
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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eledettudattal, a lé gi é S mai törté nelem ismereté ve]
é s nincs tisztában a roma kultú ra pozití V é rté keivel,
Ma is é l  hiedelem, hogy ha valaki roma nemzetisé -
g nek vallja magáL aZ egyú ttal egy elmaradott, anti-
szociális csoporthoz tartozónak is. A legutóbbi né p-
számlálás alkalmával mindössze 85.627 szemé ly val-
lotta magát romának,

A roma né pessé g alapvet en nem rende]kezik nem-
zetisé gi í rásbelisé ggel, a kultú ra ismeleté vel. A nem-
zetisé gi önazonosság-tudat kifeil dé sé nek felté teIe a
megfelel  mennyisé g  tudás, s mindez fontos szere,
pet iátszik a romák társadalomba való beiIleszkedé sé -
ben, A többsé gi társadalomnak is hiányosak az isme-
retei a roma ku]tú ráról. A roma törté nelem é s kultú ra
pozití v é rté keinek megismerteté Se, a kulturális kü-
lönbsé gek nem-diszkriminatí v magyaí áZata áltaI a ne-
gatí V sztereotí piák megszüntethet k, s kialakulhat egy
etnikailag toleráns közeg.

A nemzeti identitás mé lysé ge, intenzitása é s kiala-
ku]ása több té nyez n mú lik, Nemcsak a roma szerve-
zeteknek kell az identitásformá]ásban szerepet játsza-
niuk, hanem az államnak is meg kellene teremtenie az
ehhez szüksé ges körülmé nyeket, A S zlovák Köztársasáq a
kulturális Miniszté rilirror keresztü ] teremt nemzeti iden-
titás-fei]eszt  támogatási lehet sé geket, AZ oktatás
é s inté zmé nyei számos lehet sé get teremtenek. A
Szlovák Köztársaságban nincs roma nemZetiSé gi oktatás;
kizáróIag roma tanulók által látogatott iskolák ugyan
vannak, ám ezekben nem oktatiák a roma nyelvet, iro-
dalmat, törté nelmet é S kultú rát. Mé g egy olyan ú ttör 
jelleg  roma törté nelmi szöVeggy jtemé ny, mint Arne
Mann ROma törté nelem cí m  könyve sem jutott el aZ is-

kolákba, A szöveg a 90-es é vek elejé n született, ezt kö-
vet en kí sé rleti ielleggel használták, Nem adták ki ab-
ban az id szakban, amikor a Szllvák Nemzeti Párt ké pvi-
sel je kerüit az oktatási miniszteri szé kbe, s amikor
vé gül l999-ben kinyomtatták, bizonyos é rdekcsopor-
tok ellené rzé sei miatt kivonták a forgalomból, Szeren-
csé re a Ronra t rté nelem lsko]ai tananyagké nt meg fog
jelen ni a Cseh Kiiztársaságban,

A civjl szeí vezetek igen jó munkát vé geznek ezen a
terüieten, nem egy a romákra é s a többsé gi társada-
lomra irányuló projekt van megvalósulóban, Meg kell
emIí tenünk pé ldául azokat az oktatási programokat,
melyek els sorban a roma ku]tú ra é s a problé mák
nyilvános megvitatását cé lozzák, vagy a sikeres fej-
leszté si programok bemutatáSát, Ezeket a Charta 77
Alapí tváw1 szervezte 1996-97 -ben. M. é imeika alapí tvá-
nya nemré giben Vitát rendezett Eggütt fogunk é lni a ro-
máftkal - a ké rdé s, hoqq hoqyan cí mmel.

Ezen kí vüI számos közössé gfejleszt  programot in-
dí tottak roma telepeken, aho] a romáknak lehet sé -
gük Van ku]tú rájuk ápolására. Pé ldául a pé csú jfalui
(Peóovská Nová Ves) romák rendszeresen találkoznak
hogy visszatalállanak a kultú rájukhoz, é s a saját né p-
zenei együttesükben tradicionális dalokat tanulnak,
Az ilyen foglalkozás összehozza az embereket, akik
ezek után szí vesen vesznek ré szt további programo-
kon, |ó pé lda erre, hogy Pé csú jfalun egy kápolnát é pí -
tettek, s nemsokára közössé gi ház is lé tesül,

A pozsonyi In Min\rit  nev  egyesület rendszeresen
szervez kulturá]is esemé nyeket, meiy a kisebbsé g é s a
többsé g találkozását Segí ti el  koncerteken é s roma
m vé szeti kiállí tásokon keresztül.

kosztlcs László faszobra
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