
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 -
solban |8nácz lános beás tanárnak, aki a terepmünka szinte
egé sz folyamatában ié szt vett é s Baí tha csilla szociolingvistá-

nak, aki a ké tnyelví í §é ggel kapcsolatos ké rdé sekben nyú itott
segí t§é get.

34. Ré szletezve ld. az l980-as é vek közepé lg| P€ter
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oí ord: oxí o.d Univ€í sity Pres§, l9E8.

35. A m fai megielené sé r l ld. Barbafa Rose l,ange: Laka-
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soclalist Hungary. In Mark slobin ed. Retuning cültüre. Mü§i-
ca| change§ in centlal and Eastean Europe. Dulham and Lon"
don: Duke Urrlver§ity Press, 1996. pp,76-9l.
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37. A ielensé t egylk magyar változatát ld. a beat korszak
tdeié n, amlkor a flataloknak a nyelvtldás hiányában többnyt-
re é rthetetlen, ángol szövegí í  da|ok é neklé se a szabadság é s
modernsé g é lmé nyé t adta.
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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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londoni Biú liai Társaság számára, é s í ey tovább,
Petulenqrl bulgáriai munkáinak egyfajta összegzé sei az
é szak-kelet bulgáriai loma,,törzsek" köré ben vé gzett
ré sz]etes kutatásai, melyekben rendkí vül é rdekes le-
í rásokat találunk a2 ezen az óriási területen é l  roma
közössé gek é letvitelé r l, tradicionális mestersé geir l,
szokásairó1 é s nyelvé r l,

l9l3-ban Robert Andreas Scott MacFir, Gilliat-smití l
aktí v közrem ködé sé vel Várnából Ruszé ba utazott egy
vándor grebenari csoportta], s ú tjukról ké s bb a Ciqá,
naokkal Bulgárí ábarr cí m  könyvé ben számolt be, A
cí moldalon az ú titársai által neki adott né V szerepel,
M iSlillko (keskeny arcú ), Roma tanulmányai kapcsán
szinté n hí rnevet szerzett Yan Yoors, aki egy louári cso-
porttal iárta be Európát é s l930 körül Bulgárián iS át-
utazott, A romákról ké szí tett els  antí opológiai ViZs-
gálódás is ebb l az id szakbóI származik Dobrudzsa
környé ké r l, amely akkor román terület volt,

l957-ben ielent meg Párizsban a Georges Calvet ál-
tal ké szí tett szófiai erlii szótár (második kiadása 1982-

ben került a nyilvánosság elé ) - a mai napig Bulgáriá-
ban el kerü]t é s megje]ent legteliesebb leí rás a ci,
gány nyelvr ]. A cigányok nyelvé r l ké szült tanulmány
felkeltette Donald kenrirÉ  é rdekl dé sé t is, aki disszer-
tációt Í rt a drándái dialektusról é s számos cikket pub-
likált a bulgáriai romákról. Bulgáriai romákkal foglal-
kozó tanulmányok kerültek ki továbbá az etnomuziko-
lógus Koualcsi/i Katalin é s Carol Silverman tollábó|-
Emilí a Horvathovó é s Chaman Lú l szinté n |ártak Bulgá-
riában é s könlveikben közölté k az általuk gy itött
anyagokat,

A bulgáriai roma problé mákkal legel ször Naiden
Sheitanov foglalkozik tudományosan A szófiai cigányok

ryelvjárásáról cí m  í rásában, melyben rövid törté nelmi
áttekinté st ad a romák eredeté r l é s vándorlásairól, a

Szófiában é l  cigányok né pra|záról, valamint közöl egy
rövid románi-bolgár szotáft is, Szinté n emlí té sre mé ltó
a szerz  egy másik munkája, az |934-1rcn, a Mircí m  ú i-
ságban meg|elent cikke A romák é s a roma ké rdé s, manap-
ság igen divatosan hangzó cí men, Naiden Sheitanlv ar-
ról igyekszik meggy zni bolgár olvasóit, hogy a ,.cigány
ké rdé st" komolyan kell venni, s a vele foglalkozó tanul,
mányoknak önálló kutatási területté  kell válniuk.

Az l950-es é s óO-as é vekben a roma tanulmányok,
nak sikerült mé rsé kelt tudományos é rdekl dé st kelte-
niük Kiril Kost0v neve a roma nyelvr l meglelent í rásai
ré vé n vált ismertté ; Anastas Prií ,loysí i a rodopei
Aquptokról (roma kovácsokróI) tette köZzé  vizsgálódá,
sait; Vassil Marinov a Bulgáriában é I  romák é letmód,
iáról é s hagyományos kuitú rájáról í rt; Ivanichka
Ceorgieva a szliveni romák é letvitelé I ], ünnepeir l é s
szokásairól tett közzé  tanulmányt, Ebb l az id b l
számos archí v anyag maradt fenn, é s különleges fi,
gyelmet é rdemel Naiden Slieilalrov kiadatlan ké zirata,
a Romák Bulgáiában. Tanulmáw4ok né phaEJománuuftróI,

nqelvikr  é s etmódlukr l, mely m  több szempontbóI is
saiát korábbi kutatásainak ismé tlé Se, Megielent to-
vábbá né hány roma té máiú  könyv is ebben az id -
Szakban: többsé gük propaganda Cé liából Született,
mé gis sok é rdekes adatot é s té nfi kóZölnek.

fu l970-es é vek vé ge felé  ielent s mé rté k  szigorí -
tások lé ptek é letbe a roma té mákkal szemben, Ezek a

szigorí tások termé Szetesen nem vonatkoztak a Bol4ár
K|mmunista Plí lt (BKP) Kdzponti Biz\ttsáqa számára ké -
szült tanulmányokra, melyeknek kifeiezett cé lla bizo-
nyos .,társadalmi e] í rások" betartása volt. Ezek a
munkák ideológiai mode]leket követnek é s nem büsz,
ké lkedhetnek semmilyen tudományos vagy kognití v
é rté kkel, B ven elé g, ha minden megiegyzé s né ikül
csupán cí meket idé zünk: A roma származ,lsú  bolgár ál-

lampolqdrok szocialista óIetl)itelé nek iqazolása; Roma származá,

sú  bolgár állampolgárok modern társadalmunkban.
Mindamellett ezeket a tanulmányokat is fokozato-

san korlátozták, é s egy ideig í a Megú iulás í oluamatának
kezdeté t ], l984-8r-t l az |989-es változásokig) tilos
é s elké pzelhetetlen volt emlí té st tenni a cigányokról:
hivatalosan nem is lé teztek,

A rendszerváltás után

AJ l989-es demokratikus változások után ismé t sza,
badon lehet beszé lni é s í rni a cigányságról, aminek
következté ben nagy számú , ám tartalmában é s tudo,
mányos é rté keiben meglehet sen ellentmondásos é s
megbí zhatatlan munka jelent meg. Számos önálló, f -
ké nt törté nelmi é s né prajzi tanulmány kapott helyet
tudományos folyóiratokban é s konferenciák, el adá-
sok anyagának összegy itött kiadványaiban,

Egy ké tkötetes szeminárium-gy jtemé nyben átfogó
tanulmányok találhatók a cigányok vallásosságáról, az
etnikai identitáslól, az egyes roma csoportok köré ben
elteriedt etnikai öntudat Sajátos jelensé geir l, a roma
közössé gek összetett etnoszociális Struktú Iájáról, Va-

lamint a cigányság köré ben vé gzett regionális vizsgá-
lódásokról, A Bulqária etnikai helyzete, |992,es kutatások

cí mmel publikált gy jtemé nyben tanulmányok olvas,
hatók a bolgárok é S romák köZötti viszonyról törté ne]-
mi szempontból, a roma té r- é s id felfogás modelljei-
r l, továbbá a roma gyerekeknek a velük egykorú ak
társadalmába való beilleszkedé sé nek problé máiról, A
í oma társadalom szerkezeté nek különböz  aspektusa-
iról, szokásairól é s rí tusairól, zené jé r l stb, is jelentek
meg cikkek egyetemi folyóiratokban,

A Cigány folklór (iegendák, törté netek, anekdoták,
szólások é s közmondások, szokások é s kortárs daiok)
ké rdé sköré re vonatkozó adatok els  teljes gy jtemé ,
nye három nyelven (cigány, bolgár é s angol), több kö-
tetben ielent meg Elena Marushiakova é s Vesselin
Popoy né praizkutatóktól, a Kisebbsé gtudománui T ársasáq

Studii R}mani pubJikációiaké nt- A cigányság hagyomá-
nyairól, é leté r l é s kuItú rájáról szóló né praIzi kiállí tás
megnyjtása kapcsán, l995-ben szinté n kiadtak egy
gazdagon illusztráIt kötetet a bulgáriai cigányságról,

A bolgár tudósok ekkor már külföldi tudományos
iapokhoz iS hozzájutottak, AZ Egyesült Államokban,
Franciaországban, Olaszországban, Japánban stb. szá,
mos cikk ielent meg a bolgár romákról,

Az elmú lt l0 é vben jó né hány monográfiát adtak ki
a cigányságról, Els ké nt Elena Marushiaftova é s Vesse-
lin Plpov Cigánalh Bulgdriában cí m , teljes, átfogó mo-
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nográfiáia jelent meg {bolgárul l993-ban, az angol
változat 199r-ben). A szerz páros másik könyve az
oszmán birodalomban é I  cigányságról 2000-ben je-
lent meg bolgár nyeiven, 200l,ben pedig angol fordÉ
tásban,

E]ena Marushiakova é s Vesselin P0poy 2000-ben egy
fotóalbumot is ké szí tett Ciqányok/romák tegnap é s ma
cí mmel, Ez a monográfia ké pekben jelení ti meg a Bul-
gáriában é l  cigányok é leté t é s ku]tú ráiát a XX, század
elejé t l napjainkig. l999-ben Loza^ka Peucheva löbb
é ves kutatásainak eredmé nyeké nt könw ielent meg a
cigányság zené jé r l é s a cigány zené szekr l,

Szinté n fontos megemlí teni a cigány szerz k által
kiadott könyveket, Az els  közülük a románi-bolgár
szótár Volt, Yashar Maiikov munkája, A könyv jelent -
sé ge a románi nyelwel kapcsolatos negatí V sztereotí -
piák bemutatásában vitathatatlan, Hristo Kguchuhov
m vei f ké nt a cigány nyelwel é s a Bulgáriában é l 
cigányok ké tnyelv sé gé nek problé máival foglalkoz-
nak- Lily Kovachev A roma ismeri az utat cí m  monográfi-
ája né pszer  formában ismerteti né hány hí res cigány
aktivista é s é rtelmisé gi é leté t, köztük Nicolae Glie-
orghe, Daróczi Ágnes, Szloikd Katalin, Lev Cserenkov, Hris-
to Ktluchukov, Sali lbrahim, Bajram H4liri, Alia Krasnici é s
§aip ]usuí  é letrajzát. A roma szerzók által kiadott mo-
nográfiák közótt meg kell emlí tenünk a Josif Narrey ál-
tal összegy itött é s gyermekek számára adaptált roma
mesé Skönyvet, Valamint Assen K0l8y könyvé t is, me-
lyet a ,,mesáré "-nak, a bulgáriai kardarás cigányok ön-
rendelkez  inté zmé nyé nek, a más országokban ,,romá-
ni krisz" né ven ismert analóg szokásnak szentelt,

Az l989-es változásokkal kapcsolatban szót kell
mé g eitenünk a számos módszertani anyagról, melyek
a tanáí ok é s diákok számára |elentek meg, é s melyek
kapcsolatban áiltak az l99l-es ú i alkotmány által biz-
tosí tott anyanyelven törté n  iskolai oktatás megvaió-
sulásával, Ilyen munkák az isko]ai tananyagok, a ké t-
nyelv  oktatás nehé zsé geir l vagy a cigány gyerekek
iskolai gondiairól szóló tanulmányok.

Nem minden publikáció rendelkezik azonban a
szüksé ges é rté kekkel é s valós ismeretekkel a cigány-
ságról é s a cigányság etnikai kultú ráiáról, Egyes szer-
z k a Nyugatnak e viszonylag ismeí etlen problé mák
iránti é rdekl dé sé t kihasználva jelentetnek meg m -
veket, melyek csupán a bolgár cigányság sztereotí piá-
it tükrözik, é s nem á]l mögöttük valós kutatómunka,
illetve tudás a cigány közössé gekr l.

Az utóbbi id ben egyre er söd  szociológiai é rdek-
l dé s figyelhet  meg a kisebbsé gek problé mái iránt,
A bolgár szociológusok azonban sajnos munkájukat a
hagyományos, az egé sz országra kiterjed  mintára
korlátozzák, a kisebbsé geket megkülönböztet  di f f e-
renciált szemlé let igé nye né lkül, azaz a min sé gi
módszerek helyett a mennyisé gi eliárásokat ré szesí tik
el nyben. A cigányság eseté ben ez a megközelí té s
nem elfogadható, hiszen a cigány etnikum közössé ge-
inek saiátos ré szleteit, összetett etnoszociá]is szerke-
Zeté t é S etnokulturális ,,nyelvé t" nem VesZi tekintetbe-
A ké rdé seket a hagyományos módon teszi fel (a ci-
gány kultú ra ré szleteinek ismerete né lkül) é s a,,Iepre-
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Zentatí V minta" a roma közössé gnek csak egy margi-
nális ré sze, Ennek következté ben a cigányságot é rint 
szociológiai vizsgálódások eredmé nyei gyakran té ve,
sek é s nevetsé gesek. Erre a legjobb pé ldák az átfogó
szociológiai vizsgálódások, mint pé ]dául az Etnlkultu-
ráIis heltlzet Bulgáriában cí m  kiadatlan m , A cigány-
sággal foglalkozó tanulmányok statisztikai é s szocio-
lógiai módszereinek hibái teltesen nyilvánvalóan mu-
tatkoznak meg többek köZött aZ 1992-es né pszámlálás
eredmé nyeiben, mely a valóságtól drámaian elté r 
adatokat mutat az ország roma lakosságának számát
illet en, Ennek a megköZelí té Snek a hátrányaira a leg-
világosabban llona TOmOva nemré g megjelent m ve, a
Bulgáriai ciqánqok az átmeneti id szaftban hí vja fel a figyel-
met- A kön],.r' megbí zhatatlan statisztikai é s szocioló-
giai módszereket (reprezentatí v mintákat) használ, í gy
meglehet sen pontatlan é s hibás következteté sekre
iut. Mi több, az álta]a kózölt információ, mely csupán
a cigány közössé gek legmarginálisabb ré tegé re é rvé -
nyes, ú gy összegez, mintha a közössé g egé szé re volna
iellemz , Ezeknek az eredmé nyeknek a cé lzatos in-
terpretációja táplália é s er sí ti a már szé les körben
elteí iedt negatí v sztereotí piákat a bolgár társadalom-
ban é l  cigányokkal szemben,

Komplex interdiszciplináris tanulmányok ké szí té sé re
is született né hány kí sé rlet. A Ygreszté nlek é s muzulmánok
összef,í róse é s  ssuf é rhetetlensé q e a mindennapokban Bulgáriában
cí mmel szé les körben meghirdetett kutatómunka ered-
mé nyei ellentmondásosak - az etnológiai é s szociológi
ai ré szek adatai jelent sen elté rnek, továbbá a cigá-
nyoknak a bolgár társadalomban elfogJalt helyé nek be-
mutatása a törté nelmi Ié szben teljesen té ves,

Más esetekben a hasonló interdiszciplináris meg-
közelí té sek több sikerrel é s nagyobb pontossággal di-
csekedhetnek, í gy pé ldául A politikai inté zmé ngek, a politi-
kai besorolós é s a p|litihai tevé kengsé q órtelmezé se a ví szonylag
önáIló tdrsadalmi eggsé gek köré ben cí m  kutatómunka is,
mely a legnagyobb sa|nálatunkra kiadatlan maradt,

A bolgár tudósoknak ebben az id szakban már le-
het sé gük nyí lt arra, hogy bekapcsolódjanak a nem-
zetközi cigány kutatásokba. Fontos megemlí teni a
bolgár ré szvé telt az Európa Tandcs által angol, francia,
spanyol, olasz, román é s bolgár nyelven megjelente-
tett ROmák, cigánqoh ós utazók cí m  kiadvány el ké szí té -
sé ben, a Cigáwlok Európa láthatdrdn l993 cí m  kutatást,
aZ UNESCO Vezeté sé Vel Vé gzett Közé p- é s kelet-európai ci-
gángok kulturáIis önkifejezé se cí m  adatgy ité st.

Fontos mé g megemlí teni az emberi iogi aktivisták
által köZzé tett í rásokat, melyek a bulgáriai cigányok
különböz  problé máit tárgyalják, bár ezek kifejezetten
a problé mákra összpontosí tanak, é s gyakran egyolda-
lú an közelí tik meg a ké rdé st, A bulgáriai cigányok jo-
gait é í int  különböz  ké rdé sekt ], különöské ppen a
rend ri brutalitással, illetve az oktatási rendszerben
megmutatkozó szegregációval kapcsolatos esetekr l
több ú jságcikk jelent meg, A cigányok é s az emberi jo-
gok té máia nemzetköZi nyiivánosságot kapott, f ké nt
a kelet-európai cigányságnak (a Bulgáriában é l ket is
beleé rtve) a 90-es é vek eleié n bekövetkezett nagyará-
nyú  Né metországba vándorlásával összefüggé sben,



Mú zeuyni kutatis

ARoma Öröksé g M zeumi Alap l995-ben jött lé tí e a Nlp-
rajzi lnté utben é s Mú uumban a Kisebbsé qtudománai Tdrsa,

sí 4 közrem ködé s é vel, a Cí gántrok a mú ltban cí m  kiál-
lí tás el ké szí té Sé vel kapcsolatban, l994-ben SZófiá-
ban a NEM Mú zeumi Tanáts egyik rendes ü]é sé n ketten
közülú nk, Elena Marus[liakova é s Vesselin Popov java-

solták, hogy nyí ljon egy kiállí tás a bulgáriai cigány-
ságról, A Mú zeumi Tanács tagjai negatí van álltak a

iavaslathoz, Sokfé le é s sok mindenre kiteried  é rvet
hoztak fel ellene: csupán a szakmai szempontokat te-
kintve né hányan azt állapí tották meg, hogy soha senki
nem gy jtött a cigányság kultú rájáVal kapcsolatos
né prajzi anyagot, továllbá az öt]et megvalósí tása ne-
hé zsé gekbe ütközne, hiszen ez volna az eis  ilyen jel-
leg  kiállí tás Bulgáriában- Mások megiegyezté k, hogy
nehé z volna a jelen tervek szerint helyet találni a kiál-
lí táSnak, Megint mások tiltakozása ironikusan elutasí ,
tó illetve komolytalan volt. Akkoriban (é s ez ma is é r-
vé nyes) a közvé lemé ny,kutatások szerint a bolgárok
69 százalé ka negatí van viszonyult a romákhoz, é s ezt a
vé lemé nyt az ú jságok hí ranyaga iS tükrözte, gyakran
jelentek meg cikkek A tí qánqok aqqonvertek egg embert é s
ehhez hasonló cí mmel, Nagy általánosságban azt le-
het mondani, hogy nyilvánvalóvá vált: nem csak a la-
kosság nagyobb ré SZe ViSe]tetett ellensé gesen a cigá-
nyokkal szemben; az etnológusokat is annyira befo-

lyásolta mindez, hogy ellené rzé sük a különfé le nem-
zetisé gi csoportok etnikai sajátosságainak tanulmá,
nyozására hivatott erkölcSi é s szakmai kötelessé gé rze-
tüket is elfojtotta.

Gy zött azonban az igen]  álláspont, é s l994,ben
megkezd dtek a kiál]í tást el ké szí t  munkálatok. A
Ciq,iwJok a mú ltban cí mmel megrendezett kiállí tás
i 995-ben nyí lt meg Szófiában a Nemzeti Né pralzi Mú n,
umban, melynek kapcsán a fotó,gy jtemé ny ú j anya-
gokkal b vú lt. A kiál]í tást ké s bb Bulgária több váro,
sában is bemutatták, 1998-ban, több külföldi mú ze-
ummal közös er feszí té s eredmé nyeké nt ú iabb kiállí ,
tás nyí lhatott Budapesten a Nópraizi Mú zeumban, Ro-
mók Közé p- é s Kelet-Európában cí mmel

A Né prajzi lnté zet é s a Bolqár Tudományos Ahadé mí a Mú ,
zeumánaí i különieges fotóarchí vumából jelent s anyag
került a látogatók elé , é s sok fé nyké pet meg is ielen,
tettek, A kiállí tás bemutatta a cigányság különböz 
csopoí tjait, alapvet  meSteí sé geit é s saiátosságait,
ezáltal gyarapí tva a cigány kultú ra gazdagságáról ki-
alakí tott elké pzelé seket, A rendezvé ny szándé ka az
volt, hogy feielevení tse a cigányság emlé kezeté t, pozi-
tí vabb ké pet alakí tson ki ró]uk a ma é l  bolgárokban,
í gy ha nem is plántálhat a közvé lemé nybe jobb hozzá,
állást, leeatább el segí tse azt, A cé l mindeneké ppen
az volt, hogy az emberek jobban megismerjé k a ci,
gányságot é s elgondolkodjanak. Ez pedig a tolerancia
é S a tisztelet alapiait ieienti,

Szuhaq Pé ter

A Né praiú  Mr neum cí gány syí í itemé nye é s kutatásai

E! zmé nqek

E] járóban ké t fontos té nyt kell rögzí tenünk, Magyar-
országon - szemben más hazai kisebbsé gekkel - a
legnagyobb hazai kisebbsé get kitev  romáknak nincs
é s az elmú lt id szakot tekintve nem is volt kulturális
é s közm vel dé si bázisinté zmé nye, közelebbr l köz,
gy ltemé nyi é s közm vel dé si inté zmé nyrendszere. A
Né prajzi Mú zeum e felismeré sb l is következ en el -
ször l989,ben, majd l993-ban a magyaí országi ci-
gányság é ]eté t (é letmódiát, kultú ráját, törté neté t) be,
mutató kiállí táSt rendezett, l998,ban pedig RormáÉ  Kö-

zé p- é s Kelet-Európóban cí mmel nemzetközi kiáljí tásnak
aclott otthont, E kiállí tásokat ú gy is felfoghatiuk, mint
a magyarországi kulturális közé letben egy, a roma kul-
tú ra reprezentációját közvetí i , egymássai párhuza-
mosan futó vállalkozások egyik szálát, Az elmú lt é Vti-

zedekben többen é s többször megfogalmazták egy ro-
ma kulturális inté zmé nyrendszer, illetve egy roma köz-
gy jtemé ny felállí tásának szüksé gessé gé t. Elé g, ha
Erd s Kamill l959-óO-as elké pzelé sé re vagy a Cigánq

KulturáIis Szövetsé q tervezeté re vagy a ké s bbiekben a

Maqqar M vel dé si lnté zet Szász lános é s Daróczi Ágnes ál-
tal megfogalmazott |992-93-as koncepciójára uta-

lunk, (Ez utóbbi koncepció az egykori Szlviet,Maguar
Baráti Társasdg Semmelweis utcai szé kházába álmo-
dott egy közm vel dé si é s közgy jtemé nyi komplexu-
mot,) Ezzel párhuzamosan az l988-89 után megala-
ku|t politikai é s kulturális roma, é s cigány szervezetek
hol egymástól függetlenüI, hol egymással összefogás,
ban, ám kevesebb koncepcionális hátté rrel egyaránt
megfogalmazták a lehetsé ges roma közgy jtemé ny
fontosságát. Konferenciát tartott több í zben err l a
Cigánu Tudománuos é s M vé szeti Társaság is. Az Antall-
kormány id szakában a M vel dé si é s Kijzlktatásí  Minisz-
té riuru Határontú li é s Kisebbsé gi F osztáIqa költsé gveté s-
é ben már kapott egy jelent s összeget (több mint l00
millió forintot) a roma m vel dé si hálózat támogatá-
sára, ám ebb l valóiában nem került hasznosí tásra
vagy fe]használásra semmiiyen pé nzösszeg.
Andrdsí alvu Bertalan minisztersé ge idelé n mindössze a

Ianus Pannlnius Tudománqeggetem Böbsé szeltudlmánai Ka,
ra kapott volna romológiai tanszé kalapí tásra keretet,
melyet azonban a loma szervezetek é s a szolidáris é r,
teimisé ciek tiltakozására vé gül is nem indí tottak be. A
Horn-kormány id szakában Radó Pé ter f osztályveze-
t sé ge idejé ben ú jra napirendre került a roma inté z,
mé nyrendszer felállí tásának ké rdé sköre, Az MKM
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