
Cigány né praizi kutatások
K zé p- é s Kelet Európában

kovalcsik katalin

A folklórzené szek, a hagyomány rz k é s az
,,elektromos cigányok"

l990-ben a rendszerváltás eredmé nyeké nt Magyaror-
szágon ,.roma" né ven ú j hivatalos nemzeti kisebbsé g
született különböz  különálló, saját etnoní mávaI ren-
delkez , de a többsé g által egysé gesen ,,cigánynak"
nevezett etnikai csoportokból, A politikai folyamattal
párhuzamosan nemcsak egyfajta bels  igé nyké nt, ha-
nem a magyal politikai elvárások szintjé n is megie-
lent a közös, saját etnikus kultú ra megteremté sé nek
követelmé nye. Í rásom els  ré szé ben az etnikus né pze-
nekultú ra f városi reprezentációia kialakulásának fo-
lyamatáról é s f bb tendenciáiról adok röVid áttekin-
té st, majd a második ré szben a f városi kezdemé nye-
zé seknek egy kiváiaSztott Vidé ki etnikai CSoport í epre-
zentációs folyamataira gyakorolt hatását ismerte
tem,"

I. A f vdrosi reprezentáció

A rendszerváltás óta megaikotott szimbolikus, közös
cigány kultú ra né pzenei reprezentációját az egyik etni-
kai csoport, a korábban hivatásos zené lé ssel csak ele-
nyé sz  számban foglalkozó, cigány-magyar anyanyei-
v  oláh cigányok folklóregyüttesei ké pviselik, A legna-
gyobb hatású  együttes kezdetben az l978-ban alakult
Kdlui ]a4 (Fekete T Z) volt, amely zené jé ben az é szak-
kelet-magyarországi oláhcigány fo]klór dal]amait é s
hagyományos el adásmódját ötvözte nemzetközi po-
puláris é s folklórzenei elemekkel, A XX, századi é rte-
lemben Vett, azaz a mé diumok által terjesztett popu-
láris zene az |95o-es é vekt ] kezdve fokozatosan é pült
be a magyarországi cigány né pzené be. E zenefajta át-
alakí tó hatása világszerte ielentkezett azokban a kul-
tú rákban, amelyek tradicionális, illetve né pzené i meg-
é rté k a tömegkommun ikációs eszközök elteriedé sé t, A
hagyományos é s a populáris zené k ál]andó kölcsön-
hatásban vannak, amely a divatok ré vé n mind ú labb
tradicionális elemeket hoz a nemzetközi populáris ze-

A fenti cí mmel 200l. márclus 30-án rendezett nemzetközi
konferenclát a Md9, al M' lel dósi tnté zet, amelynek el adásai
a Maggat Né pralzl TársBá| kladásában, a cigáng é pfalzl ta-
hulliáffgoh l o. k teí eké nt ielé ntek meg. Elózó lapszámünkban
válogatrást adtunk közre a kötet tanulmányaiból, ö§§zeállí tá-
sünkat ebben a számban folytatiuk.
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né kbe, illetve állandóan ú j fú ziókat eredmé nyez a kü-
|önböl  Zeneí djljk között " A Kalai |aq stí |usának kö
veté se í gy mintegy szabályozta, id legesen egy bizo-
nyos irányba terelte azt a termé szetes folyamatot,
amely a mé diumok megjelené se, a cigányok tömeges
városi munkásszállóra kerülé se é s a beaf korszak gitár-
használatának meghonosodása ré vé n már korábban
megindult.

Bár aZ együttesek eszté tikájában a rendszerváltás
e] tt, illetve aZ azt köVet  né gy-öt é vben az ú n,
autentjcjtásra, tehát a né pi dallamok hagyományos
e] adására he]yez dött a hangsú ly, a populáris zene
egyre nagyobb szerepet kezdett iátszani a feldolgozá-
sokban, Az együttesek közötti különbsé g aZ azóta el-
te]t jd ben els sorban abból adódik, hogy honnan é s
milyen mé rté kben haszná]nak fel populáris elemeket,
Ezé rt az 199}-es é vek közepé n megindult egy polarizá-
lódási folyamat, Egyesek igyekeznek a folklórt ,,tisz-
tán" tartani, azaz lehet leg nem tovább lé pni a ma-
gyar táncházi mintákon is nevel dött Kalui |aq által
járt, csak minimális populáris hangzást megenged 
ú ton. Mások, els sorban az l985,ben alaku]t Ando
Dron (ÚtközbenJ együttes tevé kenysé ge nyomán, a ci-
gányságot tran szn acioná lis etnikumké nt é rte]meZVe,
etno- é s világzenei irányzatokhoz kapcsolódnak, A ci-
gány zenekultú ra folyamatossága ezzel a lé pé ssel az
eddigiekné l tágasabb szí nteí eken tanulmányozható,
Mí g a kolábbi zenetórté neti korszakokban a helyi kis-
közössé gi é s a né pies é rte]emben vett populáris kul-
tú rák cseré ie volt a jellemz , gondo]iunk a cigány
né pzene é s a városi cigányzene/magyar nóta állandó,
kölcsönösen megtermé kenyí t  hatására, addig a Kalyi
Jaq é s követ i ré vé n els sorban a kelet- é s közé p-eu-
rópai cigányzené Vregionális né pies zené k, az Ai.rdo

DrOm ré vé n pedig, a magyarországi cigányzene ú jraé r-
telmezé se mellett, nyugat-európai é s amerikai, több-
nyire szinté n né pies zenei a]apú  populáris m faiok
magyarországi VerZiói ielentek meg,

Egy harmadik lehet sé g a né pies é s a né pzene szó-
rakoztató zené vé  a]akí tása, Mí g a korábbi ké t válasz-
tás tipikusan f városi é s ré szben é rtelmisé ei attit dö-
ket tartaimaz, addig itt a vidé ki városi é s a falusi em-
bert körülvev  zené k iránti é rze]mi köt dé s az els d-
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leges, A né pies zené k a kelet-európai té rsé gben a XX,
század eleié t l kezdtek né pzenei funkcióba kerülni
Populáris zené vé  formáiásuk a 70-es é vek vé gé n in,
dult, llyen a románok manelé nek nevezett m faja,
amely f leg a soknemzetisé g  Bánát né pies zené jé re
é pül, é s a volt Jugoszlávia ú ljákompanált né pzené je,
amely o1yan né pies zené ken alapszik, ameJyek a
,,szláv" elemek mellett a lakosság számára kedves ú n,
keleti zenei elemeket is tartalmaznak. Mindkett  ki-
a]akí tásában é s terjeszté sé ben fontos szerepük volt a
cigány zené szeknek, akik azután az európai cigány et-
nikai-poIgárIogi mozgalmak hatására ezen m fajok ci-
gány verzióit Vá]asztották a helybeli cigány etnikus ze-
neku]tú ra a]apm fajáVá,

A né pies zene szórakoztató zené vé  alakí tása jelen-
sé gé nek magyar változata, az 1985-ben született iáí 0,
dalmas rock (ame]yet nem vé letlen, hogy helyi mintára
é ppen egy jugoszláviai magyar együttes, a 3+2 kezdett
e] iátszani) a magyar nóta populáris Zenei köntösbe
öltözteté sé vel bjztosí totta a m faj továbbé lé sé t a vi-
dé ki szórakozó h elyeken, a diszkóban é s (más] ven,
dé glátóipari lé tesí tmé nyekben," Sikeré nek titka to-
vábbá valószí n ]eg a generációkat összeköt  é s min-
denev , de mé gis konzervatí v termé szete: ré giesen
popuiáris hangzásával biztonságé rzetet kelt a pop di-
vatokban is lassú bb tempót igé nyl  emberekben- Eh,
hez, a vidé ki ember számára elfogadott környezethez
már az l980-as é vek vé gé n kapcsolódtak cigány é tter-
mi zenekarok, amelyek az ú jabban lakodalmas zené nek
nevezett m faj cigány Változatait iS iátszották. A f Vá-
rosi í olklóregyüttesek közül a Naqqetsedi Fekete Szemek
kezdte el az oláhcigány né pdalok ú n. diszkósí tását,
csatlakozva egyben a né pzene szórakoztaí ó zené vé
formá]ásának ahhoz a ke]et-európai divatjához is,
amely a rendszerváltás után els sorban szinté n a bal-
káni té rsé gben teriedt el, AZ együttes eZZe\ a levé -
kenysé gé vei l99ó-97-ben a cigány közönsé g é rdeki ,
dé sé nek a közé ppontjában taJálta magát, mive1 reper,
toárja é s el adási stí ]usa az ú jonnan alakuló clgány
báIi zene köZponti magja lett,

II. A falusi beás reprezentáció

A fentiek ismereté ben megfogalmazható számos ké r-
dé s közül most csak egyet tegyünk fe},: Yajon hoqqan
eg]JezteLik ijssze a nem oláhtigáng cslplrtok a domináns oláhci-
gáry zenekultú rát saí át haquománuaikí al? A ké rdé sre csu-
pán ré szleges váIaSZt tudok adni l998-99-ben, ké t dU-
nántú li román-magyar anyanyelv  beás közössé gkör-
ben, ré sztvev  megfigyelé ssel é s irányí tott beszé lge-
té sekkel vé gzett kutatásaim nyomán, A folklór zene, a
saját hagyomány é s a báli zene összefonódásának be-
mutatására alkalmas eszköz az ebben a közegben lé -
tez  együttestí pusok vizsgálata, A beás közössé gek
(zene)kultú rájának elemzé se a változás folyamatában
azé rt különösen izgalmas, mert a beásokról a 80-as
é vekben ú gy t nt, hogy hasonu]nj szeretné nek ma-
gyar környezetükhöz, é s ezé rt nyelvüket é s kultú ráiu-
kat elavultnak é rzik. A rendszerváltás után azonban, a
gyors társadalmi-gazdasági-politikai változásokka], é s
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nem utolsó sorban munkahelyeik tömeges elveszté -
sé ve] a mjnta is avulni kezdett, amelyet követni igye-
keztek, Bár a beásoknak az ipari é s mez gazdasági
munkához való köt dé sük miatt nem ad mintát a kör-
nyezetükben é l  oláh cigányok foglalkozása, akik egy
ré szé nek a rendszerváltás után sikerült bekerülnie a
fé llegális kereskede]mi szfé rába é s hirte]en meggaz-
dagodott, a szociális segé lyekb 1 é s háztá|i gazdálko-
dásból é pp, hogy megé l  beások szemé ben az oláh
ci gányok presztí zse termé szetesen nagyot eme]kedett,
Nyilván ez is hozzálárult ahhoz, hogy a beások az ú j,
.,roma" identitáS megszerzé sé t presztí ZSnöVekedé S-
ké nt é lté k át é s elfogadták az oláh cigányok által ki
nált reprezentáció több aspektuSát, NinCs ma Ma-
gyarországon egyetlen cigány csoport sem, amelyik
olyan szivesen emlegetné  magát ,,romának", mint a
beások. Ugyanakkor az   ku]turális vezet ik azok, akik
rendezvé nyeik szervezé sekor igyekeznek összeegyez-
tetni a magyar é s a cigány szí npadi folklór sztenderd,
ieit,

A tárgyalt beás közössé gek ú j közössé gi együttlé ti,
illetve szórakozási alka]mai a helyi kisebbsé gi önkor,
mányzatok által megalakulásuk, l995 óta Szervezett
ú n, Roma Napok, A Roma Napok ké t zenekulturális
esemé nye a hagyomány rz  együttesek fellé pé se é s a
bá], Korábban mindké t rendezvé nytí pus ismeretlen
volt: hagyomány rz  együttesek - né hány korábbi
kezdemé nyt l eltekintve - csak az l990-es é vek e]s 
fele óta lóteznek a beásoknál, a magyal lakosságtól
független báli alkalmaik pedig a családi esemé nyeken
(pl, a nagyon ritka iakodalmakon) kí Vül nem Vo]tak,

A hagyomány rz  együttes kifejezé st a cigányok a
magyaI paraszti mintábói ismerik. A hagyománynak a
helyi zenei repertoár tradicionális el adását megkö-
vetel  purista felfogását már a roma kultú rát repre-
Zentáló folklóí együttesek Sem követté k, hiszen kezdet-
t l fogva törekedtek egyfaita populáris hangzás ki-
munkálására, A falusi beás hagyomány rz k els dle-
ges mintái a f városi oláhcigány folklóregyüttesek,
Ezt a szemlé letet ké szí tette el  a beásoknak a rend-
szerváltás után alakult els  folklóregyüttese, a Nagy-
kanizsa környé ki Frárilor (Testvé risé g), mald annak fel-
bomlása után kb, l995 óta egy másik, a Kanizsa Csilla-

4ai, amelyek beás é s oJáhcigány né pdalokat dolgoztak
fel, az oláhcigány együttesekt l tanult minták szerint,

A beás hagyomány rz k mind fiatalok, l999 volt az
els  é v, amikor a hagyomány rz  programok m sora
jelent s elmozdulást mutatott a beás da]ok irányába,
Ebben a szül k korosztálya igé nyeinek volt szerepe,
akik a beás nyelv é s kultú ra fennmaradására tett é rte]-
misé gi kezdemé nyezé sek nyomán ú jra é rté kké nt kezd-
tek tekinteni kultú ráiukra, A korábbi é vekben a fiata-
lok egy ré sze szinte kizárólag a divatos oláhcigány ka-
zettákról tanult, mí g mások a helyi beás dalokból ké -
szí tettek gitárkí sé retes feldolgozást é s ezek mellé  ját-
szották a kazettákró] tanult, ú n. oláhcigány ,,számo-
kat",

A beás fiatalok hajlandósága arra, hogy egy szá-
mukra ismeretlen nyelven é nekeljenek, fontos adalé k-
kal szolgáJ ahhoz a jeJensé ghez, amit a szociolingvisz-



tikai szakirodalom ]ane Hill nyomán latin tí pusú  ké t-
nyelv sé gnek nev ez.'u Ez az alulróI jöv  é s a ritualizált
regiszterben törté n  nyelvcsere tí pus etnikai-politikai
mozgalmak hatására is lé treiöhet, é s vannak egyé b
pé ldái is annak, hogy a ké tnyelv sé g kezdetleges, te,
hát az ú i nyelvet a beszé l k más szituációban nem ké -
pesek használni, Az oláhcigány gazdaság é s kultú ra si,
keressé ge ré vé n társadalmilag helyessé  vált, é s a be-
ások hajlandóak az oláh cigányok zené je mellett a
nyelvüket is,,helyesnek" elfogadni, A f városi folklór-
együttesekné l a dalok cigány szóveg  é neklé se els -
sorban azé rt vált kötelez vé , mert ez a nyelv korábban
nem ré szesült társadalmi elismeré sben, A beás kö-
zössé gek fiataliai ViSZont ú gy é rzik, a problé mát ter,
mé szetesen er sen leegyszer sí tve, hogy a divatos
oláhcigány dalok cigány nyelv  é neklé sé ve] ré szesei
lehetnek egy sikeresnek tartott csoport kultú ráIának a

,.romává válás" folyamatában,r'
A beás bálok zenei szolgáitatóinak magját azok az

els sorban különböz  cigány etnikai csoportokból (é s
í gy a beások közül is) származó hivatásos zené szek ké -
pezik, akik a rendszerváltás el tt Vagy jelenleg iS é tter,
mekben iátszottak, illetve iátszanak. A beás né pnyelv
a báli zené szeket tré fásan ,,elektromos cigányoknak"
nevezi a szintetizátor é s az er sí t k használata miatt,
Ezek a zené szek korábban els sorban magyar é s nem-
zetközi populáris zené t é s emellett magyar né pies
m Zené t játszottak, Zenekari felállásuk az é ttermi pop
zenekarok mintáját követi: elektromos gitáron é s szin-
tetizátoron kí sé rik é neküket, Az oláhcigány ,,számok"
megtanulása azok számára vált kötelez vé , akik a ci-
gány bálokra specializálódtak, A gazdag oláhcigány
keresked k ugyanis plesztí zs okokból gyakran rendez-
nek bált é s í gy már ké pesek arra, hogy egy-egy zenekar
megé lheté sé hez haté konyan hozzáiáruIianak, A be-
ások ezeket a profikat hí vják meg, akik nekik iS köZVe-

tí tik az oláhcigány divatot,
A három zené sz csoport, a folklórzené szek, a hagyo-

mány rz k é s a báli zené szek között csak ré szben van
átjárás, A folklórzené szek egy kis ré sze, üzleti okokból,
vá]lal báli zené lé st, de a több órán át tartó folyamatos
zené lé sben va]ó rutintaiansága miatt mindig szüksé -
ge van egy kisegí t , lehet leg báli zenekarra is. A
folklóregyüttesek szerepe els sorban az, hogy feldol-
gozásokat publikálianak, mindig ú iabb nyeí sanyagot
szolgáltatva mind a divathullámnak, mind az alapve-
t en utánjátSZó tí pUsú  báli zenekaroknak-

A hagyomány rz knek kevé s esé lyük van a folklór-
zené sszé  válásra, Nem els sorban az ahhoz szú ksé ges
kleativitáS esetleges hiánya miatt, hanem f leg azé rt,
mert fa]usi környezetükben nem jutnak hozzá a í  vá-
rosiak számára adott szeleplé si é s felvé telké szí té si le-
het sé gekhez. Egyes hagyomány rz k álma ezé rt
ezekben az í nsé ges, munkané lkülisé ggel sú itott id k-
ben a báli zené sszé  válás. Ebbe hailandók befektetni
is: szintetizátort szereznek é s ügyesebb barátaikkal
gyakorolnak, Termé szetesen a piac telí tett. A legin-
kább foglalkoztatott báli zenekar azé rt tud sok szerep-
lé st vállalni, mert a magyal é s ré szben a beás közön-
sé g tagjai kevé sbé  aktí vak a dalok rendelé sé ben é s rit-

kán állnak fel a szí npadra é nekelni, tehát az is megfe-
lel nekik, ha a zenekar hosszú  órákon keresztül csak a

lemezeket cseré lgeti a számí tógé pben, Szinté n konku-
renciát ielent az olyan é lelmes magyar popzenekar,
amely cigányul tudó é nekest szerz dtet annak é rdeké -
ben, hogy ré szesülhessen a cigány közössé gek kí nálta
piaci lehet sé gekben, Hátrányt ielent továbbá, hogy
nincs k1 me]lett eltólteni a tanuióé veket; mí g ré gen a
cigány gyerekek a rokonok zenekaraiban ké szültek fel
a feln tt é ]etre, manapság sem a vendé g sök, sem a

vállalkozói aiapon szervez dött együttesek sem en-
gedhetik meg maguknak, hogy ,,feiesleges" zenekari
tagokat fizesSenek-

ósszegzé s

A beások hagyományaikat saját környezetú kben há-
rom szinten é lik meg. E] ször az otthoni é neklé s, ze-
né lé s szintié n, aho] a saiát dalváltozatok a divatos sti
lusokhoz hasonuinak, é s el té rbe kerül a cigány folk-
lór é s a magyar é s a cigány pop kazetták hallgatása,
valamint azok repertoáriának é neklé se- Másodszor a

hagyomány z  rendezvé nyeken, amelyekr ] ú gy t -
nik, hogy jelenleg ezek azok az esemé nyek, amelyeket
leginkább elfogadottnak tananak a Saját folklór nyil-
vános megjelené se számára,

Harmadszor a báli alkalmakon, ahol a ké t vizsgált
közössé g abban egyeté rtett, hogy a mai cigány bá]ok,
nak szintetjzátoros zene mellett kell zajlaniuk, é s a re,
pertoár mintegy felé nek-harmadának oláhcigány,,szá-
mokból" kell állnia, de a beás zene iránti igé nyei kö-
zött különbsé g mutatkozott. Mí g az egyik köZössé g aZ

é jszaka folyamán ké tszer-háromszor is elvárta a

Frí riIor dalokból el adott válogatást é s alkalmanké nt
rendelt is beás dalokat, a másik kózössé g többször is
kifelezetten elutasí tóan viselkedett, amikor a zené szek
beás dalválogatással akartak kedveskedni neki, A kü,
Lönbsé g okai között els dleges iehet, hogy az el bbi
nagyobb é s zártabb közössé g kivé telesen már a 80-aS
é vekben m ködtetett hagyomány rz  együttest,
amelyben a mai Vezet k is tevé kenyen í é szt Vettek,
ezé rt magabiztosan vállalják a helyi hagyományokat,
A másik közössé g ellenben nemcsak kisebb, de
nyiltabb is, é s közelebbi kapcsolatot tart fenn oláh ci-
gányokkal, Az oláhcigány vendé gek rendszeres beás
báli ré szvé tele é s öntudatos dal-rendelé se mé ginkább
az oláhcigány í zlé s felé  bilienti a repertoárt,

Keith N/qus igen pesszimista vé lemé nye szerint CSu-

pán az amat r zené szek alkalmasak arra, hogy a nem-
zetállami é s a szórakoztatóipari é rdekek ellené ben a
szolidaritás kifeiezé sé re vállalkozzanak,'o A cigányoknak
egyel re elemi é lmé nyük, hogy valamelyes ré szt kaptak
e ké t é rdekszfé ra alakí tásában, A szolidaritás is m kö-
dik. hiszen pé ldáuJ a magyarországi cigány himnusz é p,
pen egy beás dal feldolgozásával keletkezett a KaIUi )ag

el adásában, Az ellé r  hagyományú  cigány csoportok
kultú rái egymásSai való kölcsönös elfogadtatásának he-
roikus feladatát különböz  szí ntereken, elté r  kondí ci,
ók mellett, é s a szí í kebb é s tágabb környezet kultú í áival
való összeegyezteté s ré vé n próbálják meg vé grehajtani,
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Í gy fordulhat el , hogy mí g a budapesti együttesek egy
ré sze azon kortársi magyar é s nemzetköZi (beleé rwe a
cigányt is) folyamatokban igyekszik a he]yé t megtalálni,
amelyek a k rnyezet elitjé nek SZimpátiáját is é lvezik,
mások azokon a szí ntereken kí sé rleteznek, amelyeken a
cigányságot körülvev  kelet-európai né pek zeneileg
ugyancsak ké pzetlen tömegei kí vánják nemzeti-etnikai
identitásukat összeegyeztetni a modern kultú ra kihí Vá-
saiVal,
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33. A kutatást l999-ben a soros Alapí tvány támogatta
(54oll317|, Kó§zönetemet szeretné m kifeiezni továbbá els -
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34. Ré szletezve ld. az l980-as é vek közepé lg| P€ter
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37. A ielensé t egylk magyar változatát ld. a beat korszak
tdeié n, amlkor a flataloknak a nyelvtldás hiányában többnyt-
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Elena Marushiakova - Yesselin Popov - Mirella Decheva

kásokat vizsgáló kutatások is tesznek helyenké nt köz-
vetlen vagy közvetett emlí té st a romákról. bár ezek kö-
zül ió né hány kiadatlan maradt, í gy pé ldául Tsani
Cinchev egy románi-bolgár szótár megszerkeszté sé re
tett kí sé rlete is. Általában azt mondhatjuk, hogy a blr,
tokunkban lé v , itt-ott fe]lelhet  információk összes-
sé gükben oly hiányosak, hogy a XIX. század cigány
törté nelmé t kutatóknak komoly nehé zsé gekkel kell
megküzdeniük_

Különös, de sokkal gazdagabb azoknak az í rásoknak
az anyaga, melyek nem bolgárul, hanem különböz 
idegen nyelveken születtek a bulgáriai cigányságról,
Számos külföldi utaZó (többsé gük európai) komoly fi-
gyelmet Szentelt a balkáni romáknak é S ré sz]etes etni,
kai é s demográfiai statisztikai adatokat, va]amint le-
í rásokat (mint pé ldául Feiix Kdfiitz) hagytak hátra, Az
Alexander Paspati által a roma nyelvr l gy itött rend-
kí vüi é rté kes anyag nem tulaidoní tható biztonsággal
egyetien balkáni terü]etnek sem, de nagy valószí n -
sé ggel olyan pé ldákat is tartalmaz, melyek ma Bulgá-
riához tartozó té rsé gb l származnak,

Cilliat-Snith, a capsq LOre Sotietq |Cigány Tudós Tár-
SaSág) ré gi é s aktí V tagia, aki Petulenqr| (Vezeté knevé -
nek cigány fordí tása) í rói né ven í rt, igen é rdekes fel-
mé ré seket Vé gzett, Brit alkonzul volt Várnában a szá-
zad elejé n 19l5-ig, Bulgáriai tartózkodása aiatt sokat
foglalkozott a cigányság problé máival, s ennek ered-
mé nyeké nt megielentetett többek kózött l J né pmesé t
a cigány nyelv (románi) különb z  dia]ektusaiban,
nyeivé szeti elemzé sek kí sé reté ben; kiadta továbbá a
drándári nyelvjárás ré szletes analí zisé t; A hí d é neke cí m 
cigány balJadát, mely a befalazott menyasszony té má-
ját, egy, a Balkánon igen e]teriedt motí vumot elevení i
meg; a Biú lia egyes ré szeinek (Lukáts Evangé liuma) els ,
a Bulgáriában beszé |t cigány nyelvre való fordí tását a

A bulgáriai cí gány né praizi é s folklórkutatások
törté neté nek é s ielenlegi helyzeté nek áttekinté se

Az l989-ben megkezd dött változásokig viszonylag
keveset lehetett tudni a bulgáriai cigányokról, Megle-
p , hogy a társadalomtudományok é s a bölcsé szeti
tudományok milyen mostohán bántak Bulgáriában a
ciganológiával, különösen ha a külföld é lé nk é rdekl -
dé sé vel hasonlí t|uk össze. Ez a körülmé ny nem ma-
gyarázható az el z  rendszer korlátozása ival, hiszen
arányiag rövid idelg, durván egy é vtizedig voltak é r-
vé nyben (az l970-es é vek vé gé t l az 1989-ben bekö-
vetkez  változásokig), A helyzetre magyarázatot a bol-
gár társadalom- é s bölcsé szeti tudományok kizárólag
etnocentrikus irányultságában kell keresnünk, Ez a ro-
mák jránt tanú sí tott magatartáS annál különösebb, ha
a Balkán országaihoz hasonlí tiuk: elé g csak a szerb-
horvát vagy román nyelv  roma szakirodalom
mennyisé gé t alapul vennünk,

Az ú jkori í rások közú l ei ször Paissiy Hilendarski tesz
em]í té st a cigányokróJ l762-b l származó lst1ria
Slavianobulqarska (A szláv bolgárok törté nete) cí m 
m vé ben, Ebben a cigányokat ,,a föld leghitvánqabb né -
pl"-nek nevezi, Ham fiának, Noé  unokájának, Kánaán
örököseinek. fu els  romáknak szentelt cikk viszony-
Iag korai: Petko Rachov Slaveikov tollából való, s a
szerz  Caid,a cí m  lapiában ielent meg l8óó-ban, A
cik]< a romák származására hí via fel a figyelmet (a
SZerZ  ismerteti aZ Egt|iptom elrillrret, ame]yet akkori,
ban a komolyabb tudósok külföldön már elutasí tot-
tak), é s né hány é szrevé telt tesz a bolgár helynevekben
megmutatkozó hatásukról,

Bár az elkövetkez  é vtizedekben igen kevé s jelent s
anyag volt olvasható a romákról, a Nemzeti Meqú julás
id szakában {a XlX, században), vaiamint a török ura-
lom a]óli felszabadu]ást (l878) követ  els  é vekben
megjelent né hány figyeiemre mé ltó, a romákkal fog,
lalkozó ú iságcikk A bolgár hagyományokat é s né pszo-
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