
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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Határontú li é s Kí sebbsé qi F osztáItja, noha alapvet en a

közoktatás modernizálásában é s finanszí rozásában
ielölte meg a romák támogatáSának prioritását, né mi
pé nzt más roma inté zmé nyek támogatására is beter-
YezetL 1994  szé n ezé rt döntött a F osztály arról,
hogy a Mirroritds Alapí tváw1 é gisze alatt ]é tre kell hozni
egy roma kutatóközpontot (melyet l995  szé n az Or,
szligos Cigóna Kisebbsé gi Önkormánqzat e| bb felügyelete
alá vont, majd ké s bb magába olvasztott) é s a Né prajzi

Mú zeum í ámogatásával meg kell kezdenj egy roma
né prajzi adatbázis megteremté sé t, Ez volt az els  lé -
pé s, ame]y vé gül is lehet sé get teí emtett arra, hogy a
Né pralzi Mú zeumban elinduljon a roma gy jtemé ny
megalapozását biztosí tó munka. Az eredeti miniszté -
riumi kiindulás már l995-ben egy kölcsönös megálla-
podás é rtelmé ben megváltozott, hiszen az adatbázis
koncepció ja egy gy itemé nyfe jleszté si koncepció elfo-
gadására módosuIt, fu MKM Hatlir|ntú Ii é s Kisebbsé gi

F osztálqa vé gil iS l995 óta támogatja a Né praizi Mú Zeu-
not a roma gy itemé ny kialakí tása é rdeké ben, Ebbe a
munkába kapcsolódott be a Soros Alap(tvána roma
programja é s immár ötödik esztendeje támogatja a
mú zeum ilyen irányú  törekvé seit. A ROma Mú zeum

megalapí tására tett további próbálkozások azonban
ett l függetlenü1 folytatódtak. l99ó-ban egy pé csi ro-
ma szervezet kapott Glrrras Balázs közrem ködé sé vel
az MKM Kulturális Öröksé gek F osztálqától ideiglenes
mú zeumalapí tási engedé lyt Erd s Kamill Ciodna Mú ze,
un né ven. Ezt követ en haláláig Mándofri László vezet-
te a pé csi Rácz Aladór Közössé gi Hóz ré szé í  ké pez 
EKACIM,OI. Id közben az orszáqos Cigány Kisebbsé gi

Önftormángzat is elké szí tette a maga tervezeté t, mely-
nek jogi alapjait egy 1997 - októberi kormányhatározat
teremtette meg. Az országos Cigáry M vel dé si Kiizpont

többí unkciós inté zmé nye e tervek szerint tartalmazott
voJna egy közgy itemé nyi ré szleget is, Vé gül is Orszá-
gos Cigána Iní Ormációs é s M vel d,é si Kö'ZpOnt né Ven lött
lé tre inté Zmé ny Budapesten, a Gyömr i ú ton. A Náp-

rajzi Mú zeum ROma Mú zeumot el ké szí t  munkacso-
portja mindezekt l függetlenül vé gzi a maga gy jte,
mé nyfejleszt i munkáiát, Fontos megemií teni, hogy a

Maggar M velí dé si lnté zet jelent s roma ké pz m vé szeti
gy jtemé nnyel rendelkezik, a Fí városi Cigánq Szociális,

M velí dé si é s Módszertani Kó'zporrf logutódia, a Romanl
Kú er pedig több mint 

'00 
roma ké pz m vé szeti alko-

tást  riz.

A Roma Gq jtemé nq é s egq esetleges
Roma Mú zeum viszlnaa

Egyel re bizonyí tás né lkül fogadjuk el azt a kiinduló-
pontot, hogy Magyarországon szüksé g van ROma Mú ze,
umí a, másré szí  pedig egy mú zeum megalakí tásához
elengedhetetlen egy jelent s gy jtemé ny, Ebb l kö-
vetkez en a Né pralzi Mú zzuirr munkacsoportja egyel re
az inté zmé ny keretein belül olyan gy ité si, archiválási
é s feldolgozói munkát vé gez, mely a ké s bbiekben
alapja lehet egy ROma Mú zeum lörté nyi mega|akí tásá-
nak, A különböz  támogatásból vásárolt tárgyak é s
eszközök ilyenformán leté ti leltári számot kapnak é s
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mindaddig a Né praizi Mú zeum gy jtemé nyeit ielentik,
amí g e vágyott inté zmé ny nem iön ié tre, Az ú j inté z-
mé nv lé trejötté vel a különböz  gy jtemé nyi egysé gek
darabjai kiszakadnak a mú zeum gy itemé nyeib l é s
immár egy rij inté zmé ny töIzsanyagát ké pezik, Nem
é rdemes találgatásokba é s felté telezé sekbe bocsát-
kozni, hogy ki fogja vagy kinek kellene ezt a közgy jte-
mé ni,t lé trehoznia, fenntartania é s m ködtetnie. Leg-
valószí n bb az a konstrukció, hogy mé giscsak az ál-
lamnak, közelebbr l a kormányzatnak é s mé g köze-
lebbr l a Nemzeti Kulturálí s Ör ksóg Mí niszté riunrának kel1

az alapí tást megtennie é s az inté zmé ny m ködteté sé t
vagy sa|át szakinté zmé nyé re vagy az Országos Cigónq
Önhormdw4zatra bí znia, Szinté n csak a tellessé g kedvé -
é rt é rdemes megjegyezni, hogy a Né prajzi Mú zeum ve,
zet i é s az egykori MKM magas beosztású  tisztsé gvi,
sel i között különböz  elké pzelé sek fogalmazódtak
meg, többek között az a verzió is, hogy egy ideig a
Né praizi Mú zeum filiá]é iaké nt m ködjön a ROma Ca ite,
mé rutr, illetve mú zeum, amely a ké s bbiekben - mint
annak idejé n a Szentendrei szabadté ri Né prajzi Mú zeum -
önálló inté zmé nnyé  válhatna, Hangsú lyozom, ezeket
a tudomány- é s ku]tú rpolitikai kompetenciánkat meg-
haladó szempontoktói függetlenül a ROma Qa jtemónu

é püt é s feil dik, egyel re a Né praizi Mú zeum kercté n
belül, Az szinté n ké s bb megválaszolható ké rdé s,
hogy mi törté nik akkor, ha valóban lé trejön egy önálló
ROma Mú zeum, fol}tatódik-e a Né praizi Mú zeum gy jí e-
mé nyfe|leszt - é s feldolgozó munkáia,

ARoma Cq jtemé nq,
illetve Mú zeum koncep ci ia

A ROma Gu itemónttr, illetve Mú zeum valójában a mú ze-
um a mú zeumban strukturális elvet fogalmazza meg,
amennyiben azt mondja, hogy mint leend  mú zeum-
nak tartalmaznia kell a tárgyi gy jtemé nyeken tú ]me,
n en olyan gy itemé nyeket, amelyek a klasszikus
né praizi vagy más mú zeumi rendszerben segé dgy jte-
mé nyeknek számí tanak, melyek ugyanakkor önálló in-
té zmé nyi egysé gké nt is felfoghatók, E koncepció más-
fel l olyan mú zeumi tevé kenysé geket von egybe, me-
iyek a hazai munkamegosztásban akár külónböz  mú -
zeumokhoz, illetve inté zmé nyekhez is tartozhatnak,

A feltáró munka összegzé sé t köVet en ki kell dol-
gozni azt a gy lté si koncepciót, amely lefedi a ma-
gyarországi cigányság társadalom, é s ku]tú ftörté net-
é nek kú lönböz  etnikai é s ré tegz dé Sbeli tí pusait, Va-
]amint a jelenkori társadalom vá)tozatosságának,
megosltottságándk ]enyomatail,

Vegyük közelebbr l szemú gyre a Roma Cq jtemé w4,

illetve Mú zeum ideáiát, Valamint a folyó munkákat,

l. Tárgyt gy itemé nyek

1 , Nfurajzi cq ltemé nq
Ez a gy jtemé ny alapvet en a klasszikus né prajzi

gy ltemé nyek szerkezeté t követi, Ebben a gy ite-
mé nyben többek között a hagyományos cigány mes-
tersé gek tárgyköré be tartozó tárgyegyütteseket



gy itiük, munkaeszközöket é s a tevé kenysé g nyo-
mán lé trejött áruforgalomba kerül  vé gtermé keket.
Itt a fé mm Vessé ct l a tekn Váiókon keresztül szám-
talan mestersé get regisztrálunk, Í gy ezek a tárgycso-
portok egyszerre lefedik a Né prajzi Mú zeum önáIló
gy itemé nyi egysé geiké nt SZámon tartott mesteí sé g
- táplálkozáS, állattartás, földm velé s -, gy |temé -
nyek darabjainak egy ré szé t. Ugyancsak ebbe a gy j,
temé nybe soroliuk a mindennapi, saját használatra
ké szült darabokat, melyek akár a m vé szkedé s, akár
a barkácso]ás kategóriáiába taí toznak, Gy ltiük a Vi-

seleti egysé geket is, va]amint a szokások é s hiedel-
mek tárgyköré be tartozó tárgyiasult ku)turális meg-
nyilvánulásokat,

A gy jtemé ny ielent sebb darabIai: piJiscsabai
romák áital ké szí tett kovácsoltvas bú torok, a nagy-
kanizsai tekn vájók munkái, taranyi bádogos-szer-
számok, gy ri iszkápás-m  hely, kisbaiomi kosárso-
rozat, kü]önböz  oláh cigány törzsek n i- é s gyer-
mekviseletei,

2. Kultú rszociológiai C,aí í itemé na
Ezt a gy ltemé nyi egysé get az egykori Munkásmoz,

galmí  Mú zeum vagy a megyei mú zeumok é letmódtörté -
netet dokumentáló törekvé Seit í eprezentáló gy ite-
mé nyeké nt is felfoghatiuk, Abból a megfontolásból
indulunk ki, hogy hosszú  id n keresztül, de a mai na-
pig is egyes tudomán],területekre iellemz  módon a

cigányság kU]tú ráját alapvet en nem mint etnikus
kUltú Iát. hanem mint osztály- illetve ré tegkultú rát,
mint szegé nysé gkultú rát í rták ]e,

Az termé szetesen eey további ké rdé s, hogy ezeket a

korábbi megfontolásokat hogyan tudjuk a ké s bbi et-
nikai folyamatokra, a nemzeti kultú ra megfogalmazá-
sára Vonatkoztatni, illetve hogyan tud|uk az ezekre
gyakorolt hatását igazolni, A cy jté s é s archiválás el-
s sorban é pp azt a cé lt szolgália, hogy a tudományos
el munkálatokat követ en va]óban egy egyké zben s -
r söd  anyag birtokába kerüllünk.

Ebbe a gy jtemé nybe azokat a tárgyakat é s tárgy-
együtteseket ey itiük, amelyek a cigány háztartá,
sók tárgyl környezeté be, tárgyi világába tartoznak,
fügeetlenül attól, hogy ezek a gyáripar, a tömegter,
melé s által el állí tott darabok, vagy saiát ké szí té s 
vagy netán mások haszná]atából átvett tárgyak. A
lé nyeg mindenesetre a tárgyegyüttesekben van é s
abban, hogy ezekkel ió1 replezentá]hassuk a kü]ön-
böz  vagyoni, foglalkozási é s é letforma csoportok
tárgyi Világát, jelent sebb tárgycsoport: a 80-aS
é vekb l egy tisztaszoba bú torzata é s berendezé si
kellé kei.

ll. Ké pz m vé szett gy itemé ny

E gy jtemé nyi egysé g kiaiakí tása során tudatosan
vállaIiuk azokat a párhuzamosságokat, amelyek a kü-
}önböz  ké pz m Vé Szetet gy it  mú zeumok é s gy i,
temé nyek között iönnek lé tre, É ppen a ké pz m vé -
szetben fellelhet  reprezentációt a táí gyi anyagra
vonatkoztatható interpretációké nt szeretné nk ké z-

zelfoghatóvá tenni egy koncentrált gy |temé ny ki-
alakí tásáVa|,

l . Cigánq ké pz n vé szek alkotásaí

Ebben a gy jtemé nyi egysé gben azoknak a roma al-
kotóknak (a szakmai közé letben sokszor naiv vagy au-
todidaktának iS nevezett m vé szeknek) alkotásait
gy itiük, akik ké peikben é s szobraikban a cigányság
törté neti mú ltját,  si mestersé geit, hiedelemvilágát
é s é ]eté rzé sé t örökí tetté k meg, Ezzel párhuzamosan
elkezdtük a roma ké pz m vé szek CD ROM kataszteré -
nek összeálií tását, amelyben a magyarországi köz-
gy jtemé nyekben, alapí tványokban, kulturális egye-

sületekben é s egyé b inté zmé nyekben, közhivatalok-
ban felle]het  m alkotások reprodukcióit, adatait é s

m leí rásait rögzí tiük,
A mintegy 250 darabból átió gy itemé nyben tí zné l

több a]kotássa] szerepel, Bada Márta, Balázs Lajos,
Csánai |ános, Ferkovics | zsef, Caiigai Ödön, Kosztits

Lász|ó, Oláh Jolán, Orsós Teré z, Ráczné  Kallinljls Cyón,
gyi, Szentandrássq István, Yarqa László.

2. A maqqar hé pz mí í vé szet ,,ciqánq hé pe"

Ebben a gy jtemé nyi egysé gben e]s sorban azokat
a XIX,, században é s a XX, század els  fe]é ben ké szült
kva]itásos é s másodvonalbeli, a né pszer  é s tömeg-
m vé szet m faiába sorolható alkotáSokat ey itiük,
melyek egyfel l a társadalomban é l  cigányké pet fo-
galmazzák meg, sokszor zsánerké pek é s ké pz m vé ,
szeti toposzok, közhelyek formájában, másfel l azon-
ban ezek sok esetben a ké s bbi ké pz m vé szeti köz-

nyelvet is befolyásolják, akár a cigány aikotók té mavá-
1asztását is. Í gy grafikákat, festmé nyeket, selyem, é s
gobelinké peket gy jtünk, meiyek egyszerre szolgál-
hatták a tudományos megismeré st é s leí rást, é s egy,
szerre vá]hattak a társadalom többsé ge számára min-
dennapi lakásdí sszé , A közvetlen megvásárolható m -
alkotásokon kí vül archí Vumot ké szí tünk, mely a ma-
gyarországi közgy itemé nyekben é s magántulajdo-
nokban fellelhet  nem romák ké szí tette, ám romákról
szóló a]kotásokat veszi számba, A gy itemé ny ielen-
leg közel 40 alkotásból áli.

r t|. Levé ltár, é s ké zirattár

l . Llvé llar
Ebben a gy jtemé nyben a magyarországi levé ltárak

cigányokra vonatkozó iratainak, ósszeí rásainak máso-
latait gy itiük é s archiváljuk, els sorban abból a cé l,
ból, hogy egy helyen lé vé n az anyag, a kutatók a ké -

s bbiekben könnyebben hozzáfé rhessenek a romákról
szóló töIté neti forrásokhoz, Ielent sebb an}a§: a Má-
ria Teré zia-fé le, l770-es é vekben Vé grehaitott cigány-
összeí ráS,

2. Dokumentumtár
Ebben az egysé gben a családi é s egyé ni irattárak,

hagyaté kok gy ité se során bekerült anyagokat archi-
váljuk é s  rizzük. Jelent sebb anyag, László Mária ha-
gyaté ka.
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3, Ké ziraülir
Ez a gy jtemé nyi egysé g azokat a ké ziratokat tartal,

mazza, amelyek különböz  inté zmé nyek kereté n beIül
ké szült különböz  kutatások során keletkeztek, ám
nem publikálták  ket, vagy pedig a munkacsoport fel-
ké ré sé re é s megbí zásából ké szüItek, lelent sebb
anyag: Berea Katalin telepkutatása.

lv. Klsnyomtatvány tár

Ebben az egysé gben a romákkal kapcsolatos m vé -
szeti, tudományos, közé leti é s poIitikai esemé nyekhez
kapcsolódó meghí vókat, plakátokat, programfüzete-
ket, levelez lapokat gy jtiük é s archiváljuk. E gy jte-
mé nyi egysé gen belül a vicc, é s é lclapok cigányábrá-
zolásainak vicceit é s karikatú ráit rendezzük
algy jtemé nybe.

v. Ftlmtár

Ez a gy ltemé nyi egysé g egyszerre ú jra leké pezi egy
lé tez  inté zmé ny, a Filmtud,ományi Inté zet aí chí vumát é s
a filmké szí t  stú dió funkció|át.

I . Filmgy jtené ny
Ebben a gy itemé nyi egysé gben az els sorban Ma-

gyarországon, de másodlagosan bármely országban
ké szült, romákról szóló film- é s videoanyagot gy itiük
é s archiváljuk, Egyaránt é rdekl dé sünkre tart számot
az a 1áté kfilm, ahol a cigányok akár csak epizód- vagy
mellé kszerepl k, s azok a játé kfilmek, melyeknek ma-
guk a f szerepl i  k. Ugyancsak fontos megielení té si
eszköz a dokumentumfilmek immár vé geláthatatlan
sora, E gy itemé ny külön alegysé eé t ielenti azon
videoanyagok sora, melyeket romák, vagy romák meg-
rendelé sé re é s megrendezé sé ben nem romák ké szí te-
nek (home video),

2, Filmstú dió
Ebbe a gy jtemé nyi egysé gbe a munkacsoport által

ké szí tett filmek, illetve video-tanulmányok tartoznak,
melyek els sorban a hagyományos mestersé gek, é let-
ú t interjú k, közössé gleí rások, szokások é s é letformák
dokumentálásának tárgyköré b l Válogatnak. SZoros
összefüggé sben áll a Filmstú dió tevé kenysé ge mind a
ké pz m vé szeti, mind a tárgyi gy jtemé ny egyes egy-
sé geivel, é rtelemszer en azokkal, amelyeknek látható
tárgyi vé gtermé kei is vannak, A 320 óIányi forgatott
anyagon kí vül 40 kisfilmet álIí tottunk össze, illetve e|-
ké szült a Romák Közé p- é s Kelet-Európában cí m  kiállí tás
film je.

Vl, Fotótár

l . F otógq ltemé ru4

Ebben az egysé gben els sorban a Magyarországon,
de más országokban is ké szült cigányokról szóló ar-
chí v- é s jelenkori fotóanyagot gy itjük é s rendszerez-
zük. E gy jtemé nyi egysé g alatt hozzákezdtünk egy CD
Rom fotóarhí vum kialakí tásához, tekintettel arra,
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hogy sZámtalan felvé telt sem eredeti, sem negatí V fol-
májában nem lehet már begy iteni, viszont akár
könyvekb l, akár kölcsönfelvé telekb l számí tógé pes
rendszerre felvihet  ez az anyag. IeIent sebb sorozat:
Kailós Oszkár hagyaté ka.

2 . Fotódokumentáció
A munkacsoport által Vé gzett terepmunkák, gy jté ,

sek során ké szüIt felvé telek, illetve tudatos program
alapján ké szül  dokumentumok együttese e gy ite-
mé ny, mely közel 3500 felvé telb l áll.

vll. Hangtár

l . Zenei Ga itemé nlJ
E]s sorban a hazai é s másodsorban más országok,

ból származó zenei felvé telek (kiadványok: lemezek,
kazetták, CD-k, kották) gy ité se é s archiválása; a ha-
gyományos folklórzené t l az inté zmé nyesült cigány
zené n át egé szen a dzsesszig e ré szleg feladata.

2. M sorga jtemé na
Ebben a gy itemé nyben els sorban a hazai rádió-

m sorok gy ité se é s archiválása folyik a Ciqáng Fé lórá-
tól más rádióm sorokban elhangzott interjú kig, be-
szé lgeté sekig,

3. Egyób hanggy jtemé nq
Ez a gy jtemé nyi egysé g a munkacsoport által ké -

Szí tett, a terepmunka során felvett tematikus é S é let-
ú tinterjú k együtteSé t taí talmazza.

VlIl. Könyv- é s folyótrattár

A tudományos kutatás né lkülözhetetlen eszköze a
könyvé szeti gy Itemé ny, a köny/rár, Ebben a könyv-
tárban egyré szt megtalálhatók kell, hogy legyenek a
cigányokról szóIó tudományos é rtekezé sek, szakfolyó-
iratok, az ú iságok cigányokról szóló kiadásai é s a ro-
mák által szerkesztett közé leti, kulturális é s politikai
lapok, valamint a kiadványokban publiká]t cigány iro-
dalom szé les köre,

Roma Mú zeumra. vdrva

Arra törekszünk, hogy gy |temé nyünk miné l na-
gyobb nyilvánosságot kaplon, A munkacsoport fenn-
állása alatt ké szült el a már emlí tett Romák Közé p- é s
Kelet- Európában cí m  nemzetközi kiállí tás, Addie is,
amí g egy önálló roma inté zmé ny lé tle nem iön, a
Né prajzi Mú zeum Roma Gg jtemé nya alkalmas arra,
hogy anyaga vándormú zeumké nt az ország különbö-
z  pontjai é s inté zmé nyei - m vel dé si házak, ki-
sebbsé gi önkormányzatok, oktatási bázisok, mú zeu,
mok - között vándoIolion. Ugyancsak elvi lehet sé g-
ké nt számolhatunk azzal is, hogy az általunk gy jtött
egyes m alkotásokat tartós köIcsönzé sbe adiuk át
olyan inté zmé nyeknek, szervezeteknek, ahol biztosí -
tott a tárgyak folyamatos kiállí tása, látogatottsága
é s  rzé se, Csak az elmú lt é vekben gy ltemé nyünk ki-



sebb-nagyobb egysé geit többször adtuk kólcsön,
Bé ké sre Labancné  Miiáí  Brigitta ké peit Vittük, Szek,
szárdon, ma1d Tamásiban a beás ké pz m vé szek al-
kotáSait á]lí tottuk ki, Budapesten a Fószek Klubban a

Fé szehrakó Romák a Fé szehben rendezvé ny kereté n belül
ugyancsak táIlatot rendeztünk gy ltemé nyeinkb l-
t8bb roma m vé sz, í gy Y áradi Cábor, Yarqa László,
Balogh Balázs András, OIáh Jolán, Kosztics Lász|ó, Ors s

Teré z gy jtemé nyes kiállí tásához adtuk gy itemé -
nyünk számos darabiát. Több alkalommal pedig a
Maquarlrszágí  Ciqáry Informátiós é s M vel dé sí  Központ,

ú an rendeztünk átfogó kiállí tást, A k bányai Patai2i

M vel dé si Házban a ROma Ké pzí m vé szek lll- Országos

Tárlata kiá]tlí tásához iárultunk hozzá, Ké t alka]ommal
fotókiállí tást rendeztünk a DiákSzigeten, Legna-
gyobb váIlaikozásunknak a Soros Alapí tvánq |5 é ves
szü]eté snapián az ELIE TTK lágymányosi é pületé -
ben megrendezett kiállí tásunkat tekinthetiük,

Mindezek biztosí tiák azt, hogy gy jtemé nyünk da,
rabjai nem csak raktárainkban várják a Roma Mú zeum

megaiakí tását, hanem tevé kenyen reprezentálják a ro-

ma kultú rát,

zuzanne kumanová

Romák Szlovákiában
A haqtlomdnqos kulturáIts hátté r mint 6 cigánaság í ejl dé sá el segí t  programoh ré sze

Szaké rt k becslé se szerint Szlovákiában 320-500 ezer
roma é l: a lakosság ó,4-1O százalé ka, A romák eseté ,
ben a né pessé g növekedé se né gyszerese a többsé gi
társadalomé nak, s az é letkor tekinteté ben progresszí v
irányban fejl dik, a gyermekek é s fiatalok száma ma,
gas, s a keres ké pes é s már nem keres k aránya ala,
csony, Szlovákiában a romák lakta települé sek egyen,
l tlenül oszlanak meg, a romák többsé Ee (55 százalé -
kuk) Kelet-Szlovákiában é l,

A romák Szlovákia legalulké pzettebb né pcsoportla,
FoglaIkoztatásukat tekintve homogé nnek tekinthet k,
s a legalacsonyabb, legkisebb szakké pzettsé get igé ny-

I  állásokat töltik be, ami er sen ellentmond az egé sz
tárSadalomra jellemZ  ré tegzettsé gnek,

Mindezek ellené re megfigyelhet  a romák kulturá-
lis, oktatási, szociális é s ré szben további né pcsopor-
ton belüli tagozódása, A bels , etnikumon belüIi ré -

tegz dé s Szlovákiában kevé sbé  |eilemz , mint más

orizágokban; ez minden bizonnyal abból következik,
hogy már ré góta letelepedett é letmódot folytatnak, A
né ócsoporton belüli tagozódás szempontjából meg-

kUiOnbóztetUnk szlovák (szlovacike,survifte) romákat,
magyar |ungrihe) romákat é s o\áh {vlachike) romákat, Az
oláh'cigányok a legkisebb csoportot ké pezik, s a há,
ború  utánig (l957-ig) nomád é |etmódot folytattak,

Ami a modern törté nelmet illeti, a romákat mint
nemzetisé get iogilag nem ismerté k eI, s ezáltal a ro,
mák megfosztattak nemzetiSé gi önazonosságuktóL Az
állam e]maradott szociális csoportké nt kezelte  ket.

l 9ó9-ben megalapí tották a Szlováh Sz1(,ialista Köztársa,

ság Ciqánu Né pessóqügui Biz\ttságát (l991,ben sz nt
meg), mely több, a romák fokozatos asszimilációját
cé lzó koncepció kidolgozásában vett ré szt, Az l989-es
politikai változásokat követ en a romákhoz való vi,
szony is lassanké nt megváltozott. l990-9l,ben a szlo-
vák parlamentben voltak roma ké pvisel k, csakú gy,

minia nemzetgy lé sben, l99l,ben elfogadásra került
egy igen fontos dokumentum: A roma ké rdé s állami meg,

o|aási elvei. Ebben a romák mint nemzeti kisebbsé g ke-

rültek elismeré Sre, Ez megteremtette annak a lehet -
sé gé t, hogy a romák etnikai alapon szervez d  inté z,
mé nyeket hozzanak lé tre, mint pé ldául a kassai
Romathan szí nház, a szinté n kassai Mí ilté suti közópí skola,

a nyitrai é s iglói pedagógia tanszé k romológia ré szle,
gei. Folyóiratok é s egyé b kiadványok jelentek meg, a
hat-hé té ves roma gyerekek számára el ké szí t  osztá,
lyokat sikerült beiktatni az iskolarendszerbe, feldolgo-
zásra került a Ioma törté nelem, Több roma civil szer-

vezetet alapí tottak é s felleszt  programok indultak.,.
Mindazonáltal a társadalom fokozatos gazdasági

átalakulása ú j jelensé get hozott magával: a romák
munkané lkülisé gé t, Becslé sek szerint a munkaké pes
roma né pessé g 90 százalé ka munkané lküIi. Mintegy
háromszáz telepen hata|masodott el a szegé nysé g,
ezeken a helyeken nincs alapvet  infrastruktú ra - csa-
tornahálózat, ivóví z-ellátás, áram, Ez szociáljs lemor-
zsolódást eredmé nyez, az egé szsé gügyi állapotok
rosszabbodását é s más negatí v ielensé geket hoz ma-
gávaI: b nözé st, hátrányos szociális helyzetet, alkoho-
lizmust, kábí tószer-függ sé get,

Másfel l viszont a többsé gi társadalom egyí e több
ellené rzé ssel viseltetik a romák iránt. Ezt szomorú an
pé ldázza Mário Goral, fiatal roma esete, aki 1995-ben

ikinhead támadás áldozata lett, s a mrllt é vben a zsol-
nai Balázsová esete is.

Inté zmé nyes szinten az állam kormánybiztosok ál-

tal irányí tott szervezeteken keresztül foglalkozik a

romák problé máival. l99ó é s l998 között a speciális

Gondoskodásra Szorulók Kormángbiztosa, |999,t l pedig
a Roma Kormánybiztos lália el ezt a feladatot, Jelenleg
ezt a pozí ciót Vincent Darrillel tölti be, aki maca iS ro-
ma.

A kolábbi id szak állami politikáiának máSik köVet-

kezmé nye a romák etnikai tudatának tönkreté tele, a

hagyományos roma közössé gen belüli é S a többsé gi
társadalomhoz f z6d  szociális kötelé kek felbomIása,
a kulturális é s etnikai normáktól való eltávolodás, Ma
a roma közössé g egyáltalán nem rendelkezik közös
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