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1995 nya rán, nem sok kal azu tán, hogy 
el kezd tem ku ta tói mun ká mat egy ame ri kai 
ala pít vány ál tal lét re ho zott ke let-kö zép-eu ró-
pai in té zet ben, he ves vi tá ba ke ve red tem egy, 
ro ma mu zsi ku so kat áb rá zo ló kép mi att. Az 
intézetegyikpolitikaielemzőjeéppenakkor
fejezte be rövid tanulmányát a romániai
romapolitikaiszervezetekről.Közülükhat
nak be mu tat ta az iro dá it és mun ka tár sa it, 
leírta e szervezetek célját, és összefoglalta
programjukat.Amikormegérkeztemazinté
zethez,acikkmármajdnemteljesenkészen
volt,ésnéhánynappalkésőbbmegismutat
ták a ke fe le vo na tot: a ro ma po li ti ku sok ról és 
civilszervezetekrőlszólóíráshozillusztrálá
sulmellékeltképenegyjellegtelenerdőben,
ta lán nem is Ro má ni á ban, ci gány fér fi ak 
hegedültek és nők táncoltak. Sürgettem,
hogy cseréljék ki az illusztrációt talán egy
faxotküldőromaképével(tudomásomvolt
ró la, hogy leg alább az egyik cikk ben em lí tett 
bu ka res ti ci vil szer ve zet nek volt te le fa xa és 
internet csat la ko zá sa is) vagy eset leg egy 
romapolitikaigyűléstábrázoló fényképpel.
EzutóbbiképimegjelenítésekMagyarorszá

gon már las san meg szo kot tá vál nak, de egyes nyu ga ti or szá gok ban még nem annyi ra. Az 
amerikaifőszerkesztőpéldáulaztválaszoltajavaslatomra,hogymártúlkésőlecserélniaz
illusztrációt,„ésegyébkéntis,azolvasóinkközülugyankitérdekelneegyKeletEurópából
származóolyankép,amiúgynézki,hogyakárPhiladelphiábanisfotózhattákvolna?”.

Azefféleegzotikussátételnemkizárólagazamerikaiszerkesztőksajátossága.Oroszor
szág ban pél dá ul, ahol egy kul tu rá lis ant ro po ló gi ai ku ta tás ke re té ben több éven át ta nul má-
nyoz tam a ro ma iden ti tá sok és a ro mák kal kap cso la tos szte re o tí pi ák lét re ho zá sát, szá mos 
hasonlóesetteltalálkoztam.1991bentanújavoltamannak,amikoregydokumentumfilmes
stábmegérkezettegyoláhromákáltallakottfaluba,felállítottaafelvevőket,megmértea
fényt,majdaztmondtaafaluférfijainak,hogyhagyjákelakameralátószögét,mertfarmert
viseltek,ésezértnemnéztekkiolyantradicionálisnak,mintanők.Astábaztiseldöntötte,
hogy nem fog nak a há zak fa lai kö zött for gat ni, hi szen „kit ér de kel az, hogy a ci gá nyok nak 
isvanolyanporcelánvázagyűjteményük,mintmindenkimásnak?”.Eztamagyarázatottu
lajdonképpenastábbalérkezettegyikromaértelmiségiközöltevelem,akigyakransajnál
kozottamiatt,hogyaromák„elvesztikkultúrájukat”,példáuléppenazért,mertporcelánvá
zagyűjteményekethalmoznakfel.Desenkisemkérdeztemegafalubelieket,hogyszerin
tükmivolnaazautentikus.Hamegkérdeztékvolnaőket,megtudhattákvolna,hogyafar
merésaporcelánszervesrészétképezteromalétükmindennapjainak.Aromákpontosan
tudtákmagukról,hogykicsodákisvalójában.Alátogatókcsalódtakinkább,mertacellulo
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idszalagonőrzöttcigányoktólkülönbözőnektaláltákafalubelieket–ésaztánmegfertőzték
aromákatisezzelacsalódottságérzetükkel.

AReplikamostkövetkezőválogatásaaromákkulturálismegjelenítésénekéspolitikai
képviseleténekkülönböző,néhaegymásnakisellentmondóváltozataittérképezifel,illetve
a romákkal kapcsolatos sztereotípiák és jogimegnevezések újratermelését és forgalmát
elemzi.AtematikusblokkbabeválogatottírásokSzuhayPéternekegyközelmúltbanmeg
jelentesszéjével (Szuhay1995)összecsengőmódona romaönmeghatározásnakakülső
társadalomáltalkijelöltéselvárt,illetveabelsővállalásbólfakadóelemeiközöttikapcso
latokat tanulmányozzák.Már Szuhay is utal rá, hogy az identitás „kijelölt” és „vállalt”
elemeiközöttnemélesahatár,azokkölcsönösenalakíthatjákegymást(Szuhay1995:332,
336),majdidéziDarócziÁgnest,akiA ci gány kö zös sé gek ér ték rend je címűtanulmányában
egy Magyarországon kutató angol antropológus, Michael Stewart megállapításaira is
támaszkodott(Szuhay1995:336).Hozzátehetjük,hogyMichaelStewartaromaidentitásra
vonatkozókövetkeztetéseitrészbenagyöngyösiromákkalfolytatottbeszélgetéseibőlszűrte
le, akikelsősorbannyilván személyes élményekből és családi történetekből építették fel
önképüket,derészbenakárnemromákáltalkészítettfilmekbőlésregényekbőlis.Aroma
iden ti tás és a ro mák ra vo nat ko zó szte re o tí pi ák for má lá sá ból te hát a ro mák és nem-ro mák 
azidőkfolyamánegyarántkivettékrészüket,méghanemisazonosmértékben.Asztereo
típiákgyakorlatipolitikaivisszhangjaésaromákéletéregyakorolthatásaországrólország
ra(sőtakártelepülésrőltelepülésre)változik,ésakülönbözőtársadalmistátuszúromákatis
különbözőképpenérinti.Amostkövetkezőírásokasztereotípiákképzésénekésújraformá
lásánaknéhányjellegzetesútjátjárjákbe:aszépirodalomtólakultúrpolitikáig,akultúrpo
litikátólaszínházielőadásig,aszínházvilágátólamindennapiéletigvagyahétköznapiélet
interakcióitólamunkakörülményekalakulásáig.Nemcsakaromákkalkapcsolatoskonkrét,
személyesismeretek,hanemafantáziaképekéssztereotipikusmegjelenítésekisvisszahat
nakarra,ahogyanaromákvalójábanélnek.

AválogatássaljórészttúltekintünkMagyarországhatárain.Egytransznacionálispolitikai
szer ve zet szá má ra írott hát tér ta nul mányt a nyu gat-eu ró pai és észak-ame ri kai szép iro da lom 
sztereotipikuscigányképeitelemzőtörténetiáttekintéskövet,majdpediga„cigányautenti
kusság”jelentésévelkapcsolatosoroszországivitákataszínháziéletbenésadokumentum
filmkészítésvilágábanfeltérképezőírászárjaazesszéksorát.Ezakitekintéslehetőségetad
azösszehasonlítóperspektívaalkalmazásáraakifejezésleghasznosabbértelmében:túlságosan
isgyakranfordulugyaniselő,hogyaromákkultúrájánakkutatói(ésnéhamagukaromákis,
bárőkkisebbmértékben)helyi,konkrétkulturálisjelenségekbőlésjelentésekbőláltalánosí
ta nak és azo kat te kin tik a cigányokútjának,vagya romakultúrának.Aromadiaszpóraegyes
csoportjaiazonbanmásnapiproblémákkalszembesülnekazegyikországban,mintamásik
ban,másokkalvárosikörnyezetben,mintvidékikörülményekközött.Aromákreprezentáci
ó val kap cso la tos vi tái, a ro ma iden ti tás meg ha tá ro zá sá val kap cso la tos konf lik tu sok má sok 
Magyarországon,mintatöbbiállamkereteiközött:Magyarországonviszonylagjobbanlehet
hallaniaromákhangját,éshasonlóképpenkevésbéjelenítikmegőketromantikusésbuko
likusábrázolásokban–hiszenők,végülisalakosságjelentőshányadátképviselik.

Amegnevezésekéskategóriákhasználatabefolyásolhatjaegyállamkisebbségipolitiká
játis,nemisbeszélveamindennapikommunikációésígyamindennapiéletvilágáról.Az
elsőtanulmány,melyetegyangolszociológus(ThomasActon)ésegyromániairomaakti
vista(NicolaeGheorghe)írtközösen,annakanemzetköziésnemzetiszintűjelentőségével
foglalkozik, hogy miként kategorizálják a romákat.A cikket az Európai Biztonsági és
EgyüttműködésiSzervezetfelkérésére,közvetvetehátpolitikaidöntéshozók,emberjogiak 
tivistákéscivilszervezetekszámáraírták.Atanulmányegyolyanpillanatbanjelentmeg,
ami kor ezek a po li ti ku sok és szer ve ze tek ar ra ké rik a ro má kat, hogy az iden ti tás meg vá lasz-
tásábanelőszörmagukközöttjussanakegyetértésre,éscsakazutánforduljanakhozzájuk– 
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miközbenfigyelmenkívülhagyják,hogyakülönbözőállamiésjogikeretekmásésmás
lehetőségeketadnakaromapolitikaiidentitásartikulálására.

Acikkazokatazelőnyöketéshátrányokatelemzi,melyekaromáknemzetikisebbségkénti,
illetvetransznacionálisdiaszpórakéntimeghatározásábólszármaznak.ActonésGheorghefelsorol
ják azokat a különbözőkorlátokat,melyekkel a romákekétféle identitásmegfogalmazásakor
szembesülnek,ésaztishangsúlyozzák,hogyaromaönmeghatározásnemhagyhatjafigyelmen
kívülanacionalizmusstruktúráinakkereteit,melynekújratermeléséhezígymagukisgyakranhoz
zájárulnak.Amárlétezőfogalmiésintézményistruktúrákhozalkalmazkodásaromákegyetlen
lehetőségearra,hogyolyandiszkurzívhatalomhozjussanak,melyneksegítségévelhatékonyabb
politikaiképviseletértvagykulturálisésemberijogokérttudnakharcolni.Aszerzőketazakérdés
foglalkoztatja,hogylehetségeseolyandiaszporikusidentitástkialakítani,melynemtámaszkodik
azegyformaságéshomogenitáskritériumaira?Úgygondolják,hogyittazidejemegszabadulnia
nem zet ál lam ha gyo má nyos fel fo gá sá tól, hogy az he lyet ad has son a diaszporikus iden ti tá sok nak. A 
tanulmánynakazisaktualitástkölcsönöz,hogyszámostársadalomkutató,politikusésújságíró(ro
mákésnemromákegyaránt)bíráljaaromaszervezeteketamiatt,hogy„széthúznak”,hogynem
ké pe sek egy sé ge sen fel lép ni. Ezek a kri ti kus han gok nem ve szik fi gye lem be, hogy a po li ti kai iden-
titásokésapolitikaiálláspontokanemzetállamoktöbbségébenmégerőteljesebbheterogenitást
mutatnak:ígypéldáulazegyesmagyarországipártokonbelüllegalábbakkoravéleménykülönbsé
geketésfrakciózástlehettapasztalni,mintaromákpolitikaiszervezeteinbelül.

Aválogatásmásodiktanulmányátegyamerikaiirodalomkritikus,KatieTrumpenerírta,aki
acigányokábrázolásánaktörténetétkísérivégigazelmúltháromévszázadnémet,angolés
északamerikai szépirodalmi alkotásaiban.Trumpener írásában a „cigány”nema romákra
utal,hanemaszépirodalombanmegjelenőképükre.Megmutatja,hogyacigánykarakterek
rendszerinthirtelenbukkannakfel,minthavalamilyenelfeledettmúltbólkeverednénekavaló
életbe – ezzel kizökkentik a cselekménytmegszokottmedréből, és felborítják a regények
főszereplőinekidőérzékétis.Trumpenerszerintazeurópaiszépirodalmialkotásokacigányo
kat rendre történelmen kívül létező népként ábrázolták, és ennek következtében nemcsak
figuratívmódon,hanemavalóéletbenisatársadalmonkívülrekerültek.Ígyeshetettmega
harmincasévekNémetországában,hogymiközbenahúsvérromákatkoncentrációstáborok
bagyűjtötték,romantikusésidillifilmeketkészítettekatársadalmimegkötöttségektőlmente
sen,„szabadon”élő,elképzeltcigányokról.Trumpenerúgyvéli,hogyacigányokatábrázoló
szép iro dal mi al ko tá sok ro man ti ciz mu sa rend sze rint szo ros kap cso lat ban állt a ro mák ki re-
kesztésének,száműzetésénekéskiirtásánakpolitikájával,sőtaláistámasztottaazt.

Trumpenermeggyőzőenmutatjabe,hogyanemromákáltalforgalmazottromantikus
szte re o tí pi ák el fe dik, de leg aláb bis el fe led te tik az at ro ci tá so kat. Ugya nak kor az is tény, hogy 
bizonyosromantikusábrázolások,főlegalovakkal,azenével,atűzzelkapcsolatosképek,
büszkeséggelésörömmeltöltenekelnagyonsokromát.Devajonmiadjamegszámukraa
büszkeségélményét?Talánaz,hogynincsmásválasztásuk,mintelfogadnialétezőfogalmi
struktúrákatésképimegjelenítéseket?Vagyaz,hogyörömetlelnekeromantikusmotívu
mokszínpadieljátszásában?Esetlegaz,hogycsaládikörbenvagymás romákkalegyütt
közös élményekre emlékezhetnek?Lehete, hogy a büszkeségnek és örömnek az egyik
közösségbenmásaforrása,mintamásikban?Ésmivanakkor,haaromákrésztvesznek
ugyanazilyenképimegjelenítéseklétrehozásában,denemfeltétlenülönszántukból?

A vá lo ga tás har ma dik ta nul má nya ezek re a kér dé sek re a moszk vai szín há zi élet és a 
filmforgatáskontextusábankívánválasztadni.AlainaLemonírásábanolyaneseteketbeszél
eléselemez,aholromaszínészekésénekesekromantikusszerepeketjátszanakeloroszren
dezőkelképzeléseiszerint,ésaholaromáknaknincssokbeleszólásukabba,hogyaszínpa
didarabvagyafilmmilyenképetalkotróluk.Atanulmányaromákképimegjelenítésének
folytonosságaitkísérivégigaszínháztólafilmig,konkrétanaMoszkvaiRomaSzínháztól
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egy1992esfilmforgatásig.Visszatérőelemeazoroszszínházésfilmtörténetnek,hogya
nemromarendezőkallegorikusértelembenalkalmaztakcigánykaraktereketésmotívumo
katannakérdekében,hogyatársadalomegészérőlésatársadalmiváltozásokrólalkossanak
vé le ményt, le gyen szó akár a tár sa da lom szo ci a lis ta át ala kí tá sá ról, akár az ál lam szo ci a liz-
mustkövetőátmenetről.Demitgondolnakerrőlazokaromák,akikrésztvesznekaszín
darabokésafilmeklétrehozásában?Atanulmánymásodikrészeazttárjafel,hogyaszíné
szekkulturális jelenségekrőlés társadalmikapcsolatokrólalkotottértelmezéseimibenés
hogyankülönböznekarendezőelképzeléseitől.Megmutatjaaztis,hogyaromaszínészek
neknincshatásoseszközükarra,hogyvitassákazorosztöbbségnekaromákautentikussá
gárólalkotottésarendezőáltalképviseltdefinícióit.

Aválogatásnegyedikdarabjaegybeszélgetés,melyetDarócziÁgnessel,aMagyarTele
vízió romanemzetiségiműsoránakszerkesztőjévelésBársonyJános jogásszal folytatott
AlainaLemonésVörösMiklós.Azinterjúbizonyosmértékighazaipályárahozzaazokata
témaköröketésszempontokat,melyeketaháromelőzőtanulmánytárgyal:ígyfoglalkozik
aromákpolitikaiképviseleténeklehetőségeiveléskorlátaival,aromakisebbségésatöbb
séginépcsoport(jelenesetbenamagyarok)évszázadosegyüttélésénekkövetkeztébenkiala
kulókettős történeti identitásmegnyilvánulásaival, a romákkalkapcsolatos sztereotípiák
továbbélésévelésalakváltozásaival,illetvearomákmegjelenítésévelakülönbözőszépiro
dalmi,művészetiéstelevíziósmédiumokonkeresztül.Aromáknak1992ignemvoltlehe
tőségükarra,hogyrendszeresenésközvetlenülbefolyásolhassákésalakíthassákamagyar
országi cigányságról alkotott médiareprezentációkat. Az azóta a Magyar Televízióban
folyamatosanmegjelenőPátrin címűmagazinnemcsakaromakulturálisidentitásmegőr
zésétésaromaművészetiértékekismerttétételét,hanemaromákcivilszerveződéseinek
megerősödésétiselősegítette.Azönszerveződéspéldáitazértisfontoshangsúlyozni,mert
amédiaegyesreprezentációinakjelentőségétegyrekevésbéazhatározzameg,hogykivagy
mi az iden ti tás meg ha tá ro zá sá nak a for rá sa, és egy re in kább e rep re zen tá ci ók prag ma ti kus, 
közösségirelevanciája.

A vá lo ga tás ta nul sá ga ta lán ab ban fog lal ha tó össze, hogy ami kor a szép iro da lom, a szín-
ház, a film és a te le ví zió sztereotipikus meg ha tá ro zá sa i nak a ro ma iden ti tás ra és a ro mák 
életéregyakorolthatásátelemezzük,akkornemazafontos,hogybeazonosítsukazegyetlen
üdvözítőmintát,melyetmindenrománakkövetniekellene–legyenazazéttermicigányze
nész,ahagyományőrzőnépdalénekesvagyagyárimunkásfigurája.Mertakármilegyenis
a sztereotipikusmeghatározások konkrét tartalma, annak nagyobb a tétje, hogymilyen
mértékigvanlehetőségearomáknakbeleszólniazidentitásukrólésmegjelenítésükrőlfolyó
vi ták ba.
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Hi vat ko zott iro da lom
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