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Szerbiai cigány kutatások
- kutatástörté neti áttekinté s

A csodatev  ,,Bibija hé nika" a pí avoszláV cigányok
Vé dszentjé l minden é v március utolsó pé nteké n ün,
neplik böjti é telekke] é s forralt pá]inkával egy terebé ,
Iyes kónefa körü], Remé lem hagy ,,Bibiia - é nike" vé ,
delmé be vesz minket is, hjszen ez a nap az   napja,
Bel€rádban I935-ben rnegalakult ,,Biú ijd - í lni[lt" Vé d-
szerL[é nt lrreolo bel€rjdi _,ganlok rarra-"g",

A Társasáe szabályzatát az akkori Belügyminiszté rj-
um l93r, máius I3-án beiktatta é s mú ködött is a má-
sodik vilá€háború i€, A ,,Bibija - né nike" ünneplé se Vi-
szont megmaradt napjajnkjg

fu e]s  szerb nye]Ven megje]ent cigányokról szóló
|dnw tmegnozza ee}|-Jz, -z|é v ny?|\Pn. 

^ 
aE)ar l0á

ryak eredettörté nete & kóhdnu elbeszé lé s l803-ban látott
napvilágot Budán,

A szerz  szerjnt egy tré fás tanalmú  könyvecské r l
Van szó, szórakoztató olVasmányké nt ájánl]a az oIVa_
sónak, els sorban a törökkanizsai földesú rnak szer_
Vicky Gyöí gynek, a m€cé násnak E könyv mai mé lta-
tóia Bozidar Kóva,?É  trll'' szeré nynek í té li aZ ajánlást,
hiszen a könyv els  ré sze komoly tanUlmánynák te-
kinthet , A cigányok eredettörté neté hez fe]haszná],
ta a kor ]egjobb szaké rt i|, crellnann Eí esse, György
é s Hüszti András munkáit is A második ré szben
csakugyan Vidám, azaz üé fás törté neteket közöl,
amelyek cigányok é s nem cigányok köZött törlé ntek.
E tré fás törté netek (35) már megjelentek más nyel-
yeken |pl A naguidai liqáf,alk törté  ete| egyetlen kivé -
te]lel, amelyben kimondottan szerb nye]Vi szójáté k a
törté net té máia

A kön}.r'nek nagy slkere lehetett, meft a rnásodik
b ví tett kiadáshoz az akkorj szerkeszt  Arkadile Beldí
,,haE)ok hehüeh ta|ilt az eredeti pé ldá uból" -"

A cigányokról szóló kiadványok száma a XIx szá-
zadban ezzel a ké t könyvecské ve] ki is merült Vuk
§teí anovió Kdradiil a jeles nyelvú jí tó é s szótárké szt 
utal cigány eredetmondákra kózöl cicányokról szóló
mondákat, mesé ket, szótárában felsorolja a cigányok-
ra utaló elnevezé seket, de ezzel a pí oblé máva] nem
fo€]alkozik ré sZletesebben

A Xx század els  é \tizedé ben viszont meg]elent aZ
els  cigányokról szóló összefo€laló munka Tjhomir
DjOrdlel,i/a neves né praizkutató doktorj é rtekezé seké nt
Di. ziqeuner ih Srrri,fl 1,11, {A szerbiai cigányok) né met
nyelven é s a kuriózum kedvé é rt Budapesten nyomtat-
ták ki l903,ban é s l90ó-ban, Tihomir Djordievió
(l8ó8 1944) számos tanu]mányt í n a cjgányokról a
köVetkez  é \,tizedekben is, pé ldául A slelb kirdlaságbar,
é l  cigánaoh vallása, é letmódia 

^ 
í aglalkozása (Vera, nacin

zivota izanimanie u ciganá Kralievine srbiie), foglal-
kozott a cigány né pzené Ve] is, fivé ré Vel Vladimirral,
É rdekessé gké nt megemlí tem hogy Tihomir Diordievic

n Vé ré nek leányai a ]ankovic n Vé rek folytatták bácsi-
káiuk munkáját é s számos né ptáncot iecyeztek fel

A ké t világháború  köZött Valamint a második vi]ág-
háború  utáni id szakban számos ré sztanulmány ie-
]ent meg szerb nyelven. Ezt iEaz]lla az l970,ben rneg-
ielent ci€ány bibliográfia'Ó Az 508 cí mszót tarta]mazó
bibliográfiából 43 í rás sZól a szerbiai 4 a Vaidasáej é s
3 a koszovói cigányokról

A le€több m  né praizj adatgy ité s alapián í ródott,
alie Ván köZöttük o]yan munka, ahol levé ltári adatok_
rá esetleg eí edeti dokumentumokra hivatkoztak vo]_
na E periódusban kezdte el munkásságát a nyelvé sz
Rade U/iliÉ  (jeaz Szaraievóban tehát Boszniában) de
szerbhorvál nyelven) akib l a ké s bbiekben kiVáló
romológus lett

A /0 é ( e."kló] neeé é nlLld,e|oFk|ddé \d,ond
kutalás iránt, l973,ban indí tották eI a Glds Rorld í A ro-
mák hangia) cí m  folyóiratot, amely a romák társa-
dalmi é s kulturá]js ké rdé seivel foelalkozott, E havonta
megielen  folyóiratbó] összesen 9 szé m je]ent meg
lnfoí mátí V ielleg . mive] f leg a romák szociális he]y-
zeté r l é s iogistátusáról szóló tanácskozások sorá iel,
lemz  mé g a'70-es é Vekre (Bor l970, Kralievo l972
Subotica 1974., Belgrád 1975 )

Asxeú  Tudonánuas é s M v&zeti Aftadé nia Né plaizi lnté zete

l97ó ószé n szeNezett egy inierdiszcipIináris iel]egú
konferenciál: A. lonák é letnódja é s sz1kásai ólszágunftban
(Zivot i obicaii Roma u nasoizemlii) amelyen 39 belföl-
di é s 7 külföldi kutató vett ré szt A következ  é vben a
s?erb Tud1mánaos é s Mfu&zeli Akadé mia TáBadalanludaná-
flqioszí dlrd keretein belül megalaku]t egy romológiai bi,
zottság azzal a cé llal hogy tanu]mányozza a romák
nyelvé t, irodalmát szokásait é s mú ltiát, sainos, mint
ahogy soha nem jelent meg nyomtatásban a konferen,
cia anya€a, ugyanú gy a Bizottság által tervezett cé lkit ,
Zé s. azaz a kutatás sem Valósu]t meg.

A'70-es é Vek vé gé n megielent y]szari a yajdasó,qi

Mú ze n különkiadványa, N,,1irjana Mdl .koy szerkeszté -
sé ben Né praizi adat1h a \}ajdasági rlmák- ciqánaahróI cí m-
me] E rnonográfja a vaidasá€i né prajzkutatók közös
munkájának eredmé nye, amely Raiko Nikolií  ké rd í Ve
alapián ké szült el 7ó telepü]é sen.

A következ  é Vtizedben már jelent sebb eredmé _
nyek szü]ettek. Tihomir Diordievió ú ttör  mUnkáiá
melletl e,o,1ör ielPr n-eg -g} ö<.z.í ogldlo Tú  d lU
goszláviai romákról." Az é l  roma száihagyomány l2
külön kiadványbán ielent meg A né pí aiz, folklór szo_
clológia é s töné nelem határa]t é rinti Rajko Di&ric há_
rom könyve.'3

A'90-es é Vekig számos tanu]mány ké szü]t el etno-
muzikológiából é 5 etnokoreoló€iából Né hány ]evé l_
tári adatokí a támaszkodó tanulmány is napvilágot lá_
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tott. A í omák kutatásába bekapcsolódtak a szocioló-
gusok, pedagógusok is szé p számban

Az a tudományos konferencia, ámely A róndÉ  leiio'_
dé se lugaszlá,)iába prablé máh é s tendenciák cí mme|
I989, január 12,13-án Belgrádban Zajlott le a Szerb
Tudományos é s Mí í Vé szet j Akadé mia Társada]omtu_
dományj osztályának szervezé sé ben azt a megállá-
podást eredmé nyezte hogy fel kell ú ií tán] a rend-
szeres kutatást, mert a beszámolók é s az azt követ 
Vita alapján kiderüll mennyire összetett a rorna
problematika A .omák helyzeté t a té rsadalomban
csak interdiszciplináris kutatás után 1ehetsé ges tu,
dományosan felrné rni, Az Akadé rnia elnöksé ee fel,
ú ií totta a né hai Romológiái Bizottságot ú i né ven: A
romák é letmódiát é s szokásait tanulmányozó Bjzott-
ság (Komisiia Za pí oucaVanie ziVota iobicaia Romai
committee foí  research into the iife and customs of
the cypsies), amely 1989 Vé gé re kidolgozotl egy ti-
Zenegy té mából álló tervet:

A belgrádi romák í rott forrásai é s iroda]ma a XJX é s
xx, százádból

Romák a Szerb Né praizj É ftesí t ben (Srpski
Etnografski Zbornik)

Roma települé sek Szeí biábán
A romák é letmódia é 5 szokásai Kru§evacon é s kör,

nyé ké n
A rornák é s a zene szerbiában

Roma szájhagyomány
Romák a jugoszláVial né pek irodalmában
Roma nye]Vjárási atlasz Szerbiában
Rorna gyerekek tevé kenysé ge Szerbiában
ReprodUktí V Viselkedé s é s viszonyulás a gyermek,

halandóság iránt,
A iugoszláviai romák meghuí coltátása a második

Világháború ban.
Az eltelt é vtiZedben e BjZottság három tudományos

konferenciát szervezett, az ott elhangzott beszámolók
nyomtatásban is megielentek 29
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Adan Bart1sz

Cigánykiállí tás a Tarnówi Né praizi Mú zeumban

A Tarnawi Né prajzi Mú zeumban |ame|y a területi mú Ze,
um ré sze) 1990-ben hozták lé tre á í omák, a cigányok
törté nelmé nek é s kultú ráiának állandó kiállí lásál A
ci€anológiai kollekció 1979-ben jött lé tre ebben a mú -
Zeumban Ez az egyet]en mú Zeüm Lengyelországban
amely progí amszer en gyú jti a romák töné neté Vel é s
kultú ráiáva] kapcsolatos dokuí nentumokat é s tár€ya-
kat, é s az állandó ciganológiai kiállí tás az egyetlen
ilyen ]elleg  bemutatási lehet sé g Európában "

A ciganológiai kiállí tás egy ré gi udvarház három
termé ben helyezkedik el ame]y é pületben a Nllrú izi
M,í ?eün is m ködik szí nes láblákon keí ülnek bemu,
tatásra többek közöti a cigányok lndiából való Ván,
dorlásának ú tvonalai, európai elhelyezkedé sük, szám,
szer sé gük nyelvú k feil dé se Lengyelországból é s
Lengyelországba Való Vándorlásuk iránya é s ideie,
Hd-or]ö [orn-"bdn lerL]nek "brazolJtra d .jgdny ré p
üldöZteté sé nek drámai esemé nyei, a xV század Vé gi
cigányellenes dekré tumoktól kezdve Nyugat-Európa
országaiban, a román törvé nyhozáson keresztü]
amely a ci€ányokat rabszolgáknak lartotlá a hitleri
né pittásig amikor a számí tások szerint, a náci politi-
ka á]tal befolyásolt területeken a roma lakosság körül-
belül í elé t kipUszií tották, A kiállí tásnak ezt a ré szé t áz
üldözteté sek áldozátainak fé nyké pei illusztrál ják, Va-
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lamint egy té rké p amely a meggyilkoltak számát mu,
tátia Európa egyes ré gióiban,

A kiállí tás bemutatja a Lengyelország számára oly
saiátos. a királyj udvar, é s az e€yes feudális urak birto-
kán ki]elölt cigán},^r'ajdák által megválasztott cigányki-
rályok fUnkcióiát,

A cigánakirála hivatala a xvll század köZepé t l volt
ismert é s kitartott a Xx száZadban egé szen a 30-as
é Vekig. AZ utoisó nyi]Vánosan, l93ó,ban megkoroná-
zott király ]anüsz KWieí  yolt, a kelderár tövsb l.

A kommUnisla id szakot azoknak a jo€szabályok-
nak másolátai mutatiák be, amelyek a cigányok eí  ,
szakkal törté n  letelepí té sé re törekedtek, amiVé €ül is
19ó4-ben beköVetkezett.

A romák törté neté nek utolsó id szákál a nemzet,
közi roma szervezetek megalakulása, a nemzeli ielké -
pek] himnusz Zászló lé trehozása , a roma kong-
resszusokról ké sZült fé nyké pek ábrázoliák,

Annak illusztrálására milyen különböz sé gek lé tez-
nek a romák köZött, a kiállí tás bemutatia a különfé le
mestersé €eket é s iöVedelmi forrásokat, ide é rtve a
mágiát is,

A bemutató termeken kí Vül, a mú zeum udvarán egy
cigány skanzen kerüh kialakí tásí a, ahol össze€y jtöt,
té k á cigány kocsikat szekeí ekel A nyárj szezonban


