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Cigány né praizi kutatások
Közé p- é s Kelet-Európában
Az UNEsco Közgy lé s l989-ben elfogadott aiánlása
a tagországok kiemelt feladataké nt ielöli meg a ha,
gyományos kultú ráVa] foglalkozó jnté zmé nyek é s szer,
Vezetek együttm ködé sé t a hagyományos kultú ra
me€
ismeré sé nek, elterieszté sé nek é s Vé delmé nekte,
ré n

A közé p, é s kelet-európai té rsé gsaiátossá€a, ho€y
több állam területé n é lnek a vlach/lovári kelderási
stb., román/beás magyar/kárpáti, szloVák/szervika, tö,
rök/chorachane é s né mevszintl cigány csoportok.
A több országban é l cigány csoportok hagyomá,

nyainak kutatása é ppen ezé rt csak a té rsé €kutatóinak
közös összefogásával ké pzelhet eI fuonban a té rsé g

szakemberei számára a nemzetközi együttm ködé s
szervezeti keretei eddig - az egyre sürget bb igé nyek
ellené re sem alakultak ki
A té rsé ekutatóinak összehangolt köZös munkája
dry
n inó é gi vdllo,;-l -,edmerré lhFl áz egyAc .,€
-,oponol. r,elve'leL IJ|-ilá álál rFgi<m.reqP é ,
megismerteté se soí án
Cé lunk egy olyan, konferenciáVal egybekötött tapasztalatcsere-látogatás szeNezé se Volt amely a ié r,
sé g cjgány kutatásainak összegzé sé t cé loZZa az alábbi
terü]eteken]

A cigány né prajzi é s nyelviárási kutatások kutatáslöfté neti áttekinté se,
A cigány folklór é s tárgyi anyac €
y ité sé nek, archivá]ásának he]yzete,
A kú o1böló Li€
d,ly

( opo,iol 5a€
Jo.ldry"i TP€
or,
zé sé neklehet sé gei é s megismerteté sük módjai
(folklór-együttesek, né prn vé szet, jskolai oktatás,

ányanyelvi irodalom, nyelvoktatás stb )
A Il Világháború t köVet en a té rsé gszocialista orszá€
aibán az etnikaj homogeniZáIásra Való törekvé s
Voh a iellemz , a cigánysá€
ol legfeljebb mint szociáli,
san hátrányos helyzet csoportot tartották szárnon. A
cigányság törlé neté nek, nyelVjárásainak, haeyomá,
nyainak kutatásáVa] í gy az adott tudományágak nem
foglalkoztak, több é vlizedes ]emaradást kell nap]aink,
ban ezen a teí ületen bepótolni.
Az l990-es é vekt l megindUlt aZ a folyamat, arnely
a té rsé gci€ány csoportiaira Vonatkozó ismeretek
összegy ité sé t, feldólgozását teszi lehet Vé , Brnoban
cigány mú zeum jöti lé tre Lengyelországban, Bulgári,
abar UrrairJb"r é s VdgJé lo'<l"gor dlo--7jgo. n-Lzeumi há]ózaton belül adtak helyet cigány gyú itemé nyeknek. szerbiában a kutatások szervezé se é rdeké ben már l977-ben akadé miai bizottság alakult, a töb-

A fentt cí mmel 2o0l. már.ius 30-án rendezett

nemretkózt
rar M vel dé sl lnté zet, amelynek anyaca
konferen.iát a Ma€
megjeleIt a ct8áIy né práizi ianú lmáú yok i0. köteté ben,

bi

országban is egyre több kutatóhely, f iskolai-,
tanszé k foglalkozik a cigányság kulturális

e€
yeterni

hagyományaiva]

Napjajnkra id szer vé Vált a té rsé gbenfolyó kuta,
tások koordinálása a párhuzarnosságok elkerülé se é r,
deké ben, A té í sé €orszácaiban követelrné ny a kisebbsé gek kultú ráiának, törté nelmé nek megismeft eté se aZ

állarni oktatás kereté ben, Mindenú tt problé ma Viszont az a]apkutatások hiánya é s ebb l k Vetkez en
a nem megfelel szí nVonalú ,sok esetben el í té leteket kózvetí t oktalási anyagok közreadása,

Fontos tehát, a kutatás több é vtizedes lemaradására tekintettel, a cigányság nyelvé Vel, kultú ráiáVal foglaIkozó kutalások é s ósszehasonlí tó kutatások felté teleinek rnegteremté se, valamint a kutatások koordinálása
A konferenciánkon ré sztvev kutatók szerint a közé p,kelet,európai té rsé gcigány kultú ráVal fo€
lalkozó
kutatásainak helyzeté t az alábbiak iellemzik,
. országonké nt nagy lé tszámú , er sen ré tegzett ci-

.
.
.
.
.

gányság,

az egyes cigány csoportok ielenlé te több állam
területé n
az iskolai oktatás é s a cigány kuliurális szewezetek igé nye a cigány nyelvre, folklórra é s hagyományokra Vonalkozó rendszerezett ismeretek felhasználására,
az alapkutatások több é vtizedes lemaradása ezen

a terú ]eten,
a feladatokhoz ké pest a kutalás cé liáí a rendelkezé sre álló anyagi er források cseké ly Volia,

a közös

kutatások támogatásának kimaradásá a

té rsé gországainak ké toldalú megállapodásaibóll
í gy nincs állami seeí tsé e a kulatóhelyek együttm ködé sé hez (kiadványcsere, konferenciák, kö-

zös kutatások stb )
A cigány csoportok hagyományainak összegy jté se,
az ismeretek rendszerezé se. összehasonlí tó kutatások
szervezé se, a kutatási eí edmé nyek közreadása telé n
az alábbi f bb feladatok Várnak a közé p-kelet-európai
té rsé gkutatóira]
országonké nt a cigány ku]tú rára vonatkozó ]evé l,
tári anyagok feltárása, közreadása, Valamjnt a
me€
jelent publikációk bibliocráf iai fe]dolgozása,
a hel],tófté neti cy ité sek segí té seannak é rdeké ben, hogy települé senké nt miné l tóbb anyag le,
gyen ismert a helyi cigányságról,
a holokauszt id szakára vonatkozó dokumentu-

.
.
.

í nok, Visszaemlé kezé sek közlé sek gy ité se, közreadása

. a különböZ

cigány nyelviárások szókincsé nek
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felgy jté se, összeha5onlí tó kutatások, nye!Viáí ási
atlaszok elké szí té se,Sú rget fe]adat az egyes

nyelviáí ások í rásbelisé eé nek megteremté se, en,
nek hiánya mára az iskolai, é s a nyelVoktatás gát,
iáVá vált,

c"opo,Io]Lerl dz dn)ogi IL

iil;,a

,ordlkozo i--

meretek összegy ité se (települé sViszonyok, mes,
tersé cek Viselet, táplálkozás stb ) összehasonli

(alkotók é letú i]a,alkotások) oktatási se€é d-

anyagok ké szí té sea rendszerezett anya€bÓI

A fenliekben csak né hány olyan teí ületet soroltarn

fel, amelyek eseté ben aZ oktatás é s a cigány kulturális

szervezetek í é szé í Ó]egyre süreet bb ieé ny Ielentkezik

a rendszeí ezett laní tható ismeretek iránt AZ alapku-

Ldrd)o( rarrog"-d<jld< ni;rvdbd1 \,4"g)d'ortzdgo,
mé g csak né hány terülelen tudunk ilyen kutatásl
eredmé nyeket közreadni
A té rsé cországaiban a kutatók lehet sé cei elté róek, a cé l azonban közös a többsé gi társadalom kutatása során kialakult, az ádott tudományág módszereit
felhaszná]ó é s ennek megfelel en az adon ludo,
ába integrálható kutátási eredmányág ismeretanya€
mé nyek közreadásá annak é rdeké benhogy miné l
, Zé le\eoo kö
lbe,l \;' on '-r"n,é l L]o ,bö/,o . gdrJ
"
csoportok iófté nete, nyelVe é s kultú ráia,
Ugyancsak közós cé l a té r§é g kutaióinak együttm ,
ködé se a több orszá€
ban é l cigány csopoftok köré ben vé gzett kutatások soí án. Ez seeí ti a közös módszerek kialakí tását é s az adott cigány csoportra Vonatkozó ismeretek összegzé sé t (pl, nye]Viárásonké nt kö
zös szótár, iskolai segé danyagok szöveggy jtemé nyek
kiadása, összehasonlí tó folklórkutatások stb )
anyagké nt,
Bí zom benne, hogy konferenciánk itt közzé tetl eló
o,)/"gorkÁn, é . .igdnV , -opo,Iorl,n " - g;1,
adásai é s a magyarországi kutatásokról ké szü]t VáloZené re é s táncra vonatkozó anyagok összegy ité gatott bibljográfia segí tsé get nyú it az é rdekl d nek
se, rendszerezé se, összehasonlí tó kutatások, Válé danyagok ké sZí té - ahhoz hogy a té rsé ecigány csopoftjai kultú ráiának
tozásVizsgálatok, oktatási se€
differencjá]tsáeáról ké pet kapion,
se a rendszerezett anyagból,
Bódi z§uzsanna
országonké nt a cigány amatór ké pz m vé szet kid lor[FIpaLIo (, é í Vé ló]p
alakulásánák é s Változásainak nyomon követé se

Iozdcvil-g; oLol ql._Vpzé .e
né plajzi topo€
ráfia é s oktatási secé danyagok ké szí té sea rendszerezetl anyagból,
fotó-, fiIm- é s videó archí vumok lé trehozása az
"r}"gol l,L onoo/Ó 5/e-porlu lploolgo/.,ál
a különböz
csoportok hagyományainak €yú jté okta,
áIatok,
se, összehasonlí tó- é s Változásviz5€
tási se€é danyaeok ké szí té sea rendszerezett
anyagból
az egyes ci€
ány csoponokon belüli é s csopoí tok
közti Viszonyok Valamint a többsé g - kisebbsé €
kapcsolatának viz5gáláta,
lé V folklórcy ité sek közaz archí vumokban me€
readása, összehasonlí tó folklórkutatások é s vál,ozá\-V|^e.|.'ol Llgdry . opono,1Lé 1l (/ÖVeggy itemé nyek megjelenteté se oktatásj segé d-

o lLtdL.9oL

Vd

Pjzsanu Ferenc

Az erdé lyi cigány kutatások eredmé nyei
Erdé l],t napiajnkban is több etnikL]m lakia, Ez a nagy
országré sz l9l8,tól Románja ré sze Az elmú lt é vezredyarok, románok, szászok. örben ilt otthonra lehek ma€
mé nYek, zsidók é s cigányok Az Eldé lyben é l cigányok
öbb nJé ul l,U,lul;l, L"l.Jddlrri et logld ko/á\l , o-

poftbá sorolhatók, Pé ldáül a szé kelyföldön é s a PaniUrnban magyar aikú köZössé geik é lnek. Közé p-Erdé lyben találjuk az ú gynevezetl Gáblf,ciqánjolií it, akik csalá"
ány nyelviárást küIs kapcsolatadon belül aZ oláh ci€

ikban pedi€ a románt é s a magyart egyformán beszé lik.

saiátos szí nfohot ké peznek á kisebb nagyobb Városok
perifé riáin é ló magyar é s román cigány közössé gek

Dé l-Erdé lyben, a hajdani kiváltságos szászfóldön, tehát
é s az olt közöiti ré gióban egy archaikus
kUltú ráiú o]áh cigány csopoft é ], Ugyanakkor mé g napiainkban is fe]bükkannak az erdé lyi tájakon tavasztól
ószig Moldvából é s HáVasalföldr l é rkez Vándorló ci
gányok RöVid el adásomban az Erdé lyben é l cigányközössé gek kutalásának eddigi eredmé nyeit é s iöV beli
feládatait VáZo]om fel
a Na€
y,Kükülló
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ltz el zmé nqehr
A cieány kóZössé gek iránti é rdekl dé s Erdé lyben is a

l8 században ielentkezett, rnaid a 19, században bontakozoit ki Amikor ló90 után az osztrákok berendezkedtek ebben a ré gióban a ké t é Vszázadon át tartó fo
lyamatos háború skodás után fokozatosan helyreállt a
kóZrend. Az é rtelmisé gi elit felfedeZi á cigány kózössé ,
ek elté r kultú í áiát, é rté krendjé t,rácsodálkozik saiá,
€
tos közóssé gi é letformájára. Ezt aZ é rtelmisé gi attit ,
dót feiezik ki a korabeli iskoladrámák, melyekben fokozatosan megielennek cigány szerepl k is] legtöbb,
5zör parodisztikus helyzetekben ábrázoliák ket, rá,
csodálkoznak bóí ük szí né re,nemegyszer Noé unokáj,
nak Vé ]ik, Verses geneológiák az egyiptomi fáraók né pé t l szármaZtatiák, Vagy í é szeg jstenek teremté sé nek
taí tják, A felvilágosodás századában megielennek
pa.odisztikus pré dikációkban, bú csú ztatókban mi
atyánkban stb A korabeli szöVegek e]s sorban az iskolai drámák közjáté kaiban hangzottak el, rendszelint

