Egyel re álom: Cigány Mú zeum

umnak otthont adó Rácz Aladáí
Az Erd s Kamtll Mú z€
K z ssé gi Ház Pé csett

Á mennviben a hazai cigány mú zeum lé trehozásjAnak gyökereit kutatiuk, dz eIcö oaturr, amil meg
ke1l jegyeznünk, döbbenetesen távo]i, l87ó-ban zajlott aZ a NemzetköZi störté neti é s ernbertani kongresszus, amelyen a kor ismert ,,cigány-mániáS" töí té né sze, bizonyos Bartillard ú r ké Zilatos tanulmányát,
egy Br0., nev felszólaló teriesztette eI . (A szerz
szerint a bronzkori m veltsé get a cigányok hozták volna Európába, ami persze, törté nelmi té vedé s,) Egy javaslattal is el állt, hogy Budapesten hozzanak lé tre
egy Cigány Né prajzi Mú zeum ot, s az ótlethez Zichu |e,
n gróf is Csatlakozott, Hogy mié rt esett é ppen Magyarországra a választás? A konfeí enciát megel z
id szakban itt m ködött ugyanis a három 1egielent sebb cigánykutató,. Habsburg József f herceg Wlislocú i
Henrik é s Hermann Antal- Cigány nyelvtudományi, illetve folklorista publ]kációik, gy ité seik be|árták a viláe szaksaitólát, Ráadásul Magyarországon sokkal nagyobb türelem mutatkozott a cigánysággal szemben,
mint a környez államokban. Zichy Jen le]kesedé se
azonban kevé snek bizonyult, nem sikerült iehet S
partnereket megnyerni az ügynek. A kú lországi ké szteté s is ielent sen lanyhult, í gy ez az els kí sé rlet (ami
egyé bké nt nemcsak a magyarországi cigányok, hanem
a világon szerteszóródott romák egysé ges mú zeumának megteí emté Sé tcé lozta meg), hamvába ho]t,
Legközelebb lgóO-ban merült fel a gondoiat, hogy
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szüksé g lenne egy cigány mú zeumra. Erdó's Kami]] a
M vel dé si MiniSZté riumnak Cí mZett fe]jegyzé ssel é lt,
amelyben egy Cigány Gy ltemé ny felállí tását kezdemé nyezte, Bár okosan é s szí vhez szólóan é rvelt amellett, hogy dönt fontosságú lenne az é rté k rzé sé s é rté kmenté s szempontjából egy ilyen inté zmé ny lé trehozása, süket fülekre talált, Erd s nem tisztán né praizi mú zeumban gondolkodott, hanem olyanban, ami a
hazai cigányság törté neté t is feldolgozza, egé szen a IL
világháború s áldozatok emlé ké ig.Noha ekkor már komoly gy |t utak é s kutatások vannak mögötte, iavaslaiát ú gy söpörté k le az asztalról, hogy - ha hinni lehet a közszájon forgó törté netnek - é rdemben ie sem
ültek vele, megtáí gyalni a iavaslatotBalázs |ános önmagát ké pz , salgótarjáni cigány
fest m vé sz l97l-es felfedezé se után felfigyeltek az
ország más vjdé kein é ] cjgány naiv fest kre-fafaragókra is, Azt, hogy m veik mú zeumra é rett alkotások,
Daróczi Agnes bizonyí totta be, amikor 1979 máí usában
megszervezte az autodidakta cigány ké pz m vé szek L
országos kiállí tását,
Innen szinte egyenes ú t vezetett ország els állandó cigány kiállí tóhelyé nek megnyitásához, amelyre
1983-ig kellett Várni, Ekkor nyitotta meg kapuit a dé lbaranyai (ormáns ági) Lú zsoh közsé gben a Ciqánq Ké pz m vé szeti Mú zeum. (Mára azonban már csak a többször
beázott, s felú jí tásraváró é pület áll, kiállí tásai nincsenek.]

Az els , nagy erej é s 1elent s társadalmi visszhangot kiváltó mú Zeumi kiállí tás, amely valóban igazolta
egy cigány mú zeum lé tiogosultságát, l989 má|usában
nyí ]t meg, A Magyar Né prajzi Mú zeum í eprezentatí V
kiállí táson ,A társar]alom peremé n. Ké pek a magqarországi
ciqángok é Ieté b "cí mmel mUtatta be a hazai cigányság
XX- század eleji é letmódját. (A kiállí tást bontása után
küIföldre is eIvitté k, Nagy látogatottságú Volt SZófí ában is, ahol a Magyar lnté zet adott ideiglenes otthont
számára,)

Fontos ddtuT lehelell Vo|nd laql áprilisa is, ami.F kor Brnoban - Daniel Bartallmpi. ldna Hlllnkava

töí é né Szek é s Eva Dauidova etnográfus közrem ködé sé Vel - megnyitolták a ,,Ciqána Kultú ra Mú zeumát" a
csehországi, sz]ovákiai é s moí vaországi cigányok é leté nek, szokásainak bemutatására é s kutatására, Magyarországon azonban csak a í oma saitó foglalkozott
a hí rrel, s bár a Rlstós-Farkas György álta1 Budapesten
é Vente megszervezett NemzetköZi Cigány Né praizi,
Törté neti-szociológiai, NyeJvé szeti é S KultuIális Koní erencia ré szeké nt l995-ben megtartott Európai Roma Mú zeumok L konferenciá jára is meghí vták a nevezetteket, el adásaiknak semmifé le hazai folyománya
nem ]ett, Miké nt jó pár é vig a Magyarországi Roma
Parlament 1991. május 2l-é n kelt 7 pontból álló követelé sé neksem, amit az Országgy lé shez é s a Kormányhoz cí mezett, ,.KöVeteljük, hogy a cigányság tár-

sadalmi presztí ZSé nek megteremté sé rea Kormány azonnal kezdje
meg a cigányság inté zmé nyeinek
felállí tását, Cigány Szí nház, Cigány
Mú zeum, Cigány Nyelvkutató Inté -

7et cIgdny lorlenelem-KUlalo lnté zet, Cigány Kulturális é s M vé Szeti Centrum, Önálló Cigány Szer-

keszt sé g a televí zióban é s a rádi-

óban" , fogalmaztak a petí Ció ó,
pontiában.
l993 nyarán második fejezeté hez é rt a Magyar Né prajzi Mú zeum
cigány kiállí tás,sorozata,,,Ké pek a
magyarországi cigányság 20. száza,
di é leté r l - A világ lé tra, amelyen
az egyik fel, a másik lemegy" cí mmel rendezett kiállí tása, amelynek
lé treiölle - miké nr az elóz é is els sorban Szuhaq Pé ter nevé hez
köthet ,

r'rpv tünt, hopv a kiálIrtás divdtot leremt, l,iszen
lJ á*," tobb iá|yeT rendeztek o|yan kamara kiálIr-

tásokat, ahol a helyi cigányság é lete is megielent, hol
- az akkor nagyon divatos - szociofotókon, hol táí gyi
emlé kekben, Ezek azonban igencsak elté r szí nvonalat ké pviseltek, jobbára csak helyi né pm vel k törekvé sei, figyelmessé gei voltak,
Kieme]kedett a többi közü] s mintát adhatott a,,Ro_
mák a Sárré ten" cí m né praizi kiáilí tás, amely 1995,
szeptember 22-t l több mint ké t hónaplg voIt látogatható Szeghalmon, a Sárré ti Mú zeumban, Itt Eí d s Ka-

mi]] t950-es é vekben é s Benrsifr ]ános l98l-ben vé gZett gy ité Sé neklegé rté kesebbdarabjait tekinthetté k
meg az é rdekl d k.
l99ó, február 23-án az országban els ké nt nyí lt ro,
ma mú zeum pé Csett, A kiállí tott anyagot a Cigány

KultUrális

é s Közm

vel dé si Egyesület gy jtötte

össze. AZ ,,Erd s Kamill Ciqány Mú zeum" ma aZ 1998 októberé ben átadott Rú í rzAladár Közössé gi Házban (?é cs,
lózsef u- 4,) m ködik, Ál]andó kiállí tása els sorban a
baranyai cigányságra vonatkozó saiátosságokat mutat]a be, (Egy ideig Pé csett, a Márí a u, l, szám alatt
volt megtekinthet egy cigány mini-kiál]í tás. )
l99ó-ban a ,,kis mú zeumok" kategóriában a Sdsiói
Mú zeumt'alu nyerte el ,,AJ, é v mú zeuma," kitüntet Cí met.
AZ 1970-ben alapí tott skanzen-jelleg mú zeum, ekkorpályázati pé nzekb l több hiteles cigány
ra különböz
lakóé pü]etet, cigány kunyhókat iS fe]állí tott a területé n, Ezekben a cigány ké zm ves mestersé geket ismeí tette, s í Smeí teti máig, Kialakí tásában fontos szerepe
volt, a mú zeumban dolgozó dr. Balázs Gusztávnak, ki-

nek szemé lyé ben az els hazai cigány muzeológust
tisztelhetiük, Alighanem a mai napig ez a leglátogatottabb Cigány anyagot kí náló állandó kiállí tás, hiszen
egyet]en é V alatt köZel ó0 ezer látogató keresi fel,
l997 áprilisában, aZ V Roma Kulturális Nap kereté ben adták át - a városvezeté s által biztosí tott é pület
í elú jí tásaután - Naqukanizsán a ,,Bogd,án ]ános Cilána Ki
sebbsé qi Közössé li Házat" . Ebben le]t áilandó kiállí tóhelyre
a Dé Jnyugat-Dunántú li Cigány KöZgy itemé ny, A tárlat
a hagyományos cigány mestersé gek mellett a XX. század cigány a]kotóm vé szek bemutatására vállalkozik,
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szervezé sé ben - az MTA straté gjaj kutatásai ré szeké nt
,,A rlna né pessé qhelqzete" cí mmel Budapesten lendezett
konferenciát is, ameJyen l997, november 19-é n az egyik
el adó, Demszku Cábor budapesti l polgármester beje-
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lentette: a roma né praiz é s ké pz m vé szet mú zeumához szüksé ges ingatlant a f város ingyen felaiánlja.

fué í t,hogy e dátum lassan mé gis a mú ltba veszik,

egyetlen ok tehet felel ssé , AZ, hogy aZ emlí tett mú Zeum máig sem lött lé tre, Vé lhet en az Országos Cigány
M vel dé si KöZpont koncepcióia szorí totta hátté rbe,
1998 jú niusában Budán, a SZilágyj DeZs té í ó-ban,
három hé tig tartott nyitva a ,,Maqqarorszáqi tigánq mestersé qek L Országls kiállí tása" cí m rendezvé ny. Amikor a
f városban bezárt a kiállí tás, anyagával orszógas k|drú tra
indultak, amely aztán több m vel dé si inté Zmé nyben
- köztük a már emlí tett pé csi Rácz Aladár Közössé gi
HáZban .- is vendé geskedett. Ha ú gy tetszik: ez volt az

követ en ugyan több id szaki - els sorban ké pz m - kiállí tásra teremtett lehet sé get, a mú zeum
szerepé t azonban - már csak anyagi okokból sem ké pes magára vállaln i,
,.Egy külvárosi gyárteiep egykori m vel dé si háza
azonban mé gsem tekinthet sem szakmai, sem politikai szempontból ideális megoldásnak a cigány mú zeum cé ljaira" - jegyezte meg Daróai Ágnes a Roma
Ké pz m vé szek lIl, Országos Kiállí tása {2000,) alkalmából ké szü]t katalógus el szavában, Ugyanitt büsz-

vé szeti

ké n sorolia, hogy az el z kiállí tás kafa]ógusainak
áraiból ké peket, faragásokat vettek, hogy a maidanj
mú zeum ezzel az els vásárlással legyen megalapozva, Megem]í ti, hogy a galé riatulajdonos, DliÉ aSándor
els hazai cigány vándortárlat,
l998 a Cigány mú Zeumügy számára más okból is harmincné gy Balázs ]ános- é s tizenegy POnqOr Beri Kárnevezetes, hiszen tavasszal a budapesti Né ptajzi Mú - oly{estmé nyt tarta]mazó gy jtemé nyé taZ eredeti áí
zeumban tartották meg az autodidakta cigány ké pz - töredé ké é rteladta a m vel dé si tárcának, azza] a
m vé szek IL seregszemlé jé t(egy né praizi-szociológiai
megköté sse], hogy az a clgány mú zeumba kerül majd,
fotókiállí tással egybekötve), Alig pár hónappal ké - A miniszté rium szentand,róssa IstVán Lorca,Sorozatát
s bb pedig ugyanez az inté zmé ny, Szuhaq Pé ter irányí - vette meg ugyanerre a cé ]ra a kilencvenes é vek elejé n,
tásával ,lomák Közé p- é s Kelet-Európában" cí mmel - A második kiállí tás nyomán - jegyzi meg Daróczi nyolc európai ország mú zeumainak együttm ködé sé - megindult a rendszeres gy jt munka a F városi Szociális é s M vel dé si Központban (Romano Kher) is,
vel - Iendezett közös kiállí tást, amely az é v vé gé igvolt
Hozzáteszem: a Roma Parlament Calé riála is rendszemegtekinthet .
res bemutatkozási lehet sé ggel szolgál a cigány fest m vé szeknek, S gy itemé nyé t is gyaí apí tja, A Né p[i"xí 5:fr ;i,-Jx;,llí :#ifl
rajzi Mú zeum gazdag kiá]lí tási anyaga is egyre b vü1.
É ppen ,,csak" országos cigány mú zeum nincs mé g,
ban - ugyancsak általuk - é letre hí vott Erd s Kamillgy
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,,Az
né ]kül ez az álom azonban nem válhat valóra.
té sé rea ké s bbiekben kerülne sor. Az átmeneti id Heged s Sándor
szakban,,. folytatnánk a Cigány Mú zeum anyagának
gy jté sé t" - í rja a dokumentum, AZ oClMK átadását
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