
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



táboft z köré  állí t]ák a szekeí eket, sátrakat Vernek fe]

e- l"q)oT;l yo. , ig;l V,;oo1 á ál'ldldk l,

Ebben a dí szletben szabadté rj rendezvé nyekre kerü]
sor a mú zeum é s a helyi Rana Kulturálí s Egqesület szeí -
vezé sé ben É V€nte ké tszer szervezünk egynapos roma
kulturális lesztiválokat ahol roma vezetókkel, m vé ,
szekkel Való találkozókla, fonlo5 é vfordulók stb, meg-
ünneplé sé re kerül sor, A fesztiVálokat gyakran kí sé rik
a romák törté neté r l Vagy je]enlegi helyzeté I l szewe,
zett konferenciák

Mivel a kjá]]í tás ií ánt nagy az é rdekl dé s 3 Válto-
Zatban elké szült egy Vándoí kiállí tás, megfelel  bemU-
tató táblákon összeá]]í totl fé nyké pekb ], reprodukci-
ókbóI szöveeekb l té rké pekb l stb fu anyagi é s kiál-
lí tási lehet sé €ekt l függ en, egy-egy ilyen Vándorki-
állí tás kólcsónzé sekor kiegé szí thet  az anyag eredeti
kiállí tási tár€yakkal, mjnt pl, használati táí gyak esz-
köZök, edé nyek, szeí számok luhák valamint sátrak
vagy szekerek,

A Vándorkiállí tás egyik Vá]tozatának fe!jrata ángo]
nyelVú  é s szerepelt már Dániában, o]aszországban,
Skóciában Ane]iábán é s számos nemzetköZi konfe-
rencián Lengyelországban.

A lengyel nyelv  változatok t994 óla állandó hasz-
náIatban Vannak kiállí tásra kerültektöbbek közölt Bul-
gáriában Ukrajnában é s számos len€yelorszá€i hely-
sé cben

A, Taüówi Mú uum számos, romákka] kapcso]atos
tárcgyal é s archí v anyággaj rendelkezik A táí gyakat a
lengyelországi romáktól szerezzük be valamint külfóldi
gy jtóUtakat szenr'ezünk, kiállí tható tárgyak Vásárlása é s
dokümentumok- f leg fé nyké pek- gy jlé se cé liából A
mú Zeum archí vumábán van fonográf gY itemé ny, filrn,
é s fé nyké pgy iterné nyek ké zllatok, doklrmentumok,

É rdekes a sajtócikkek gy itemé nye, aí nely l981 óta
folyamatosan b vül Ez igen €azdag ismeletek forrá-
sa, fóleg a cjeánysággal kapcsolatos szteleotí pjákí ól
a cigánysággal törté nt esemé nyekr l, a hatóságok
szándé kajról

A mú zeurn munkáiában nagy segí tsé get jelent a
tarnówi Rofuli EEjesüIettel laló együttm ködé s, amely-
nek elnöke, Adam Aí lrdsz társszervez ie számos kul-
lurális é s m vé szeti proiektnek

A leglátványosabb ploiekt a RO,í d Enllú táú or Ennek
d pro|e "l é ( o , p"d c ,o,na\ inleg,jl;)d J n"g emmi-
sí té sí e való emlé kezé s ké rdé se köré  a romák fiatal
1e n/eoé /o,1o< dl td!á, J \;l doll.\ l"cyon-;l )"ild
Va]ó emlé kezteté s, az emlé khelyek me€ismeré se, Vala,
mint ú i, nemzeti ielleg  roma azonosság álakí tása.

la Enlé ktáb\r, a hagyományos cigánytábor rekonst,
rukcióia, mUzeális szekerekb l áll, melyekeL számos
szemé lygé pkocsié s lakókocsi kí sé í  EZ a táboí  né hány
napig a taí nÓWi kórzetben vándoí ol meglátogatiák
azokat a helyeket, ahol nácik által leeyilkolt lomákat
temettek el.

l\ Tamó,,|i Mú uum eeyüttrnú ködik má5 hasonló in-
|-L,oo;bdn, ," "- 1 lü]ölbcj,cj,ord

szervezetekkel is A mú zeum által szervezett rendezvé -
nyek alkálmat adnak a ]engyel é s más országbeli ro-
mák köZötti találkozásokra, A projektek ielentósé ge
nagy az ismeretterieszté s teré n a romák é s a lengyel
társadálom köré ben, Az id sebb romák számáí a gyak-
ran meglepeté s a mú zeumi látogatás ahol csodá]koz-
va találkoznak olyan tárgyakkal fé nyké pekkel, doku-
mentumokkal, amelyek mú ltjukról beszé lnek é s ielen-
t sé güknek eddig nem Voltak tudatában

A roma töné nelemmel é s kultú rával fo€lakozó ál,
1andó kiállí tás ]é tí ehozását ké t általános cé l vezé relte:

a roma társadalom azonossáetudatának erósí té se a
törté neImük gazdagságának, a mú lt ielent sé gé nek,
kultú ráiuk é rté keinek é s a Világban szé tszón különbö-
z  roma csoponok törté nelmi köZössé gé nek bemuta-
tása által]

megisrnertetni a nem roma társadalornmal á roma
kultú ra é rté keit, gazdagsá€át az összeurópai kultú rá-
|^ol Vd ö \ol,di.lLl"5d,, \álár,.1l e né p drjrr.i ,ol,
sát, amely é vszáZadok óta az elutasí tás é s intoleran,
cia nyomása alatt volt é s mé gis megtartotta önazo-
nosságát.

A Tarnówi Né prajzi Mú zeul, els dlegesen dokumentá,
ció,cy ité ssel nem pedig kutatással foglalkozik,
Sziszternalikus kutalást ké pzett szakembergárda hiá-
nyában nem tud vé gezni, Ezé rt a cé l a kiállí lási anya,

€ok össze€y jté se melyet a né praiz,, töné nelem- é s
ú jsácí rószákos diákok további kutatásokhoz fel tud,
nak hásználni,

A cigány törté neti kUtatásnák nincsenek specializált
köZpontjai, í gy a különbözó szakterületek diákiai
egyé nileg folytatnak tanulmányokat ebben a té má-
ban. E€y sor szakdo]gozat született roma té rnában a
Varsói egyetem Né prajzi é 5 Antr,polóqiai lklé zeté ben. ProÍ
Lech Mrá vezeté sé vel Mí óz szemé Iyesen is szé leskö-
rú  kutatást folytat a len€yelországi í omák törté nelmi
forrásait vizs€álva A Wilnoi, minszki é s lvovi levé ltá-
rakban sok é rdekes anyagra bUkkantak nemré giben,
melyek hamarosan meg fognak jelennir

AZ eeYé ni kulalások közú l emlí té st é rdeme] Piotr
KEU?arcwslii doktori disszertációia aki a ci€ány b nö,
zé sr l í í . AJ oswiecin ci4lí nuszene?9t egy másik kutatást
vé €zett, mely a dé l-lengyelországi romák szociális
helyzeté t vizsgálta,]r Ugyanez a szeNezet állí tott össze
ányagot a cigányok ie]enlegi helyzeté r l Lengyelor,
szágban, s a fasizmus alatti etnikai konfliktusokról a
cigány holocaustról, A Dialaq,Pheniben a szewezet len-
gyel nyelvú  negyedé venké nt megielen  folyóirata
né pszer sí t  cikkeket közöl kutatók é s akadé miai mú -
helyek mLlnkájáról
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