
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
o lLtdL.9oL Vd Iozdcvil-g; oLol ql._Vpzé .e
né plajzi topo€ráfia é s oktatási secé danyagok ké -
szí té se a 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 -
se, összehasonlí tó- é s Változásviz5€áIatok, okta,
tási se€é danyaeok ké szí té se a rendszerezett
anyagból
az egyes ci€ány csoponokon belüli é s csopoí tok
közti Viszonyok Valamint a többsé g - kisebbsé €
kapcsolatának viz5gáláta,
az archí vumokban me€lé V  folklórcy ité sek köz-
readása, összehasonlí tó folklórkutatások é s vál-
,ozá\-V|^e.|.'ol Llgdry . opono,1Lé 1l (/ÖVeg-

gy itemé nyek megjelenteté se oktatásj segé d-
anyagké nt,
o,)/"gorkÁn, é . .igdnV , -opo,Iorl,n " - g;1,
Zené re é s táncra vonatkozó anyagok összegy ité -
se, rendszerezé se, összehasonlí tó kutatások, Vál-
tozásVizsgálatok, oktatási se€é danyagok ké sZí té -
se a rendszerezett anyagból,
országonké nt a cigány amatór ké pz m vé szet ki-
alakulásánák é s Változásainak nyomon követé se

(alkotók é letú i]a, alkotások) oktatási se€é d-
anyagok ké szí té se a 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 c országaiban a kutatók lehet sé cei elté ró-
ek, a cé l azonban közös a többsé gi társadalom kuta-
tása során kialakult, az ádott tudományág módszereit
felhaszná]ó é s ennek megfelel en az adon ludo,
mányág ismeretanya€ába integrálható kutátási ered-
mé nyek közreadásá annak é rdeké ben hogy miné l
, Zé le\eoo kölbe,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 mód-
szerek kialakí tását é s az adott cigány csoportra Vonat-
kozó ismeretek összegzé sé t (pl, nye]Viárásonké nt kö
zös szótár, iskolai segé danyagok szöveggy jtemé nyek
kiadása, összehasonlí tó folklórkutatások stb )

Bí zom benne, hogy konferenciánk itt közzé tetl eló
adásai é s a magyarországi kutatásokról ké szü]t Válo-
gatott bibljográfia segí tsé get nyú it az é rdekl d nek
ahhoz hogy a té rsé e cigány csopoftjai kultú ráiának
differencjá]tsáeáról ké pet kapion,

Bódi z§uzsanna
d lor[FIpaLIo (, é í Vé ló]p

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 vezred-
ben ilt otthonra lehek ma€yarok, románok, szászok. ör-
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 Pani-
Urnban magyar aikú  köZössé geik é lnek. Közé p-Erdé ly-
ben találjuk az ú gynevezetl Gáblf,ciqánjolií it, akik csalá"
don belül aZ oláh ci€ány nyelviárást küIs  kapcsolata-
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
a Na€y,Kükülló é s az olt közöiti ré gióban egy archaikus
kUltú ráiú  o]áh cigány csopoft é ], Ugyanakkor mé g nap-
iainkban 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  cigány-
közössé gek kutalásának eddigi eredmé nyeit é s iöV beli
feládatait VáZo]om fel
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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 bon-
takozoit ki Amikor ló90 után az osztrákok berendez-
kedtek 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 fo-
kozatosan 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 is-
kolai drámák közjáté kaiban hangzottak el, rendszelint



a mitologikUs iáté kok komolyságát egyensú lyozták,r
AZ els  tudományos jelleg  í rás a kolozsvári reformá-
tus kollé giumban született meg, ahol a kalotaszegi
Vistáról származó Falí as Mihály diák volt aki tanárá,
nak, szathftári Papp Mihálynak ké ré sé re ecy cigány-la,
tin sZóiegyzé ket állí tott össze,'

A X|X. sztizadi kutattisok ered,mé nqei

A kjeeyezé s é Vtizedeiben az osztrák-Magyar Monar-
chia kulturális propagandáia rendszeresen kiemelte a
blrodalom mLlhikUltuIális ieljegé t s jelent s össze-
€ekkel tárnogatta a cigánykutatásokat is, Ebben nagy
szelepet látszóLt Józseí  í óÍ !erú 94, aki szinté n több m Vé -
ben e]emezle az erdé ]yi cigány köZössé gek nyelVi Vál-
tozatait,r Az ó támogatásával ielent rneg S.í WkÉ .r
szinté Zise az erdé lyi é s magyaí országi közóssé €ekr l "

A Xlx. század vé gé nek eeyik legteí mé kenyebb é s leg-
ismeftebb európai rangú  cigánykutató Wlislol:{i Henrik
í 185ó-l907l Voh. Els sorban nyelviárási szóvegeket.
né pdalokát, mesé ket közrnondásokat, hiedelmeket
gy itött. de figyelme kiteriedt aZ erdé lyi sátoros cigá-
nyok hité leté re, é letmódiára, sajátos é rté krendié í e is
pl, ]eí lta tolvajlási babonáikat, ráolvasásajkat, ünnepi
szokásaikat az emberi é letfordulókhoz f z d  hagyo-
mányol€t, Terepkutatásainak az adott különleges é É é -
ket, hogy gy ité seit az ú gynevezett ré szlvev  megflgye-
lé s segí tsé gé vel vé cezte Mivel iellegzetesen XlX száza,
di romantjkus kultú rakoncepcióva] rendelkezett, szóve-
geit nemegyszer átí rtá, módosí totta 5

Herlmah Antal (l85l l92ó) Wlislocki Henrik koí -
ld,-d ,o'l l88o-1öl Fo'o,<Voron Ip.ld)/ó,' 1epl.i/
el adásokal kezdemé nyezett, Az erdé lyi cigányközös,
sé geket köZell l ismefte, mivel hosszú  id n át együtt
Vándorolt különböz  sátoros csoportokkal A kor di-
Vatia szerinl   is els sorbán mesé ket, dalokáL, hiede]-
meket jegyzett le, de cy ité sej a kolozsvári egyetem
Ig2l,es Szegedre Való költözteté sekor hosszú  id re
elt nteku A kolozsvári egyetemen taní tó tanáftársaj-
Val együtt szerkesztette az Óssxehasanl(tó lr\dalahl rlé heti
Ldpok,at Valamint az Ethnllagische Mitteilunqe au'
U garr| cí lnú  periodikát Mindkett  jelentós folklór-

"nydgot lö,öl, dz erdé |\|/ gor\ ko/o"!é gel,bó

Eredmé nqek a XX- század.ban

A század els  felé ben indUlt gy itóú tjára Bdrióli Bé ia
é s Kodáu zalLán. Figyelmük el5 5oí ban a né pzene va-
laminL a Vokális folklórhagyomány felé  fordult Erdé -
lyi cy it ú tiaik során számtaIan helysé gben kutatták
a cigányzené szek iellegzetes folklóriát

Kutatásaik eredmé nyeikben azt hangsú lyozták,
hoey a cigányok a legtöbb helyen é ppen a velük
eeyütt é l  magyarság é s románság tí adicionális folk-
lóriát vetré k át, amit aztán egy,ké t emberölt Vel to-
vább fenntarlottak é s  riztek, mint az átadó közög
sé g.'

sepr di |á^os szinté n a 19 20 századok fordulóián
kezdte rneg Maros szé ki cy ité seit, szül falüiában, a

Kis,Kükü]l  menti Kibé den jelentós né pzenei anyagot

rögzí tett ci€ányzené szekt ].' Kodály bí Ztatására kezdte
meg erdé lyi gy ité seil Laitlid Lász]ó, aki elsósorban a
nagyon archaikus né pzené t iátszó mez sé €j (Szé pke-
nyeí  szentmánon Szé k) rnuzsikusokat kereste fel, 0

A ké t világháború  kózötti é vtizedekben a folklórku-
td|ó< Jll l< !el,Poezlek 1-ogy "z crdé lyr .i€dny"ác .l"-

gyon sok települé sen átvette a magyarság Vagy a í o,
mánság szokásait (pl, betlehemes iáté kokat a kántá,
lást aprószentekezé s!, hú své ti locsolást stb ), s azo,
kat pár nemzedé kkel ké s bb is rnec riZte,

K4lló5 Zoltán köZvetlenül a második Világháború t
köVet  é \tizedekben kezdte ei mez sé gi, kalotaszegi,
gyimesi é s moldvai €yú jt munkáiát, aki tanárának,
]aqamas lánosnak szakszer  irányí tása mellett óssze-
gy itótte els soí ban szül fó]djé nek, az archaikus kUl-
tú ráiú  Mez sé gnek a folklórját,

Tóké letesen elsaiátí totta a cigányság nyelviárását, s
szerteágazó gy it munkát vé gzett Kalotaszegen Me,
z sé gen, Gyimes vólgyé ben, Moldvában, A cigány kö-
zössé gekben folylatott kutaLásainak eredmé nyei csak
az utóbbi é vtjzedben láttak napvjlácot han€kazetták
cD-é k formájában Az ó segí tsé €é Vei Vé gezte erdé lyi
gy jté sejt Martifl György, akinek figyelme e]s sorban a
né ptáncok felé  fo.dult A Kodály Zoltán segí tsé gé ve]
megszerzett filmfelvevó segí tsé gé vel szákszer en do-
kumentá]ták aZ erdé lyi cigányzené szek iellegzetes re,
peftoárját Gy jté seik meger sí tetté k Banók é s Ko,
dáIy köVetkezteté seit: a falusi cigányrnuzsikusok a ]eg,
többször é ppen annak a többsé gi etnikai csopoftnak
játsszák né pzené jé t, amellyel hosszabb id n át már
szorosabban eeyütt é lnek,'

A második vilá€háború t köVetó é Vtizedekben a
szöVeges folklór kutalói feltárták hogy nagyon sok
erdé lyi települé sben a haidani narratí v mú fajokat
(pl mesé ket mondákat anekdotákat) é ppen a ma,
gyar aikú  cigányok  rizté k meg Flird0d József levé ]tá,
ri kutatások alapián fellárta, hoey már a Xlx, száZad
é |é |é n rd€yo,1 ,o, ldlLb"n " ].l",(, ll l< né \e,epe1-o
jr é ppe1 " tiga,lyoL ajkar elt lor'abb Nrd o ga
gyú ité sei ugyanezt dokumentálták] aZ é l  mesemon-
dás a második világháború  utáni é vtizedekben els -
sorban csak a cigány közössé gekben maradt fenn A
kolozsvári kutató é ppen a cieányoknál vé ezett gy i-
té seinek segí tsé gé vel alkotta meg a mese eszté tiká,
iáról í rolt szinté zisé t i Hasonló köVetkezteié sekkel
zárta R.í í i la/ lános is a Kis-Küküll  Völgyé ben Vé gzett
mesekLrtatásáit'

AZ l968-a5 c§ehszlovákiai esemé nyek után Rornáni-
ában is jdeiglenesen ideológiai enyhülé s k vetkezett
be amikor egyre több kiadvány közölt cigány kózössé ,
gekt l folklóralkolásokat, Pé ldáUl Alú €rt Ern  háron,
szé ki bal]adagy ité sei közben arí a figyelt fel, hocy a

magyar klasszikus balladák (pl A í alba ópí lett í elesé g, A.

sxeretet próbája. Aa elcsalt a,1rd stb ) é ppen a magyaí  ajkú
háromszé ki cigányköZössé gekben maradtak fenn,Lu
Változatokban gazdae, é ló lí rai dalké szletüket több
kötetben adta közre, '

A Maí os szé ki Kibé den ügyanerre az eredmé nyekle
jutott Ráduly lános is. A falu balladaké szleté ról í rott
monográfiájában kihangsú lyozta, hogy a rnagyar aikú
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ci€ányok egé szen a xX. száZad Vé gé ig meg rizté k a
legpatinásabb szé kely klasszikus magyar né pballadá-
kat.j3 Eey kivé teles tudású  magyarcigány é nekesé nek
külön kótetben mutatta be a balladalsmereté t,' Egy
hosszabb tanulmányában pedig azt elemezte hogy az
e]hunytak tiszteleté re szervezett Virrasztón hogyan é lt
tovább a hajdani szé kely baiIadakölté szet számtalan
tragikus han€vé telú  alkotása,r0

Albelt Ern  é s Ráduly ]ános kutatásaival egy id -
ben a legpo]gáriasultabb szé kelyföldi í é gióban, a há_
romszé ki Fekete-ü€y folyó Völcyé ben Porson, Ferenc
szinté n a klasszikus magyar né pba]ladák ritua]izáló-
dásárá figyelt fel A drámai hancvé tel  balladák szer_
\Ácen ranrná,ad-ák a Í e (o há,on9,Ái (lcd'l});c V'
rasztóln akik más alkalommal mé g a €y ]t nek is ne-
hezen é nekellé k magnóra a balladákból é s a lí rai da_
lokból á]]ó é nekelt fi]7é reiker'

A második Világhábonjt köVet  é \tizedekben de kü-
lönösen l9ó5 után, anrikor Nico]ae ceausescu került a
román pánvezeté s é lé re, a komrnUnista hatalrni körök
bev"l'ol,"r " háái lálsáda on prr'"r \on o€err_
zációiára törekedtek. Mivel a bükaresti hatalom nem
voh é rdekek a romániai társadaloí nszeí kezet í eáiis át,
Világí tásában köVetkezetesen szónyeg alá söpöile a ha,
zai cigányság e€yre gyarapodó szociális, isko]ai é s kul,
turális törekvé sejt, U€yanakkor nem engedte, hogy pé l,
dáu1 a rné diában va€y a tudományos publikációkban
szé lesebb nyilvánosságot kapianak a romániai cigányok
fe]cyüleml  problé mái Eza po]itikai helyzet egyáltalán
nem kedvezett az erdé lyi cicány kultú ra é s társadalom
szakszer  vizsgá]atának, Vagy az id kózben fe]halmozó-
dott problé mák orvoslásának

A ciqánu kutatásoft kibontakozása aZ l989-es
romániai esemé nlJek utání  é vtizedben

közvetlenüla romániai rendszerváltás után szerte Ro-
mániában cigányellenes, vé res esemé nyekre került
sor nemcsak Óromániában, hanem Erdé lyben (pl,
Hadré Ven)é s azon belül Szé kelyföldön is (pl, Kászon-
ú ifalUbán)

AZ elmé rgesed  eljenté tek elsósorbán azé rt rob-
bantak ki, mivel a hatalmi változás után a különböz 

"rdé \l "l"rikumol lözö|, neejndJl d \er\é ngA. d
szjmbolikus é s a í eá]js anyagj iavak ú iraelosztásáé É ,

EZek a konfliktusok a nyL]gati é 5 a hazai kutatók fi,
gyelmé t ú ira a cieány társadalom é s é rté krend ViZsgá-
latára ösztönözté k. Több g} it  feltárta, hogy a ielen,
kori Erdé lyben a cigány táí sadalom gyökeres átstruk,
turálódása fjgyelhet  meg, ami a legtöbb telepí jlé sen
ecyütt jár a ha€yományos etnikurnközi szerepek áiré ,
tegz dé sé vel is."

A többsé giek é s cigányok etnikumközi kapcsolatai-
nak árnyalt elemzé sé re már nem folklórkutatók ha-
nem els sorban hazai é s külföldi fiatal 9Jciológusok,
anlropológusok vállalkoztak É ppen ezé rt az l989-es
romániai rendszeí vállást követ  é vtizedben a kutalók
máí  nem a hagyományos folklór iránt é rdekl dnek
hanem az antropoló€ia legú iabb módszereivel els -
sorban a cigány társadálom m ködé sé t köZössé geik
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ie]legzetes menialitását, é í té krendié t Vizsgáliák é s é r_
telmezik, Ezek a külatások !gyanakkor alapvel  paí a-
digmavá]tást eredmé nyeztek az erdé lyi cigány közös,
sé gek kUtatá5ában,'l

A hazai é s a k ]fóldi kutatók legutóbb megjelent ta-
nulmányaikban els solban a cigány társadalom m -
ködé sé re, a saiátos bels  é fié krend é s identitás meg-
konstí uálására tetté k a han€sú lyt. Külön szí nfoltot
ké pviseInek azok a dolgozatok melyekben els solban
a kereszté ny felekezetekhez Való ViszonyUkát, aZ etni_
kai identitás reprezentációiát, a sa]át bels  elit politi_
kaj é rdekké pviselet artikulálódását elemzik lzgalmas
kutatási beszámolók jelentek meg az eldé lyigazdasá
gi rendszerben iátszott szerves szerepükról é s helyük
r l, azokró] az együtté lé si modeIlekról, amelyek Volta
ké ppen el segí tjk a hé tköznapok idejé n ható telmé
szetes kapcsolatokát é s együttm ködé st
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