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A politikai rendszerváltást követően a vidék gyökeres átalakulásával és 
ezen belül is a falvak képének megváltozásával találkozunk az ország 
perifériális térségeiben. Ez a változás számos formában érhető tetten. A 
népesség életkor és etnikai hovatartozás szerinti megváltozása, a 
munkanélküliség terjedése, a szegénység és a mélyszegénység 
megjelenése és növekvő aránya, valamint az érintett lokális 
közösségekben a halmozottan hátrányos helyzetből fakadó kilátástalanság 
térhódítása. A kutatásban érintett Észak-Alföldi Régió keleti peremvidékén 
a negatív társadalmi folyamatok halmozottan jelentkeznek. A KSH adatai 
szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők nettó jövedelmi átlaga 
2016-ban nem érte el a budapesti átlag 60%-át. A munkanélküliségi ráta 
a megye népességére vetítve 7,1-11,6 %, ami az ország legrosszabb 
foglalkoztatási helyzetű térségei közé engedi besorolni a színteret. (2016)  

Az ország keleti, északkeleti régióiban a hátrányos helyzetűek aránya az 
országos átlagnál jóval magasabb, ami annak köszönhető, hogy a 
hátránytényezők itt halmozottan és koncentráltan vannak jelen. 

A témával összefüggésben jól megfigyelhető jelenség, hogy a roma 
nemzetiségűek aránya a térség falvaiban, általában a perifériális helyzetű 
járásokban fokozatosan nő (Pénzes et al., 2018). A már csak az itt 
felsorolt és a kortárs vidékre jellemző legfőbb trendek is sugallják, az 
együttélés kérdése kiemelkedő jelentőségű társadalomtudományi téma. 
Az elmúlt években vidéki, perifériális léthelyzetű településeken végzett 
terepkutatások eredményeként három etnikai közösség, magyar, 
romungró és oláh cigány lokális közösségek együttélését állt módomban 
tanulmányozni (Szabó, 2018). Az eddigi kutatások alapján látható, hogy a 
lokális falusi társadalmak közösségeiben az együttélés során a 
részközösségek között bonyolult és sajátos érintkezési viszonyok alakultak 
ki, amelyek a települések mindennapjait, de tágabb értelemben a 
lehetőségeit is meghatározzák. Fontos alkalmazott társadalomtudományi 
feladat a helyi közösségekben lejátszódó recens folyamatok vizsgálata 
(Biczó, 2015). 

A tanulmány alapját képező kutatás a vegyes lakosságú északkelet-
magyarországi települések együttélési kapcsolatviszonyait vizsgálja. A 
kortárs etnikai együttélés-kutatás részben magyarázatot adhat a falvak, a 
magyarországi vidék képének gyökeres átalakulására. A vizsgálat során az 
etnikai együttélési viszonyok, a hagyományvesztés funkciói, a még tetten 
érhető releváns hagyományelemek és a recens lokális közösségfolyamatok 
leírása és értelmezése valósul meg. 

Jelen tanulmány a Nyírvasváriban végzett kutatások egy kitüntetett 
részletét foglalja össze. A terepkutatás több fázisban és több kutatási 
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módszert alkalmazva valósult meg. Módszerek a megfigyelés, a 
résztvevéses megfigyelés, különböző interjútechnikák, (mint életút 
interjú, strukturált interjú) és a kérdőíves felmérés. 

 
A kutatási színtér általános leírása 
 
A kutatás helyszíne Nyírvasvári, a Nyírség tájegységen található és a 
tájegységre jellemző általános adottságokkal írható le. A Nyírség „az 
Alföld síkjából kiemelkedő, nagy kiterjedésű homokvidék, (…) eredetileg 
homokbuckás, kisebb vízjárásokkal és tavakkal változatos erdős táj volt” 
(Ortutay, 1981:59). A 19. században elvégzett árvíz-mentesítési és 
lecsapolási munkálatok után e tájon kiemelkedő foglalkozás a 
gyümölcstermesztés volt. Nyírvasvári közvetlen környezetében, erdőséget 
és a homok megkötésére szőlőültetvényeket létesítettek, a fennmaradó 
területen jellemzően káposztát termelnek. Napjainkban azonban már nem 
a mezőgazdaság a legfőbb megélhetési forrás az itt élők számára. A 
rurális környezet adottságaihoz alkalmazkodó hagyományos paraszti 
életformára jellemző társadalmi és kulturális sajátosságok fokozatosan 
tűntek el. A szocializmus időszakában a háztáji gazdálkodás még 
alternatívát kínált bizonyos hagyományos mezőgazdasági gyakorlatok 
fennmaradására a nagyüzemi TSZ-gazdálkodás árnyékában. A politikai 
rendszerváltást követően azonban más hasonló nagyságú perifériális 
helyzetű településekre is jellemző folyamatok vették kezdetüket (Kovách, 
2012). 

A település kortárs gazdasági és társadalmi viszonyainak rövid 
áttekintése az együttélés vizsgálata során fontos kezdeti lépés, hiszen 
ezek alapjaiban határozzák meg a lokális társadalom életfeltételeit, a helyi 
részközösségek egymáshoz és a településhez fűződő viszonyát, általában 
a népesség kollektív attitűdjét.  

A település a járásközponttól, Nyírbátortól keleti irányba fekszik. Észak 
felé Nyírkáta, keleti irányba Terem, míg dél felé Nyírpilis községekkel 
határos. A szomszédos településeknél Nyírbátor város kivételével 
népesebb Nyírvasvári lakossága 2030 fő, ami az elmúlt évtizedeket 
vizsgálva jelentősebb változáson nem ment keresztül. A 2019-es adatok 
alapján életkor szerint a településen az aktív korúak aránya közel 70 %, 
míg a 18 éven aluliak aránya közel 20 %, a lakosság fennmaradó további 
10%-a időskorú. 

A polgármesterrel felvett interjú alátámasztja a kutatási eredményeket, 
ami szerint a településen egyetlen etnikai részközösség él, a szegregált 
helyi cigányság, melynek aránya az össznépesség 1/3-a, és ami a korábbi 
évtizedek adatait figyelembe véve hasonlóan nem mutat lényegi aránybeli 
változást. A Nyírvasvári roma közösségen belül a cigányság két nagyobb 
hazai csoportját különböztethetjük meg: az oláh cigányokat és a 
romungrókat.  

A településen élők általános iskolázottsági mutatóit tekintve egyre 
nagyobb azok aránya, akik befejezik az általános iskolát, ami arra utal, 
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hogy a helyi cigány származású gyermekek is szinte maradéktalanul 
elvégzik a nyolc általánost. Jellemző, hogy a fiatalok egyre nagyobb 
számban szereznek középfokú végzettséget is, vagy rendelkeznek 
valamilyen szakképesítéssel. A településen a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya azonban folyamatosan csökken, ugyanis a diplomát 
szerzettek körében gyakori az elvándorlás. Nyírvasváriból az elvándorlás 
elsősorban tanulmányi indíttatású, ami azt jelenti, hogy a fiatalok a 
felsőoktatásba történő belépésüket követően és a végzés után már 
egyáltalán nem térnek vissza a településre. A jelenség teljes mértékben 
összhangban áll a hasonló adottságú települések folyamataival, aminek 
elsősorban a munkalehetőséget jelentő intézményhiány és a megélhetést 
biztosító vállalatok hiánya az oka (Ceglédi & Nyüsti, 2011). 

A foglalkoztatási viszonyokat valamint az önkormányzat mozgásterét a 
befizetett iparűzési adóval előmozdítani képes vállalkozások száma 
alacsony. Nyírvasváriban mindössze két üzem működik, egy faipai vállalat 
és egy bababútort gyártó cég. Mindkét vállalat a helyi arányokat tekintve 
jelentős létszámú lakost foglalkozat. A fő foglalkoztató jelenleg az 
önkormányzat, ami a közmunkaprogram keretében nagyszámú helyi 
polgárt, az aktív korú népesség 13,77%-át foglalkoztatja. A foglalkoztatási 
helyzet alakulását alapvetően befolyásolja a településtől 5 km-re található 
Nyírbátor, ahol az elmúlt években kiépült ipari park jelentősebb 
munkaerőt köt le a vonzáskörzetéhez tartozó településekről. 

A munkanélküliek aránya a polgármester elmondása szerint magas, bár 
erre vonatkozó pontos statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, 
ugyanakkor véleménye szerint ennek legfőbb oka a motiváció és a 
„dolgozni akarás” hiánya. 

A vallásnak és a vallási kultúrának, általában az egyházak aktivitásának 
a vidéki perifériális kistelepülések életére, ezen túl is az együttélésre 
gyakorolt hatása döntő fontosságú lehet. A három történelmi egyház – a 
főtéren található a görögkatolikus és a református templom, az általános 
iskola szomszédságában pedig a római katolikus templom – mellett az 
utóbbi évtizedekben megjelentek a neoprotestáns imatermek. Így a 
Pünkösdista és a Hit gyülekezet kisegyházak szerepe egyre nő, jellemzően 
a cigány etnikai részközösség körében. A település alapvetetően 
görögkatolikus vallású volt (Vende, 1908). 

A közösségi élet az elmúlt évtizedekben hanyatlást mutat. A 
polgármester a Polgárőrség, Sportegyesület, Vasváriak Vasvárért 
Egyesület civil szervezetek működéséről számolt be, valamint a megszűnt 
Nyugdíjas Klub és Kék Láng együttes közösségre gyakorolt hatását 
elemezte. A település közösségi élete elmondása szerint a falunapra 
redukálódott, pedig helyi igény lenne további kulturális-közösségi, sport 
programokra is. 

A lokális ethosz alakulása szempontjából érdekes jelenség, hogy a 
köztudatban miként kapcsolják össze a település elnevezését Vasvári Pál 
kultuszával és teremtenek ezzel a község számára a külső érdeklődő 
számára is figyelemreméltóan megkonstruált történelmi múltat. A 
település többségi magyar közössége lokális ethoszának lényege, hogy a 
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település elnevezésére vonatkozóan a kollektív emlékezetben megőrzött 
elbeszélések eltérnek a helytörténeti kutatások eredményeitől.  

A történeti kutatások szerint Nyírvasvári területén egykor egy 
homoksánc által védett vár állt, amit annak érdekében, hogy a természeti 
erők pusztításától megvédjenek, vasfűvel ültettek be. Innen eredeztetik a 
Vasvár település elnevezést (Szép, 1975). Ezzel szemben a helyiek a 
településen erős Varvári-kultuszt éltetnek, aminek fennmaradása 
érdekében többek között egyesületet is létrehoztak. A Vasvári-család 
szerepe és a falu életére gyakorolt hatása napjainkig nyomon követhető, 
ugyanakkor bizonyított, hogy nem a Vasvári-családról kapta a település 
nevét, hanem éppen fordítva. Vasvári Pál, született Fejér Pál rövid élete 
ellenére nagy hatást gyakorol a helyiek életére. Ennek tiszteletére évente 
rendeznek megemlékezést, a történeti személyiség a település több 
meghatározó épületének névadója, és a helyiek köztéri szobrot is 
állítottak emlékére. 

A nyírvasvári többségi közösség konstruált és jól ápolt lokális ethosza a 
település népességének történeti léptékű identitást biztosít, ami közvetve 
a helyi cigánysággal folytatott együttélésre is hatást gyakorol. A roma 
közösség nem részese a közös történelmi örökségnek, ezért a kulturális, 
szimbolikus és a szegregátumban megnyilvánuló fizikai elkülönítés egyik 
rejtett ideológiai hivatkozási alapja is lehet a helyi múltból történő 
kirekesztés. 

 
Etnikai részközösségek kultúrájának bemutatása 
 
Nyírvasvári település népességének társadalmi viszonyait három etnikai 
részközösség együttélése határozza meg, bár már a részközösségek 
számának pontos meghatározása is külön magyarázatra szorul. Az 
etnoním használata már önmagában is a különbségtétel olyan 
meghatározó következményekkel járó gyakorlata, ami a szembeállítás 
logikája szerint a „cigányokat” kizárja a „magyarok” közösségéből. Az 
etnikai önmegkülönböztetés a kisebbség részéről és az etnikai 
megkülönböztetés a többség részéről az etnoním használati módjában és 
jelentésében kölcsönösen alkalmazott eljárás. A kortárs antropológiai 
szemléletű cigánykutatásokban a megnevezés problémájának kérdését a 
hazai szakirodalomban Kovai Cecília dolgozta ki figyelemreméltó módon 
(Kovai, 2017). 

Legnagyobb arányban a törzslakos magyarok élnek a községben és a 
helyi emlékezet szerint a cigány közösség a 19. század második nagyobb 
bevándorlási hullám során, az 1860-as években költözhetett a településre. 
„Az oláh cigányok éltek itt legelőször a magyarok között. A nagyapám 
apja. Amikor Kárpátaljáról jöttek, itt telepedtek le. Csak két fiútestvér 
volt. Ugye ők kerültek ide, a Kárpát-medencéből. Az egyik itt telepedett 
le, a másik Nyírbélteken. És ennek is egy nagy családja volt, meg annak is 
egy nagy családja volt. Tulajdonképpen itt három nagy cigány család volt: 
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kezdetben itt Balogok, Rostások és Rézművesek voltak” (R.T., 68 éves, 
oláh cigány férfi). 

A harmadik helyi etnikai csoport a romungró közösség, akik a helyiek 
elbeszélései alapján Nyírbátorból költöztek ki, a ’60-as évek elején. „Akik 
ide kerültek romungrók, ők nem fajtiszta romungrók voltak, mert 
benősültek, beházasodtak, volt, aki oláh cigányt vett el, és akkor így, 
keveredtek, magyarral is. Azért is jöttek ide Nyírpilisről, Nyírbátorból a 
Kossuth utca végén lévő vályoggödörbe, hogy vályogot vessenek el. Abból 
csinálták a falakat” (R.T., 68 éves, oláh cigány férfi). 

A közösségi emlékezet szerint az 1960-as évek végéig két-három beás 
család is lakott Nyírvasváriban, de elköltözésüket követően beások már 
nem élnek a településen. 

A kutatás alapján az oláh cigány és a romungró közösség etnikai 
értelmű elhatárolása mind az önbesorolás, mind a többségi környezet 
megítélése alapján nehézségbe ütközik. Ennek az elsődleges oka az oláh 
cigányok és a romungrók között generációk óta megfigyelhető etnikai 
keveredés. A vegyesházasságokban a romungró származású személyek az 
oláh családokba bekerülve sok esetben felveszik azok szokásait, 
elsajátítják az életmódot, de arra is van példa, hogy megtanulják a 
cerhárit. A nyírvasvári cigány közösségen belül megfigyelhető romungró 
asszimiláció azt eredményezte, hogy gyakran maguknak az érintetteknek 
is nehezükre esik világos választ megfogalmazni az etnikai csoporttartozás 
kérdésére vonatkozóan. 

A település jelenlegi etnikai térszerkezeti viszonyaiból jól 
következtethető és a helyiek emlékezetében fennmaradt ismeretekkel 
összhangban megállapítható, hogy a többségi magyar és a kisebbségi 
cigány közösség mindig elkülönülve élt. Már az együttélés kezdeti 
időszakában megfigyelhető volt az erős térbeli elhatárolódás. Az Újtelepet, 
Nyírvasvárinak a cigányok által lakott településrészét külön a számukra 
jelölték ki, ahol jellemzően putrikban éltek. Az Újtelep utcái a település 
déli perifériáján húzódnak, ahol egykor szegényes épületekben éltek a 
cigány családok és a faluközpontba való beköltözésüket hosszú 
évtizedeken keresztül adminisztratív eszközökkel tiltották. 

A helyiek elmondása szerint ez a rendszerváltás utáni időszakban 
kezdett el változni, amikor is a faluszéli telepről egyre többen kezdtek a 
faluba vezető úton lakást építeni. Mivel a két helyi cigány közösség 
közvetlenül egymás mellett, gyakran keveredve vagy éppen 
vegyesházasságban élt, így közöttük a szociokulturális határok 
fokozatosan elmosódtak. A településen együttélő etnikai közösségek 
közötti határok tehát nem a két cigány közösség között, hanem a magyar 
és a cigány társadalom vonatkozásában alakultak ki és maradtak fenn 
napjainkig.  

A településen végzett és több lépcsőben megismételt terepmunkának, a 
megfigyelési módszerrel, kérdőívvel és interjútechnikával felgyűjtött 
ismereteknek köszönhetően vált világossá a két cigány közösség és 
kultúra nagyfokú keveredése, ami ritka együttélési képlet. A szokásokat, 
kulturális jellemvonásokat megvizsgálva érdekes hasonlóságokat és 
különbségeket is fel lehet fedezni, ami az együttélés intenzitásából 
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következő átadás és átvétel gyakorlataira irányítja a figyelmet. A 
következőkben a két Nyírvasváriban élő cigány közösség kulturális 
hagyományainak és ennek folyományaként a napjainkban felbukkanó 
revival elemek bemutatására kerül sor.  

A helyi oláh cigány közösségben az egyik legerősebb hagyományos 
kulturális elem az anyanyelv, a cigány nyelv cerhari dialektusa. A nyelv 
családon belüli átadására napjainkban is nagy hangsúlyt fektetnek. „Azért 
fontos, mert olyan társadalomban élünk, ahol a kultúra megtartása ebben 
rejlik. Ez egy összetartó erő, hogy ha cigányul beszél. Ha ez elmúlik, 
akkor a kultúra is legyengül” (R.T., 68 éves, oláh cigány férfi). A nyelv, 
mint a kulturális identitás egyik alappillére a helyi cigány társadalomban 
kitüntetett szerepet kap. Amint az közismert, a romungró közösségekre 
általánosan jellemző, hogy már a cigány nyelv egyik dialektusát sem 
beszélik. Azonban a helyi cigányközösségben erre vonatkozóan több 
ellenpéldát találhatunk. Vannak olyan háztartások, ahol 
vegyesházasságban élnek együtt romungró és oláh cigány családból 
származó felek, és az együttélés velejárójaként tudatos nyelvtanulás 
figyelhető meg a romungró fél esetében. A jelenség a kutatás során 
végzett megfigyelés tanulsága szerint nem csupán a pragmatikus 
alkalmazkodás bizonyítéka. A nyírvasvári oláh cigányok viszonylag 
kompakt kulturális és társadalmi jellemvonásai olyan identitáselemek, 
amelyek a közösségbe bekerülő romungrókat azonosulásra késztetik, a 
személyes identitás egyfajta újrakonstruálására ösztönzik. A nyelv 
elsajátítása a folyamat egyik kiemelkedő jelentőségű eleme. 

Mindez arra enged következtetni, hogy a nyírvasvári etnikai együttélési 
viszonyok értelmezésekor az oláh közösségbe beköltöző romungrók nem 
alkotnak koherens csoportot, nem mutatnak kompakt közösségre jellemző 
tulajdonságokat. Az elemzésben megkülönböztetésük mégis fontos 
szempont, mert, ha nem is az együttélés minőségét meghatározó 
körülményként, de mind az oláh közösség, mind a romungrók 
nyilvántartják a romungró etnikai megkülönböztetés tényét a személyek 
szintjén. 

A vallási élet, a vallásosság az együttélésre gyakorolt hatását illetően 
fontos szerepet tölt be. Ahogyan a helyi magyar közösség, úgy a helyi 
cigány közösség is döntő többségében görögkatolikus vallású. Mindez a 
vallási-erkölcsi neveltetésben, valamint a helyi társadalom 
közösségformáló erejében mérhető leginkább: a vallási ünnepek és annak 
közösségteremtő- és szervező ereje, valamint a többségi társadalom által 
képviselt normák szerinti életvitel kialakítása okán fontos vizsgálatokat 
végezni ebben a témakörben. 

A helyi oláh cigány családokban a kiemelt vallási ünnepek, úgy mint a 
Húsvét és a Karácsony igazi közösségteremtő alkalmak voltak. A Húsvét 
szigorúan a görögkatolikus vallásgyakorlás szerint zajlik a közösségben. A 
kutató a mai napig etnográfiai részletességében figyelheti meg az 
eseményeket a pászkaszenteléstől a húsvéti egyházi énekek ismeretéig. A 
vallásos görögkatolikus cigányok a többségi magyar társadalom tagjaival 
közösen vettek részt az ünnepi egyházi eseményeken. 
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A Karácsonyhoz kapcsolódóan kialakult ünnepi szokások ugyancsak 
kiváló teret kínáltak a kulturális interferenciális gyakorlatoknak és az 
etnikai részközösségek interakciójának. Az ünnep fontos szerepet játszott 
a két helyi cigány részközösség közötti kulturális távolság áthidalásában. 
„Gyerekkorunkba jártunk betlehemezni. Úgy volt, hogy fehér ruha volt 
rajtunk, sisakot csináltunk, és az édesapám csinált nekünk betlehemet, 
pálcákból, vesszőből. Hatan voltunk, négy pásztor, meg két angyal. Akkor 
nagyon szépen bementünk házakba, innen megkezdtük az egész falut 
bejárni, éjfél után értünk haza. Bementünk a templomba is, ott az oltárt 
körüljártuk. Énekeltünk persze mindenhol. Akkor, a mi időnkbe mondom, 
mi a cigányok úgy voltunk, hogy elkezdtük délután olyan 5, vagy 6, vagy 
7 óra felé ezt az ünnepséget és akkor másnap reggelig mindig járkáltunk, 
házról házra. (…) Amikor ajtót nyitottak nekünk, bementünk, az első 
ember, aki jól tudott beszélni köszöntötte a családot cigányul, 
jókívánságokkal és akkor fogadták a vendégeket. Az volt benne a szép, 
amikor bementek a családhoz, felköszöntötték, zenéltek, ittak-ettek és az 
a család csatlakozott hozzájuk és együtt mentek tovább. Így egyre 
nagyobb létszámmal voltak” (R.T., 68 éves, oláh cigány férfi). 

A betlehemezéskor helyi karácsonyi dalokat énekeltek, amelyeket 
hangszeren kísértek. Maga a hangszeres kíséret is pontosan leképezi az 
együttélő etnikai részcsoportok közötti érintkezés interferenciális hatásait. 
A cigány betlehemesek jellemző hangszere volt a citera, ami eredetileg a 
magyar parasztság zenei kultúrájában szervesült eszköz volt. Átvétele és 
használata egyértelműen magyar etnokulturális hatás. A karácsonyi 
énekek zenei kíséretéhez Nyírvasváriban az oláh cigányok körében is 
megfigyelhető volt a brácsa, ami jellemzően a romungró cigány 
muzsikusok által alkotott falusi vonószenekarokban használt hangszer 
volt. Az oláh cigányok egyszerű ritmuseszközöket alkalmazó alapvetően 
vokális zenei kultúrájába beépülő hangszerek is jelzik, hogy 
Nyírvasváriban az etnokulturális transzfer folyamatok jelentős hatást 
gyakoroltak az együttélésre. Az ünnepekhez kapcsolódó közösségi 
alkalmakon vegyesen vett részt a két helyi cigány közösség, így teremtve 
lehetőséget a keveredő kulturális gyakorlatok kialakulásának.  

A vallási ünnepkör alkalmai a magyarok körében elsősorban az egyházi 
szokások, hagyományok követését jelentette, és kiemelten a 
görögkatolikusok esetében volt megfigyelhető. A betlehemezés a 
magyaroknál is jellemző volt, az 1980-as évekig a kántálás széles körben 
gyakorolt szokásnak minősült. Napjainkra a hagyomány visszaszorult, már 
csak a családon belül folyik kántálás. A magyar görögkatolikus ünneplési 
gyakorlatban a pászkaszentelés, a kenyéráldás, a gyümölcsszentelés, a 
vízszentelés, a búzaszentelés az egyházi élet szerves beépüléseként van 
jelen a mindennapi életben. A szokások bár fennmaradtak, de 
változásokon mentek keresztül. 

A kutatási tapasztalatok szerint Nyírvasváriban, a görögkatolikus vallási 
közösség egyfajta transzetnikus színtér az együttélő magyar és roma 
etnikai részcsoportok között. Habár a szokások sok hasonlóságot 
tükröznek, az ünneplési gyakorlatban csupán a gyülekezeti együttlét 
alkalmain, elsősorban a templomhoz köthető szertartások időtartamára 
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jön létre a település népességét reprezentáló transzetnikus közösség. 
Ezzel szemben a vallási ünneplési gyakorlatot ténylegesen az etnikus 
elkülönülés és a sajátos szokások jellemzik. 

Az együttélés vizsgálat szempontjából érdekes eredményeket mutathat 
egy lokális társadalom foglalkozásainak mutatója is (vö. Bódi, 2001). 
Nyírvasváriban az oláh cigányok körében olyan hagyományos 
kismesterségek voltak megfigyelhetőek, mint a bádogos, lókupec, 
fémművesek, kovácsok és kosárfonók. Az oláh közösség tagjai eredetileg 
a többségi társadalom paraszti népességének mindennapi szükségleteire 
szakosodott szolgáltató foglalkozásokat folytattak. A romungró családok 
Nyírvasváriban hagyományosan muzsikálással foglalkoztak, valamint 
kiegészítő tevékenységként vályogot vetettek és kosarat fontak. Érdekes, 
hogy a település környezeti adottságait leginkább az egykor itt élő beások 
tudták kihasználni, akik legfőbb mesterségük folytatásához, a 
fafaragáshoz bőségesen találtak nyersanyagot. Jellemzően teknőket és 
tálakat készítettek, amire a helyi magyar társadalomnak szüksége volt.  

A romungrók mellett Nyírvasváriban oláh cigány zenészek is 
foglalkoztak muzsikálással. A jelenség feltehetően két tényező szerencsés 
kölcsönhatásának az eredménye volt. Egyrészt, amiről már korábban volt 
szó, a romungrókkal történő együttélés hatására a hangszeres muzsikálás 
megismerése. A másik fontos elem a második világháború után 
intenzívebbé váló néprajzi gyűjtők érdeklődésére vezethető vissza, akik a 
nyírvasvári oláh tánckultúrát igen eredeti forrásanyagként kezelték. Az 
1953-ban megalakított Kék Láng cigány együttes, tehát a folklorizációs 
folyamat, vagyis a helyi autentikus szokások külső szereplők számára 
történő megmutatásának igényéből kinőtt képződmény volt. „Az 
édesapám, amikor mulattak, ittak, a tűz mellett táncra pattantak. Akkor 
mindig volt úgy, hogy az öreg felvette a botot. Azt mondják, hogy a 
nagyapja, meg az apjuk, mikor ittak, mindig a bottal táncoltak. Az 
asszony meg előttük. Ők forgattak. Harcias tánc volt.(…) Nagyon 
látványos tánc. Az volt a fogalma, ez egy verekedésből kezdődött a botos 
tánc. Az az alapja, hogy két ember összeverekedik egy asszonyon, ő meg 
tánccal próbálja megállítani, hogy ne verekedjenek. Ebből formálódott ki 
ez a botoló tánc. Utána vittek bele különböző technikákat, koreográfiákat. 
Az édesapám találta ezt ki Nyírvasváriban” (R.T., 68 éves, oláh cigány 
férfi). 

A helyiek elbeszélései alapján a helyi cigány etnikai részközösségek 
közötti kiegyensúlyozott együttélési viszonyok, az egymást segítő, 
együttműködő beállítódás volt a jellemző, ami a kölcsönös elfogadás és az 
etnikai kapcsolati horizont kölcsönös nyitottságával magyarázható: „mi 
barátok voltunk, nem volt ez a helyzet, mint most. Jobban volt elfogadás 
egymás között. Volt érintkezési tér” (R.T., 68 éves, oláh cigány férfi). A 
két cigány etnikai részközösség és a többségi magyarok együttélésére is 
jellemző volt az elfogadó beállítódás, amire az eddigi kutatási 
tapasztalatok alapján az érintkezési terek, vagyis a felek olyan találkozási 
helyszínei és alkalmai – ahol a másik megismerésének és az elfogadás 
kialakulásának az egyik alkalma lehet – gyakoroltak hatást, ahol a 
kulturális kölcsönhatások érvényesültek. Ilyen kitüntetett találkozási 
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színterek voltak az integrált iskolai osztályok. Az interferencia-folyamat 
lényege éppen az, hogy az együttélési gyakorlatok eredményeként 
átvételre kerültek a másik kultúra olyan elemei, amelyeket a felek a 
kölcsönös együttműködés alapjaként fogadtak el.  

A kulturális interferencia mellett az oláh cigány és romungró együttélést 
szabályozó fontos eszköz volt a lokális közösségi „törvények” kölcsönös 
elfogadása és az ezek betartatására létrejött feltétlen „közösségi” 
tekintély intézménye volt. A közösségi normák és együttélési szabályok 
betartatásában a legutóbbi időkig döntő szerepe volt a közösség által 
kiválasztott idős férfinak, aki egyfajta minden adminisztratív külsőséget 
nélkülöző tekintélyként tölthette be szerepét. Feladata a vitás kérdések, 
konfliktusok esetén állásfoglalás, amit a közösség kötelező érvényű 
ítéletként fogadott el és betartását a társadalmi béke érdekében 
kikényszerítette.  

Ennek a sajátos igazságtételi gyakorlatnak Nyírvasváriban 
megfigyelhető egyik formája az oláh cigányoknál, hogy a templomban 
„leesketik” a kérdéses személyt, aki feltételezhetően vétséget követett el 
a közösségi együttélési szabályok ellen. „Leesküdni templomban, ha valaki 
beteg lett, vagy lenyomorodott, mert akkor azt mondják, hogy attól van, 
hogy nem mondott igazat. Isten előtt pedig nem lehet hazudni.(…) 
Például, ha egymás urát elvitték, akkor elvitték Máriapócsra a templomba. 
Csak egy kis vékony hálóing lehetett rajta. Bugyiban. Semmi más nem 
volt rajta.  Ott azelőtt esküdött, hogy nem ő volt. Csak akkor hitték el. Ha 
nem ment el, akkor baj volt” (R.T., 68 éves, oláh cigány férfi). 

Ez volt tehát a normaszegés vagy a konfliktusok elrendezésének egyik 
módja. A jogszokás napjainkra gyakorlatilag kihalt, amint az utolsó kijelölt 
közösségi tekintély személyének pótlására sem került sor az 1990-es 
évektől. A szokás eltűnését felgyorsította a viszonylag zárt közösségbe az 
elmúlt évtizedekben beköltöző újabb roma családok megjelenése, ami 
hozzájárult ahhoz, hogy ez a pragmatikus szabályozó gyakorlat erejét 
vesztette.  

A közösség problémáinak „belügyként” történő megoldására tett 
erőfeszítések és szokások azonban napjainkig megfigyelhetőek. „…a mai 
napig az megvan, ha van probléma, akkor összehívnak olyan embereket, 
akiknek tekintélye van és hozzá is tud szólni a dolgokhoz és nem 
pártfogója senkinek és azok megmondják, hogy kinek van igaza. Eszerint 
kell viselkedni. A békesség miatt. Romungróknál ez nem volt. Ők inkább 
összeverekedtek. Azért csinálják így az oláh cigányok, mert nem akarják, 
hogy verekedés legyen közöttük” (R.T., 46 éves oláh cigány férfi). 

Ahogy az előzőekben bemutatott intézményesült közösségi normatív 
szabályozás tradíciója, ugyanúgy számos olyan az oláh cigányokra 
jellemző hagyományelem maradt fenn, ami az etnikai részcsoport 
társadalmi és kulturális elkülönülését erősíti a településen. A 
hagyománykészlet eredeti elemei a hiedelmek és babonák a mindennapi 
élet szerves részét képezik. Ezek olyan sajátos elemei a cigány 
kultúrának, melyek nagyfokú eltérést mutatnak a többségi magyar 
társadalom érték- és normarendszerétől. 
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Nyírvasvári oláh cigány közösség napjainkban is élő babonakészlete 
arról árulkodik, hogy szorosan ragaszkodnak kulturális szokásaikhoz, 
legalábbis annak azon elemeihez, ami egyfajta mechanizmusként 
hozzájárul etnikus kultúrájuk fennmaradásához.  

A helyi romungró közösségben a hagyományok olyan elemeivel 
találkozhatunk, melyek jelentős részét az együttélő közösségekből, tehát 
az oláh cigányoktól és a magyaroktól vettek át. Például új lakásba 
költözés esetén házszentelés, korábban egy csirke nyakának az elvágása; 
virrasztás szokása; a temetkezés körülményei, sírba tett tárgyak, 
hallgatók éneklése, és a gyermekágyas anyához kötődően számos babona 
bizonyítja, hogy a két helyi cigány közösség között kulturális közeledés 
figyelhető meg. A helyi idősebb romungró generáció még tartja ezeket a 
hagyományokat, és jellemző, hogy a fiatalok, ha nem is tudják pontosan 
mindennek az eredeti jelentését, de igyekeznek fenntartani, követni 
azokat, és továbbadni a gyermekeiknek. „Mert nekem is ezt tanították. Az 
én nevelőapukám eredeti magyar, az anyukám az magyar cigány és a 
vérszerinti apukám az oláh cigány. És én úgy nőttem fel a nevelőapám 
után, hogy én tartottam a magyar szokást is, de mióta én itt lakok, én 
mindig is szerettem ezeket a roma dolgokat, és mióta itt lakok már lassan 
huszadik éve, én szeretem ezt, ami itt van Vasváriban, amit megtanultam 
az idősebbektől, a rokonoktól. Hogy Karácsony, meg Újévre, meg a többi 
ünnep, a születésnap, a temetés, meg bármi, hogy az a hagyomány 
legyen meg. Szerintem ez a világba mindenhol megvan. Meg a 
gyerekemnek is megtanítom ezt, hogy tudja, hogy ha egyszer már nem 
leszünk, ő vigye tovább” (F.I., 39 éves nő). 

A helyi magyar közösség életében is fontos szerepet játszottak az egyes 
tevékenységekhez, vagy ünnepekhez kötődő szokások. Ezek azonban a 
kortárs magyar társadalom életére már nem gyakorolnak hatást, az 
emlékezetben még élnek, de nincs semmilyen közösségformáló, vagy 
megkülönböztető erejük.  

Nyírvasváriban az etnikai részcsoportok kiegyensúlyozott 
együttélésének alakulásában a közös tevékenységek, a helyzet 
következményeként kialakult kulturális interferencia-folyamatok mellett a 
település térviszonyainak, valamint a lakásviszonyok fejlődésének is 
fontos szerepe volt.  

A településre jellemző mai lakásviszonyok kialakulása Nyírvasváriban az 
1970-es évektől vette kezdetét. Ezt megelőzően a helyi cigányság a 
település peremén, földbe vájt kunyhókban élt. Az egykori cigánytelep 
szinte teljes kiürülése a ’90-es években zajlott le, de még a kétezres évek 
elején is található volt olyan földlakás, amelyben életvitelszerűen laktak. A 
falu központjába vezető utcában továbbra is egymás mellett éltek az oláh 
cigányok és a romungrók, míg az itt lakó magyar családok igyekeztek 
közelebb költözni a faluközponthoz. A két etnikai részközösség között nem 
volt jellemző a szomszédsági kapcsolat és a korábban spontán kialakult 
helyzetek a magyarok költözését követően megszűntek, ami a település 
kisebbségi és többségi népességének merevebb fizikai elkülönüléséhez 
vezetett.  
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A kutatás során rögzített interjúkban elmondottak szerint az oláh cigány 
háztartásokban a ’90-es évektől már nem volt jellemző a többgenerációs 
együttélési modell, elterjedt a nukleáris családok szerint szerveződő 
háztartások rendszere.  

Érdekes jelenség, hogy a cigány lakásbelsők átalakulása szinte 
egyszerre ment végbe a magyar lakberendezés jellemzőinek 
megváltozásával. A házak berendezéseit tekintve eredetileg nagyfokú 
hasonlóság volt megfigyelhető a helyi magyar közösség életmódjával: 
asztal, komód, ágy, csíkos spór képezte a főbb darabokat, melyek az idő 
elteltével és a modernebb bútorok megjelenésével a magyar 
háztartásokhoz hasonlóan kicserélődtek.  

A helyi magyar közösség hagyományos tornácos parasztházakban élt, 
amely helyiségeivel a mezőgazdálkodás funkcionális szükségletei szerint 
tagolt épület volt. A 10x10-es sátortetős kockaházak elterjedésével egyre 
több család épített új lakóépületeket, ami aztán a falukép gyökeres 
átalakulását is magával vonta. Az 1980-as évektől pedig megjelentek a 
településen a modern, kétemeletes házak is. A folyamat a vidéki 
Magyarország szinte minden hasonló adottságú földrajzi régiójában 
azonos módon ment végbe. A nyírvasvári helyzet talán abból a 
szempontból tart figyelemre számot, hogy a szegregátumban elsősorban 
az budapesti építőiparban vállalt munkák bevételeiből, részben önerőből, 
a 1990-es évek második felében megindultak az építkezések.  

Ami az épületek lakóinak etnikai hovatartozásától függetlenül azonos 
módon megtalálható volt minden görögkatolikus házban azok a szent 
képek, annyi különbséggel, hogy míg a magyar háztartásokban a „Szent 
sarok” adott otthont ezeknek, addig a cigányok által lakott házakban nem 
figyelhető meg jellemző elhelyezésük. A lakásbelső díszítése ugyancsak 
mutat etnikumspecifikus sajátosságokat, ami az ízlésvilág eltérését 
tükrözi. 

Az oláh cigány háztartásokra jellemző rózsa motívum Nyírvasváriban 
csak elvétve jelenik meg. A virágos ágyterítők, függönyök és falminták 
kevésbé jellemzőek. Megjelenik ugyanakkor szinte kötelező jelleggel a 
virágdekoráció a háztartásokban: élő és műanyag formában egyaránt. A 
műanyag virágok elsősorban a szekrények tetejére helyezve sajátos 
hangulatot kölcsönöznek a helyiségeknek.  

A házak színei is árulkodóak, hiszen a cigányok körében közkedvelt 
harsány, élénk színek, mint a piros, rózsaszín, kék, sárga itt is jellemzőek, 
ugyanakkor a romungró házak kevésbé élénk színűek, míg a magyaroké 
jellemzően visszafogott, fehér vagy pasztell színűre festettek. A 
romungrók és az oláh cigányok által lakott lakások napjainkban szintén 
alig különböznek, mind színben, mind berendezésüket tekintve a kulturális 
keveredést tükrözik. 

A három helyi etnikai részközösség egyik jellegzetes megkülönböztető 
jegye régebben a viselet volt. A romungró közösséget „nyakkendős 
cigányoknak” is hívták, ami utal egykori fő foglalkozásukra, 
muzsikusokként kiszolgálták a helyi és a környékbeli igényeket. A 
nyakkendő, vasalt nadrág még napjainkban is megfigyelhető az idősebb 
generáció öltözékében, de a fiatalabbakra a kihívó, színes ruhadarabok a 
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jellemzőek. Az oláh cigányok jellemző ruhadarabja a kalap volt. Ennek 
viselése még napjainkban is megfigyelhető, elsősorban ünnepi 
alkalmakkor hordják tulajdonosaik. A férfiak a kalap mellett sötét színű 
lajbit és holdas csizmát viseltek. A nők jellegzetes ruhadarabja volt a 
színes, virágmintás kasmír kendő és a bő, virágos, színes rakott szoknya. 
A nők viselete napjainkra átalakult, de minden háztartásban megtaláljuk a 
színes kendőt, amit előszeretettel viselnek alkalmi öltözetként. A lányok 
és a felnőtt nők viseletére jellemző, hogy visszafogott, zártabb 
ruhadarabokban járnak, mint a romungrók.  

Amint a nyírvasvári etnikai közösségek kultúrájának leírása és az ezt 
meghatározó interferenciális folyamatok bemutatása jelzi, a csoportok 
közötti távolság elsősorban a kultúra és a társadalom működési 
gyakorlatának különbségeire volt visszavezethető, amiben nagy szerepet 
játszottak a hagyományok. A helyi cigány közösség és a magyarok közötti 
kulturális távolság minőségét a rendszerváltást követő időszak, 
pontosabban a rendszerváltás hatásai nagymértékben átalakították. Mivel 
a cigány közösség tagjai a ’60-as évektől a ’90-es évek elejéig nagy 
arányban jártak a fővárosba dolgozni az építőiparba, abban az időszakban 
a nyírvasvári etnikai részcsoportok közötti jövedelmi különbség elenyésző 
volt. Az ingázásból szerzett rendszeres jövedelem, valamint a zárt 
közösség koherens értékrendje szavatolta, hogy a családok nem maradtak 
megélhetés nélkül. A rendszerváltást követő privatizáció, a helyi 
vállalkozások beindulása azonban erőteljes vagyoni differenciálódást és 
polarizálódást eredményezett. A lényeg, hogy a munkahelyeiket elvesztő 
cigányok túlnyomó többsége, mint az országban mindenütt, kiszorult a 
munkaerőpiacról és a rendszerváltás vesztesévé vált. 

 
Összegzés 
 
Jelen írás a Nyírvasváriban található hagyomány és a hagyománykészlet 
funkcióit és annak hatását vizsgálta a recens közösségfolyamatokra. A 
kutatás alapján a lokális színtér belső társadalmi folyamatait 
oppozicionális szerkezetű dinamikus disszimilációs együttélésként 
értelmezhetjük. 

A modell lényege, hogy a három nyírvasvári etnikai részközösség 
együttélési viszonyai oppozicionális kapcsolatviszonyként írhatóak le. 
Eszerint a helyi többségi magyar társadalom és a két lokális cigány 
közösség közötti kulturális távolság a disszimilációs folyamat 
következtében egyre növekszik. Disszimiláció alatt Yinger és Simpson azt 
a folyamatot érti, amely során az etnikai csoportok közötti társadalmi 
különbségek fennmaradnak és jól körülhatárolható módon elkülönülnek 
egymástól a szubkultúrákhoz kötődő részcsoportok. (Yinger–Simpson, 
1978). Nyírvasváriban a jelenség dinamikus karakterét tükrözi, hogy a 
cigányok és magyarok együttélési kapcsolatai úgy maradtak disszimilatív 
jellegűek, hogy az elmúlt évtizedekben az állandóan változó szocio-
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ökonómiai feltételekhez eltérő módon alkalmazkodtak, de mindez a helyi 
etnikai alapképletre nem gyakorolt számottevő hatást.   

Emellett a magyar közösség részéről erőteljes izolációs törekvések 
figyelhetőek meg. A társadalmi izoláció alatt Janky Béla (2014) a 
kirekesztődés a megfelelő munkaerő-piaci kapcsolathálókból, jellemző a 
gazdaságilag sikeres szerepminták és kortársak hiánya, valamint a 
többség számára elérhető infrastrukturális erőforrások nélkülözése 
folyamatát érti.  

Milton Yinger (2002) asszimilációs modelljében négy esetét különbözteti 
meg arra vonatkozóan, hogy két etnikai részközösség közötti távolság 
csökkenése hogyan valósulhat meg: ezek a keveredés, identifikáció, 
akkulturáció és az integráció. A két helyi cigány közösség között az etnikai 
együttélés sajátos példáját láthatjuk. A lokális romungró közösség 
integrációs gyakorlata a helyi oláh cigány közösség felé történt, amely 
csak tovább erősítette a magyar közösség cigányokkal szembeni izolációs 
gyakorlatát. Minél több rétegű és összetettebb az asszimiláció ez irányú 
folyamata, annál kevésbé várható kulturális nyitottság a helyi cigány és a 
magyar közösség között (vö. Biczó, 2011). 

Mindezen megállapításokat a kutatás további részeredményei is 
alátámasztották, de ezek részletes bemutatására jelen tanulmány 
keretében nincs lehetőség. 
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