem mit mon-
dónakvagyéppenfélrevezetőnekbizonyulnakmásországokromaközösségeirevonatkoz
tat va. Ugya nígy, a ki sebb sé gi jo gok kal kap cso la tos egyes spe ci á lis fo gal mak ér vé nye sek 
le het nek egy adott ro ma et ni kai cso port ra, mely sok or szág ban meg ta lál ha tó, anél kül, hogy 
jellemezhetnénkvelükazakárugyanabbanazországbanélőtöbbiromacsoporthelyzetét
vagy stra té gi á it. 

Pél dá ul a nagy szá mú, le te le pe dett élet mó dot foly ta tó ke let-eu ró pai ro ma né pes ség po li-
ti kai stra té gi á ját, va gyis a „nem ze ti ki sebb sé gi” stá tu szért foly ta tott har cát nem csak a fo ga-
lom sztá li nis ta ere de te be fo lyá sol ja, ha nem a ha gyo má nyos kul tu rá lis na ci o na liz mus és az 
adott geo po li ti kai te rü le ten egy más sal ri va li zá ló nem zet ál la mok lét re ho zá sa so rán ki ala kí-
tott po li ti kai re to ri ka is. Ezek a ha tá sok az iro dal mi nyelv ki ala kí tá sá ban is sze re pet ját sza-
nak: Victor Friedman ki mu tat ta, hogy Jusuf Shaip Romani Gram ma ti ka címűmunkája
(Shaip és Kepeski 1980) a ko ráb ban, az iro dal mi ma ce dón nyelv ki ala kí tá sá ban al kal ma zott 
stra té gi ák kal él (Friedman 1985). 

Fel kell azon ban ten nünk a kér dést, hogy mit je lent het a „nem ze ti ki sebb ség” fo gal ma a 
FranciaországbanvagyazEgyesültÁllamokbanélő,etnikaiszempontbólhasonlócsopor
tokravonatkoztatva.Elképzelhetőe,hogyegyolyankiterjedt(ésantropológiailagjóldoku
men tált) cso port, mint ami lyen a New York ban, Bu e nos Ai res ben, Balhamben és Pá rizs ban 
élőkalderásromáké,összeülmoszkvaiésbalkánirokonaival,ésközösenfolytatnakpoliti
kai küzdelmet „nemzeti kisebbségi” jogaikért?? És ha ez valószínűtlen, előfordulhate,
hogy a kal de rá sok vagy más nyu ga ti no mád cso por tok a nem zet kö zi jog ban al kal ma zott 
„törzsiviszonyokközöttélőnépek”kifejezésthasznosnaktaláljákjogaikérvényesítéséhez
és kul tu rá lis iden ti tá suk vé del mé hez? Amennyi ben el fo gad nak egy ilyen cím két, be ke rül-
hetnénekaz„őshonosnépek”politikaiszövetségébe.Ezazelnevezésazonbanvalószínűleg
tel jes ség gel el fo gad ha tat lan vol na a ma gyar ro ma ze né szek szer ve ze tei és az egész for má-
ló dó ke let-eu ró pai ro ma ér tel mi ség szá má ra. 

Az adott területen hagyományokkal rendelkező és a frissen bevándorolt csoportok
ér dek el len té te gya ko ri a ro mák kö ré ben. A Né me tor szág ban Bleibenrechtre áhí to zó ro ma 
me ne kül tek kény te le nek „anya or szág nél kü li nek” val la ni ma gu kat ah hoz, hogy él vez hes-
sékaz1951esGenfiKonvenciórendelkezéseinekelőnyeit.Acigányokelpusztításátés
száműzésétcélulkitűzőfasisztamozgalmakkeletiújjáéledésénekkövetkeztébenaromák
„anya or szág nél kü li ki sebb ség ként” va ló be so ro lá sa nem csak Né me tor szág ban, ha nem 
sok más EK-or szág ban is hasz nos le het a me ne kül tek szá má ra. Ez a stra té gia azon ban 
má ris üt kö zik a Zent ralrat Deutscher Sinti und Ro ma ál tal kép vi selt szin ti ci gá nyok ér de-
ke i vel, akik al kot má nyos jo ga i kat „deutsche Volksgruppe”-ként kö ve te lik. Ezek az ér dek-
ellentétekazótavannaknapirendenNyugatEurópában,amiótaa19.századbanújrakezdő
dött az emig rá ció Ke let-Eu ró pá ból, majd át ter jedt az ame ri kai kon ti nens eu ró pai gyar ma-
taira, sőt, nemrégibenmégAusztráliába is (Morrow 1991; Lee 1992).Még csakmost
kezdődöttelaromacsoportokszerteágazókulturálishagyományainak,társadalmihelyze
ténekésérdekeinekvizsgálataa szűkebbkörnyezet, illetveakisebbségikérdés sokféle
kezelésétfeltételező,szinténigenváltozatosországosvagyterületipolitikaiháttérössze
füg gé sé ben. Ez a tar ka ság nem meg old ha tat lan rej télyt ta kar, amint azt né hány olyan 
szociálantropológus vé li, aki csak egy kö rül ha tá rolt ci gány cso por tot ta nul má nyo zott, 
mindazonáltalrendkívülösszetetthelyzetetállítelő.
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A ro mA po li Ti kA nAp jA ink bAn

Talánmégisennekatudományosreakciónakanépszerűváltozataivezettekanemzetközi
romamozgalomkialakulásához.Angliábanpéldáulegyesönkormányzatitisztviselők,akik
még so ha úgy nem be szél tek ro má val, hogy tud ták vol na, ki vel be szél nek, va la hogy még is 
megvannakgyőződvearról,hogyacigányoknemérdemeseka„rasszokközöttikapcsola
tok ról szó ló tör vé nyek” ál tal biz to sí tott vé de lem re. Ke let-Eu róp ában In dia – mint va ló szí-
nűsíthetőszármazásiország–diplomáciaibeavatkozásaellenérearomákamainapignem
fe lel nek meg a „nem ze ti” vagy „tör té nel mi” ki sebb sé gek szab vá nyá nak (és még ha meg fe-
lelnénekis,eznemhatnámegaszkinhedekújgenerációját).Ezértaztán,bárazelőítéletes
szte re o tí pi ák tar tal ma, il let ve a diszk ri mi ná ció vagy az el nyo más mér té ke és ha tá sa nem 
egy for ma, a ki tar tó el uta sí tás bru tá lis té nye kö zös fel lé pés re kész te ti a po li ti kai be ál lí tott sá-
gú ro má kat az et ni kai szo li da ri tás szel le mé ben. Ál lás pont juk sze rint a ro mák egyet len, jól 
elhatárolhatónépetalkotnak,hosszúidőnátfennálló,közöskulturálisjegyekkelrendelkez
nek, a különböző multikulturális környezetekkel hasonló módon érintkeznek, és közös
problémáikaszéleskörűelőítéletesség,azetnikaiellenségeskedés,afajgyűlöletésazerő
szak kö vet kez mé nyei. 

Ezenpolitikaiszolidaritásrészeseinekazonbananehézségekmeglehetőseneltérőössze
tételűhalmazaivalkellmegbirkózniuk.Ilyenekpéldául:

a) Azészaknyugateurópainomádkereskedőcsoportokküzdelmeatáborhelyekvédel
mé ért, il let ve biz to sí tá sá ért, va la mint ok ta tá si el lá tá sért. Amint eze ket az ele mi em be ri jo go-
kat a leg ki sebb mér ték ben biz to sít va lát ják, a min den na pos antirasszista kö ve te lé sek re 
össz pon to sí ta nak, pél dá ul meg pró bál ják el ér ni, hogy a töb bi ál lam pol gár hoz ha son ló fel té-
te lek kel jut has sa nak be az is ko lák ba, a klu bok ba és az üz le tek be (vö. Bois és má sok, 
Liégeois 1985). 

b) A ke let-eu ró pai ro mák küz del me kul tu rá lis és nyel vi jo go kért. A volt kom mu nis ta 
or szá gok ban ezek vol tak a cso por tok ér vé nye sü lé sé nek leg el ter jed tebb for mái (bár Bul gá-
ri á ban és Ro má ni á ban el foj tot ták eze ket a tö rek vé se ket). Amint eze ket a jo go kat meg sze-
rezték,olyantovábbikövetelésekkelfoglalkozhatnak–ahogyazMagyarországontörténik
–,mintapolgárijogok,azátlagosképzettségiszintemeléseamunkaerőpiaconvalójobb
pozíciókelérésénekérdekében,valamintagettókminőségénekjavítása,illetvefelszámolá
sa.Anehézségeknekebbenazösszetételében,anyugateurópaimozgalomtóleltérően,a
nyel vi kér dés nagy súllyal sze re pel (Crowe és Kolsti 1991; Cortiade és Bakker 1991). 

c) AKeletEurópa egyes területeinújabban jellemzőélethalálharc,melybena cigány
cso por tok pusz ta éle tü ket és tu laj do nu kat vé del me zik a he lyi rasszis ta tá ma dá sok el len, 
melyekazegyénierőszakállamiszabályozásánakgyengülésekövetkeztébenterjedtekel
(pél dá ul Hel sin ki Watch 1991). Ide tar to zik az a tö rek vés is, hogy szü les se nek szö vet sé gek 
azolyanújpolitikaimozgalmakellen,melyekazttűzikkicélul,hogyazilyenerőszakos
cse lek mé nyek a né met or szá gi ná cik vagy a taszmániai an gol te le pe sek in téz mé nye sí tett 
em ber ir tá sá nak for má ját ölt sék. 

d) Az új be ván dor lók és me ne kül tek küz del me. Ez sok fé le le het, és egya ránt jel le mez-
he ti a Né me tor szág ban ma el ter jedt rö vid lá tás és redukcionizmus vagy Észak-Ame ri ka és 
Nyu gat-Eu róp a új ke let-eu ró pai ro ma cso port ja i nak hosszabb táv ra szó ló el kép ze lé sei: az 
anya or szág nél kü li ség, a kul tu rá lis iden ti tás és a hosszú tá vú gaz da sá gi fel zár kó zás ne héz-
sé gei el le ni harc (Hancock 1987). 

e) Ahelyinomádkereskedőésavoltnomádkereskedőcsoportokküzdelmeagazdasá
gi előrejutásért a KözelKelet (Hanna 1982) és az indiai szubkontinens (Ruhela 1968;
ShyamalaDevi1989)falufejlesztőprogramjainakkeretében.

Hangsúlyoznunkkell,hogyezakategorizációnemavéglegességvagyakimerítőala
pos ság igé nyé vel ké szült. Azt is fon tos ki emel nünk, hogy sok ci gány kö zös ség szin te egyál-
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ta lán nem is küzd ne héz sé gek kel. Pél dá ul Észak-Amer ika és Auszt rá lia romanic (anglo-
roma) né pes sé ge anél kül foly tat ja la kó ko csis élet mód ját, hogy ez ki vál ta ná az Ang li á ban 
jellemzőpolitikaiellenállást.Miutánalakókocsizáselterjedtezekbenazországokban,nem
szá mít a ro ma et ni kum jel leg ze tes vo ná sá nak, mint Ang li á ban. Ez zel szem ben Ang li á ban 
a la kó ko csi zást annyi ra a ro ma iden ti tás egyik al ko tó elem ének te kin tik, hogy a le te le pe dett, 
ház ban la kó ro mák könnyen el ke rü lik a több ség fi gyel mét. A ci gá nyok e cso port jai azon-
bancsupánazértnemszenvednekdiszkriminációt,mert szomszédaiknem tekintikőket
ci gány nak, vagy csak azok a szom szé dok tud nak ci gány iden ti tá suk ról, akik ál lan dó kap-
csolatotlétesítettekvelük.Tehátcsakakkormentesülnekadiszkriminációtól,hanemci
gány nak ad ják ki ma gu kat. 

Azidentitásesetlegmárgyermekkorbankezdődőmegtagadásáértazegyénlelkikároso
dássalfizet.Ajógazdaságihelyzetbenlévőműveltcigányokmamárfelismerik,hogyhiá
ba fél nek fel fed ni et ni kai ho va tar to zá su kat, nem csak jo guk ban áll, ha nem kö te les sé gük is 
nyilvánosanszótemelniazőketislejáratósztereotípiákellen.Aközösségekhagyományos
képviselői(a„cigányvajdák”vagy„cigánytanácsosok”–azállamáltalmegbízottcigány
képviselők)után,akikarendőrséggelésazönkormányzattaltárgyaltak,acigányidentitá
sukatfelvállalóértelmiségiekkörébőlkerültkiazetnikumukértharcolóromamilitánsok
nagyrésze(Acton1990).ValószínűlegazértcsakÉszakAmerikában találunk igazán jól
működőcigánypolitikaiszervezetet–annakellenére,hogyaz1930asévektőlkezdvecsak
időleges jóléti tevékenységet folytatott –,mert aUS Ho lo ca ust Commission tag jai nagy 
nyil vá nos sá got ka pott ki je len té se ik ben dur ván ta gad ják vagy ba ga tel li zál ják a ro mák ho lo-
ca ust vesz te sé ge it (Hancock 1987), és ez rá éb resz tett szá mos is ko lá zott és jó gaz da sá gi 
körülményekközöttélőamerikairomátarra,hogyacigányellenesrasszizmusazőügyeis.

Az em be ri jo gok el mé le Te

Akülönbözőjogokértfolytatottküzdelemsoránlétrehozottszervezetekműködésétmindig
meg ha tá roz za az ál la mi ha tó sá gok gya kor la ta, még ak kor is, ha az ál lam meg íté lé se sze rint 
afeleknemegymalombanőrölnek.Másszóval,acigányszervezetekazállamoksajátpoli
ti kai ka te gó ri á i ra re a gál nak. 1991-ben Ró má ban össze ült a tu dó sok és a Nem zet kö zi Ro ma 
Egye sü let El nök sé gé nek mun ka cso port ja, és meg kí sé rel ték ezt a sok fé le sé get át lát ha tó vá 
ten ni az aláb bi össze fog la ló ki je len tés sel:
Mindenromapolitikaistratégiaakövetkezőelemekettartalmazza:
– em be ri jo gi meg kö ze lí tés,
– ki sebb sé gi jo gi meg kö ze lí tés, va la mint
– szo ci á lis moz ga lom és kö zös ség fej lesz tés.
Ezek a meg kö ze lí té sek ugyan szo ros össze füg gés ben áll nak egy más sal, még is jól el kü-

löníthetőcélokat,technikákatésszövetségihálózatokatfeltételeznek,melyeketkormány
szervek,nemkormányzatiszervezetek(NGOk),romaközösségekésszövetségekegyütte
sen vagy kü lön-kü lön tá mo gat hat nak (Lacio Drom 1991).

Közelebbrőlszemügyrevéveezeketazelemeketkitűnik,hogyamásodikésaharmadik
megközelítésgyakranmondellentegymásnak,mígazelsőttekinthetjükegyfajtaszintézis
nek, amelyet – legalábbis aRómában jelen lévő roma aktivisták – a szerteágazó célok
össze han go lá sá ra hasz nál nak. Azt ál lít juk, hogy az em be ri jo gi meg kö ze lí tés több a fo gal-
mak ma ni pu lá ci ó já nál, va ló já ban el en ged he tet len a fenn tart ha tó ro ma po li ti kai te vé keny ség 
erkölcsilegitimációjáhozésapolitikaiszolidaritásvagyegységlehetőségénekmegterem
té sé hez, mely utób bi ön ma gá ban nem ká ros a ro ma sok fé le ség szem pont já ból. 

A szo ci á lis vagy kö zös ség fej lesz té si meg kö ze lí tés, amely ál lí tó lag „asszi mi lá ci ó nak” 
vagy „in teg rá ci ó nak” fe lel meg a brit rasszok kö zöt ti kap cso la tok po li ti ká já ban, ál ta lá ban 
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 „el ma ra dott nak” vagy „fej let len nek” ta lál ja a ro ma kö zös sé ge ket a több sé gi tár sa da lom mal 
va ló össze ha son lí tás ban, és ezért tart ja szük sé ges nek tá mo ga tá su kat. In di á ban ez a spe ci á lis 
tá mo ga tás eset leg egy Banjara falubanépítettkútvagyrendelőintézetformájábantestesül
meg, ezértbeláthatjuk,hogya falu lakóitmiérthagyjahidegenemegközelítés lekezelő
ide o ló gi ai bal laszt ja. Ugya nak kor Ruhela be szá mo ló ja a gaduliya loharok le te le pí té sé nek 
ku dar cá ról azt mu tat ja, hogy az etnocentrikus fel té te le zé sek a po li ti ku so kat In di á ban épp-
úgy tév út ra ve zet he tik, mint Eu ró pá ban (Ruhela 1968). 

Ami kor né hány eu ró pai po li ti kus ar ról be szélt, hogy a ro ma kö zös sé gek hát rá nyos hely-
zetetűrhetetlen,aztiskifejezésrejuttatták,hogyszerintükegy,„akőkorszakbóléppenkilé
pő”közösségcivilizálásaafeladat(lásdpéldáulHampshireCountyCouncil1962).Alakó
kocsitáborokataházépítéstmegelőzőfejlettségifoknakmegfelelőátmenetimegoldásnak
te kin tet ték, és a spe ci á lis ok ta tá si el lá tást – mely nek sok szor az volt a cél ja, hogy ne kell jen 
cigánygyerekeketanemcigányokiskoláibaengedni,mertaszülőkberzenkednének–úgy
fog ták fel, mint a ci gány gye re kek be ve ze té sét az is ko lai ok ta tás ba. 

Könnyűazilyenhozzáálláslenézőrasszizmusángúnyolódni,éstalántúlkönnyűelfelej
te ni, hogy még a ci gá nyok szá má ra szegregált és ala csony szín vo na lú el lá tást ki já ró, 
leereszkedőstílusúhivatalnokokatisfélreállíthattákésbántalmazhattákkollégáik,amiért
egyál ta lán bár mit ad nak a ci gá nyok nak. Har col ni uk kel lett ezért a po li ti ká ért a ha gyo má-
nyosfelfogássalszemben,aminyugatonabbólállt,hogyegyszerűeneltávolítottákacigá
nyokatazilletőterületről,keletenpedigaztjelentette,hogyhagytakegycigányfalutvagy
negyedetvillanyésivóvíznélkül,sártengerkéntstagnálni.Könnyűazokatacigányszerve
ze te ket bí rál ni, me lyek az 1960-as évek ben el fo gad ták a sze gé nyes la kó ko csis tá bor he lye-
ket szenny víz tisz tí tók kö ze lé ben, és meg elé ged tek az ál la mi tá mo ga tás ból meg ren de zett 
folk lór prog ra mok kal a pol gá ri jo gok he lyett. Nem sza bad azon ban el fe lej te nünk a foly to nos 
kilakoltatásokatvagyazerőszakosletelepítést,melyekhezképestacigányokjogainakbár
milyenszintűelismerésehaladástjelentett.

Acigányaktivistákugyanelőszeretettelhangoztatják,hogyaszegénység,arosszegész
ség ügyi ál la pot vagy a la kó kör nye zet szem pont já ból ma már nem lé te zik sa já to san „ci gány 
prob lé ma”, ám sok ro ma szá má ra az ala csony jö ve de lem, a rossz egész ség és a rossz la kás-
körülményektovábbraisnagyobbproblémátjelentenek,mintazegyenlőségvagyadiszk
ri mi ná ció el vont fo gal mai. Esze rint, bár a ki sebb sé gi jo gi meg kö ze lí tés di va to sabb ma nap-
ság, még sem tud ja ma ra dék ta la nul fel vál ta ni a ci gány ak ti vis ták ko ráb bi küz del me i ben 
al kal ma zott el ve ket. 

Arómaideklarációbanmegfogalmazottkisebbségijogimegközelítészavarosnaktűnhet
a brit „rasszok kö zöt ti kap cso la tok” szem pont já ból is, mint hogy ma gá ban fogl al ja mind a 
Nagy-Brit an ni á ban multikulturálisnak (és az Eu ró pai Kö zös ség ben interkulturálisnak) ne ve-
zettmegközelítést,mindpedigaz„antirasszizmust”.Tehátidetartoznanéhány,acigányok
ról po zi tív ké pet nyúj tó kul tu rá lis ki ad vány és könyv be épí té se a tan anyag ba épp úgy, mint 
annakazalaposelemzése,hogyanidézteelőanemcigányokrasszizmusaacigányközös
ség hosszan tar tó hát rá nyos hely ze tét, szem ben a ko ráb bi el kép ze lé sek kel, me lyek sze rint 
mind ez a ci gá nyok va la mi lyen kép ze let be li pszi cho pa to ló gi á já nak vagy el ma ra dott sá gá nak 
tud ha tó be. Az ang li ai multikulturalizmus he ves antirasszista bí rá la tát is mer ve meg lep he ti 
az ol va sót, hogy a ci gány po li ti ká ban és a romológiában csak mos ta ná ban éled ez a vi ta 
(Acton1986,1988;ActonésKenrick1991).Tekintve,hogyszembenafeketeellenesrassziz
mus sal vagy az an ti sze mi tiz mus sal, a ci gány el le nes rassz iz mus szé les kör ben el ter jedt és 
respektált,bizonyosmértékűszolidaritástkellvállalniukegymássalmindazoknak,akiklán
dzsáttörnekaroma/cigány/traveller cso por tok önál ló kul tu rá lis iden ti tá sa mel lett, meg akar-
ják azt vé de ni min den faj ta rassz iz mus sal szem ben, és igényt tar ta nak a ve le já ró jo gok ra: te -
hát az ok ta tás hoz, a ro ma nyel ven foly ta tott kul tu rá lis te vé keny ség hez, a kol lek tív köz éle ti 
éspolitikaiképviselethezvalójogokra.Túlkevesenpróbáljákmeggyőzniacigányokatar 
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 ról, hogy a diszk ri mi ná ció el le ni vé de lem és az ál lam pol gár ság ára nem fel tét le nül a be fo-
ga dó kul tú rá ba va ló tel jes asszi mi lá ció, és hogy nem kell annyit vi tat koz ni uk egy más sal. 

Saj nos, min den et ni kai kü lön ál lá son ala pu ló ér vet ki le het úgy for gat ni, hogy az adott 
etnikai csoportotkorlátozóés irányítógondolatváljékbelőle.Ezzelnemkívánjukazt a
köz is mert rasszis ta gon do la tot alá tá masz ta ni, mely sze rint a fa ji diszk ri mi ná ció el le ni min-
denfellépésazetnikaikisebbségekigazságtalanelőnybenrészesítésevolna.Sőt,aztállít
juk, hogy mind ad dig, amíg a ci gá nyok el le ni diszk ri mi ná ció meg fé ke zé sét cél zó ál la mi 
fellépésegyegyközösséget–ésnemspeciálisigényekkelésjogokkalrendelkezőegyéne
ket–érintőpozitívvagyellendiszkriminációformájábanvalósulmeg,azállamihivatalok
naktöbblehetőségüknyílikazetnikaiközösségekéleténekmeghatározásáraésirányítására.

Az in di án re zer vá tu mok so ha sem pró bál ták a benn szü lött ame ri ka i a kat ha ta lom hoz jut tat-
nivagyfüggetlenségüketkivívni.Ugyanígyazsemmeglepő,hogyanyugateurópaihivata
los ci gány la kó ko csi-tá bo rok la kói ma job ban rá van nak utal va az ál la mi se gé lyek re, mint a 
táborok felállítása előtt.A cigány partikularizmusról alkotott hivatalos felfogás eleve azt
fel té te le zi, hogy a ci gá nyok szo ci á lis hely ze te prob le ma ti kus, ezért azo kat a ro má kat, akik 
üz let em be rek, di á kok vagy szak ér tel mi sé gi ek, nem te kin tik „iga zi ci gá nyok nak”. An nak 
ellenére,hogyAngliábanaz1968as„Lakókocsitáborhelyekrőlszólótörvény”meghatáro
zásaszerint„cigánynakminősülmindennomádéletmódotfolytatóegyén,rasszraésszárma
zás ra va ló te kin tet nél kül” (a ván dor szí né sze ket és a cir ku szo so kat ki vé ve), fo lya ma to san 
pró bál ták ki von ni a de fi ní ció ér vé nye alól azo kat, akik egy „so vi nisz tább” el kép ze lés alap ján 
nem„igazicigányok”.Ilyenzavarótényezőnekszámítegyrejtélyescigányimitátorcsoport
nakamegszokottóleltérőtársadalmiberendezkedése.Akormányszerintezeknekazembe
reknekvalamilyenrejtettérdekükfűződikahhoz,hogyazországleginkábbüldözöttkisebb
ségének soraiba férkőzzenek.Ezt az elképesztő rasszista kitalációt,melymakacsul tartja
magát,acigányoknemmindigcáfolják,amintazttöbbhelyenisolvashatjuk(Mayall1989).
Az 1960-as évek ben a tinkereket (bá do gos) pró bál ták meg más ként ke zel ni, ma ugya nez 
vo nat ko zik a new age travellerekre. An nak el le né re, hogy a ko ráb bi hi va ta li szán dék sze rint 
a „ci gány” szót nem-et ni kai ala pon kell meg ha tá roz ni (Davies 1984), a leg újabb, ál la mi meg-
bízásbólkészítettjelentések(ClarkésTodd1991a,1991b)kimondatlanulisengedelmesked
nek az et ni kai diszk ri mi ná ció igé nyé nek, és azt ta ná csol ják az ön kor mány zat ok nak, hogy 
„pró bál ják meg el ke rül ni a ci gá nyok és más faj ta travellerek ke ve re dé sét egy adott tá bor he-
lyen, mi vel a két cso port ál ta lá ban nem fér meg egy más mel lett”. 

Sze ret nénk tisz táz ni, hogy nem az egyén nek azt a jo gát von juk két ség be, hogy a sa ját 
et ni ku má hoz tar to zók kö ze lé ben él het, il let ve meg vá laszt hat ja szom szé da it. E sza bad ság jo-
gok biztosításához azonban nincs szükség rugalmatlan, rasszonkénti szegregációt előíró
la kás po li ti ká ra, és az ilyen po li ti ka a va ló ság ban nem tart ja tisz te let ben a kul tu rá lis iden ti-
tást, il let ve au to nó mi át. Pél dá ul tel je sen in do ko lat lan aka dá lyo kat gör dí te ne a cso port kö zi 
há zas ság út já ba. Ezen kí vül a gya kor lat ban ve szé lyez tet né a ci gá nyok biz ton sá gát is a szeg-
re gált la kó ko csi-tá bo rok ban, mert bár kit, aki nek nem tet szik a fi zi mis ká ja, könnyen ki ta-
szít hat ná nak azon az ala pon, hogy az ön kor mány zat (vagy egy jól ido mí tott ci gányszer ve-
zet) „nem ha gyo má nyos travellernek”minősíti(Acton1991).

Rö vi den szól va, a la kó ko csi zás vagy a no mád élet mód ro ma et ni kai pri vi lé gi um ként 
valóvédelmezésepolitikaizsákutca.Azolyan,gazdaságilagkivihetőnomádéletmódfoly
ta tá sa, mely nem ká ro sít ja má sok jo ga it, csak is em be ri jog le het. 

Mindezazt jelentené,hogynemlétezikerkölcsilegvédhető,kifejezettenromaetnikai
politika?Egyáltalánnemerrőlvanszó.Agazdaságtörténetalakulásánakeredményeképpen
a ro ma cso por tok kul tú rá já ba alap mo tí vum ként be épült a no mád élet mód, ezért a ro mák kü -
lönösenérdekeltekezenéletstílusvédelmében.Továbbraisfennállazigényaromakultúra
ésidentitástámogatására,dearomanyelvpolitikaivédelmétnemirányíthatjaazameggyő
ződés,hogyezegyszépnyelv(méghaígygondoljukis),csakazazalapelvlehetirányadó, 
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melyszerintmindenkinekjogavanahhoz,hogytiszteletbentartsákazanyanyelvét.Min
den ki nek jo ga van sa ját kul tu rá lis iden ti tá sá hoz és a rassz iz mus sal szem be ni vé de lem hez. 
Az etnikai jogok erkölcsi szempontból csak akkor védhetőek, ha az emberi jogok egy
alcsoportjánaktekintjükőket;amikoracigányokasajátetnikaijogaikértharcolnak,akkor
azemberiség jövőjéért isharcolnak.Egyújabbholocaustnemcsakacigányokszámára
volnatragikus.BemocskolnáéslerombolnáazújEurópaépítéséhezfűzöttmindenremé
nyün ket. 

A nem zet ál lam és az új jobb ol dal ke let-eu ró pai szó szó lói áru lás sal vá dol ják a nem ze ti 
ki sebb sé ge ket; a ré gi an ti sze mi ta szi tok kal, a „koz mo po li tiz mus” vád já val il le tik a ci gá nyo-
kat és a fenn ma ra dó zsi dó kö zös sé ge ket. A ci o niz must rész ben a „koz mo po li tiz mus” vád-
já ra adott tö ké le tes vissza vá gás nak is te kint het jük: a ci o nis ta ál lam bát ran ne vez he ti ma gát 
a legantikozmopolitább po li ti kai egy ség nek, a nem zet ál lam-ide o ló gia egy faj ta reductio ad 
absurdumának. Az 1960-as évek ben egyes ci gány na ci o na lis ták, pél dá ul Ronald Lee és 
Vaida Voevod, a ci o nis ta mo dellt kö vet ték (Acton 1974). Ke vés si ker rel, mert hi szen ki 
rendelkezikmegfelelőterületteléspolitikaiakarattalRomanestan má so dik Iz ra el ként va ló 
létrehozásához?Aromaaktivistáknemtudjáklevetkőznikozmopolitavoltukat,nemvált
hat ják fel azt sem a ci o niz mus ro ma vál to za tá val, sem más et ni kai par ti ku la riz mus sal. A 
zsi dók még mind ig le von hat ják azt a ta nul sá got a ho lo ca ust ból, hogy csak sa ját te rü le tük 
menthetimegőketatragédiamegismétlődésétől,acigányokszámáraazonbanéppenezzel
el len té tes a ta nul ság: a 20. szá za di ho lo ca ust után töb bé nem szá mol hat nak a mehalla, a 
get tó, a szegregált pá ria no mád élet és a töb bi, a 16. szá za di ho lo ca ust után ki ala kí tott me ne-
dék nyúj tot ta vé de lem mel. Nincs más meg ol dás: min de nütt ki kell vív ni az em be ri jo go kat 
– ez in do kol ja a ci gá nyok nem ze tek fe let ti, és nem nem ze ti ki sebb ség ként va ló de fi ni á lá sá-
nak igé nyét. Nem ar ról van szó, hogy meg kel le ne vé de ni az et ni kai ki sebb sé gek jo ga it, 
ha nem ar ról, hogy az et ni kai több sé ge ket kell dekonstruálni. Fel kel le ne szá mol ni a nem ze-
tiönrendelkezésönellentmondásraépülő illúzióját,hogyaglobális szintű jogalkotást az
egyé ni ön ren del ke zés alap já ra he lyez hes sük. Le het, hogy a ci gány po li ti zá lás for má ló dó 
célkitűzésenemkevesebb,mintanemzetállameltörlése.Ecélkitűzéspusztalétezésesokat
mon dó üze ne tet hor doz a cso port el len té tek kel fog lal ko zó szo ci o ló gia min den for má ja szá-
má ra. 
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