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1. FEJEZET 

 

BEVEZETÉS 

 

 

 

 

 

A vadász és az oroszlán egymással vetekednek vala. Az oroszlán azt mondja, 

hogy ő erősb vala az embernél. Végre annyi lőn a beszéd, hogy a vadász vivé 

őtet egy kő képhez, holott ki faragták vala, hogy az oroszlán fejét az ember 

lába alá nyomta volna. Ott az oroszlán azt mondá, hogy nem volna ez elég 

bizonság a vadásznak, mert az emberek olyat faraghatnának, mellyet 

szeretnének, de ha az oroszlán faragni tudna, avagy ha azt oroszlán faragta 

volna, tehát az ember lába alatt állana az oroszlánnak, és nem az oroszlán az 

ember lába alatt.  

 

Értelme 

 

Kinek mint mi tetszik, úgy mondja,  

És mindenkoron arra vagyon gondja, 

Hogy az ő beszédét kedve után mondja.1 

                                                 
1 (106) Az oroszlánról és a vadászról, Esopus fabulái Pesti Gábor szerint, 

Magvető, Bp., 1980, 122 
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Esopus meséje látszólag aligha kötődik a könyv tárgyához. A történet egy 

oroszlánról és egy emberről szól, akik egymással vetélkednek. Esopus 

tanulsága azt a narratív pozíciót jelöli, amiben mindenki számára biztosítja 

történetének elmondását. Ha úgy tetszik, felkínálja és deklarálja a világról 

alkotott, egymásnak akár ellentmondó valóság-narrációk létezését. Azt is 

állítja, hogy az a mindenkori beszélő-cselekvő megszólalás legfőbb, 

rekonstruálható illokúciója2, hogy fenntartsa a maga által konstruált, neki 

leginkább megfelelő, az ő érvényességét szolgáló elbeszélést érvényes 

elbeszélésnek. Ha tehát így van, az ember feladata, hogy fenntartsa saját 

történetét, és abba írja bele az oroszlánt, míg az oroszlánnak is ugyanez, 

éppen fordítva. Ugyanazon az ideológiai platformon állnak tehát, ugyanazokkal 

az eljárásmódokkal dolgozzák ki világukat, viszont érdekeik ellentétesek. Ebből 

következik az, hogy képtelenek a megegyezésre, arra, hogy kidolgozzanak egy 

olyan történetet, melyben ők maguk nem egymás kizáró ellentétei.  

 

Ugyanezt a mesét – Esopusét – azonban magyarázhatom kissé másként is. 

Oly módon, hogy a szöveget emberi közlésnek gondolom el. Azt állítom, hogy 

nem két fél vitatkozik, hanem az ember csapdát állít ezzel a történettel az 

oroszlánnak.  Az oroszlán azonban bölcsebbnek bizonyul az embernél, hiszen 

észreveszi a diskurzusban rejlő csapdát. Ha az oroszlán benne marad az 

ember által kínált diskurzusrendben, akkor másként cselekszik, mint ahogyan 

látjuk (egy másik szövegváltozatban az oroszlán szét is tépi az embert)3. 

Feladata az volna, hogy hasonló példákat kutasson fel, olyanokat, amely az 

ember által legitimnek tekinthető eljárásokkal bír. Az ember számára bizonyító 

                                                 
2 vö. Kálmán C. György, Az irodalom mint beszédaktus, Akadémiai, Bp., 1990 

Különösen az illokúciós aktus elgondolásairól Ohmann, Van Dijk, Beardsley ill. 

Tanaka és Grice irónia-fogalmáról (53-65) 
3 A mezőn az oroszlán bebizonyította az embernek, hogy ő az erősebb, 

megölte (37), Ezópus fabulái, Elektra, 2003 
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erejű példának (monument, kőtábla) kellene megfelelnie, hiszen az ember 

magát az összemérést, a bizonyítási eljárást kimozdította az elsődlegesség 

helyzetéből, abból tehát, hogy ténylegesen összemérjék az erejüket. Az 

oroszlán azonban nem ebben a másodlagos recepcióban keres igazolást, 

hanem leleplezi ezt az eljárást azzal, hogy helyébe eseményt helyez. Az 

oroszlán szót kapott az embertől, de oly módon, hogy a felkínált diskurzusban 

benne állva csak az ember hangján szólalhatott volna meg. És ha így szólal 

meg, saját szavai által tartja fenn az ember uralmát és a maga 

alárendeltségét. 

 

Sloterdijk nagyesszéje4, nagy hatású előadás-kötete rendre visszatérő módon 

bíztat minket a felforgatás bármiféle bátorságára. A kezdetről beszél, arról, 

ami – ha nem volna túlságosan pökhendi állítás – ezt a dolgozatot is 

foglalkoztatja. Nem metafizikai értelemben azonban, mint Sloterdijket. Inkább 

a tudományos diskurzus praxisa szempontjából izgat bennünket az elsőség, az 

a bizonyos első megszólalás, ahogyan arról, folytonos megtagadásában ennek 

az elsőségnek, Geertz beszél.5 A tudománytörténeti írások reprezentációjában 

ugyanis szövegszerűen megtermelődik a kiindulópont, az első szöveg. Ettől a 

legerőteljesebb kultúrakritikai pozíciókat megjelentetők is ritkán tekintenek el 

saját tudománytörténetük narratíváinak megalkotásakor, valószínűsíthetően 

                                                 
4 Sloterdijk, Peter, Világra jönni – szót kapni, Jelenkor, Pécs, 1999 
5 vö. Geertz, Clifford, Interjú Clifford Geertz-cel (Richard Handler), in: Az 

értelmezés hatalma, Századvég, Bp., 1994, 369-393. Az interjú egy jelentős 

szakasza nem csupán arról gondolkodik, hogyan emancipálódik a kulturális 

antropológia a társadalomtudományokon belül – ennek kapcsán Geertz 

számos ezzel foglalkozó tudománytörténeti munkát említ fel –, hanem arról is, 

amely belülről feszíti és veszélyezteti a diskurzust. És erről az interjúban a 

maga jelenvaló praxisában, tényleges kulturális antropológusokról, egyetemi 

oktatásról, hús-vér személyek egymásnak feszüléséről beszél.  Az ily módon 

áttekintett alakulástörténet mutatja meg, hogy valóságosan létező elsőről nem 

lehet, elsőkről pedig aligha van értelme beszélni abszolút módon.  
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azért, mert ha a szövegeknek nem is, a szerzőknek szükségük van elődjeik 

megnevezésére.6 Ez a ragaszkodás akkor is jelentőséggel bír, ha tudomásul 

kell vennünk, hogy ilyen első szöveg viszonylagosan sok van a diskurzusok 

történetében, amelyek mindig és mindenkor megképzik a maguk elsőit akkor 

is, ha tudják azt, hogy ez szinte kitölthetetlen, mert folyton elmozgó kategória. 

Azt ugyanakkor éppen ebben az időben előrehaladó rekonstrukcióban 

szeretnénk megmutatni, hogy az elképzelt diskurzus hogyan birkózik 

folyamatosan azzal a problematikával, amelyet önnönmaga számára jelent, 

hiszen miközben létéért küzd, folytonosan kérdőjelekkel kell élnie a saját 

létezésmódjára vonatkozóan.  

 

A megszólalást, írást, egyszóval a jelhasználatot cselekvésnek gondoljuk el – 

tényleges tettnek, a maga kockázatával. Megkísérlek a továbbiakban, a 

dolgozat egészében úgy megnyilatkozni, hogy kevéssé törekszem elképzelt 

igazságok megfogalmazására, inkább erre az aktusra, a megszólalás felforgató 

erejére hagyatkozom. Több hasznot, tehát jelentéseket remélek ily módon 

ugyanis. Ez a felforgató magatartás alapvetően a dolgozat kritikai pozíciójából 

következik. Megpróbál a szöveg eltávolodni a deskripciótól, illetőleg csak 

annyira haladni a leírással, amennyire az szükséges a későbbi 

interpretációkhoz. Ez a terjedelem rovására megy – miközben bízom abban, 

hogy ezzel együtt a terjengősség is elkerüli legtöbbször.   

 

Ennek a kimondásnak máris ellentmondani látszik a tudománytörténeti kánon 

létrejöttével foglalkozó egysége a dolgozatnak. A megközelítésem egyszerre 

vágyik megfelelni több kívánalomnak: egyfelől áttekintő jellegű lesz, amely azt 

is jelenti, hogy használ kronológiai rendet. Másfelől némileg elhajlik a kánon-

problematikától, sokkal inkább a szövegek alkotta diskurzus identifikációs 

                                                 
6 vö. Geertz, Clifford, Az értelmezés hatalma, Századvég, Bp., 1994, 386-389 
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kérdéseiről akar beszélni. A mára klasszikusnak tekintett tudományok, 

hagyománytörténettel bíró diskurzusok korai történetei szolgálnak modellül 

arra vonatkozóan, hogy a névadás nem csupán elnevezés kérdése, nem is 

fogalmi vagy elméleti kérdés, sokkal inkább egzisztenciális, vagy ahogyan 

Sloterdijk említi – egyszerre példázva saját cinizmusát – ontológiai 

természetű. A romológiára való rákérdezésünk innen legalábbis idézőjelek 

közé szorul: az elnevezést szinkron és diakron módon is kiterjesztjük, 

miközben az elnevezés igénye nem jelenik meg azonban a szövegekben, 

melyeket minden engedélykérés nélkül romológiának tekintünk, ráadásként 

közülük jónéhányat olyannak, amely a romológia tudománytörténetét mondja 

el. Ez lesz az a szakadáshelye elméletünknek, amelyre egyszerre épít is a 

dolgozat, miközben eltakarni próbálná. Sőt, eleve úgy hozzuk létre a szövegek 

eme speciális rendszerét, fejezetünk tárgyát, hogy azok nem nyújtanak be 

igényt látszólag erre a viszonyba kerülésre. Valójában mégis azt igazoljuk, 

hogy ez nincs így, és talán azt is, hogy elkerülő eljárásaik a nem-

megnevezésre, másként-nevezésre: el-nevezésre saját identifikációs 

zavarukból következik. Abból, hogy vágynak erre a megnevezésre, de 

teoretikus módon való tisztázásának elmaradása miatt tartanak is ettől. A 

szövegek, miközben létrehoznak egy elgondolható idézetrendszert, amelyben 

a keresztutalások számossága jelzi egymáshoz való sajátos viszonyukat, 

maguk is beleírnak ebbe a narratívába. Sok esetben kimondott 

szándékossággal törekednek a metadiskurzusra, tényleges összefoglaló vagy 

értékelő-leíró történeti munkák, melyek akár ideológiai pozícióikban nem is 

állnak távol a jelen munkától. Ezek a szövegek különösen fontos támpontjai 

lesznek vizsgálódásainknak. Előre bocsájtom, azt tapasztaljuk, hogy olyan 

szövegek, sőt alapvetően olyan szövegek határozzák meg ezt a diskurzust, 

amelyet romológiának nevezek, melyek a megnevezés problematikája elől is 

elmozognak.  
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--- 

 

A dolgozat végső állítása sem az kíván lenni, hogy a romológia, mint olyan, 

van, létezik. A dolgozatom lényegileg ennél kevesebbet mond, és többet állít. 

Azt ugyanis, hogy az a diskurzusrend, amely meghatározhatja ma a 

romológiát, jelent problémát. Következésképpen, mint ama mese 

oroszlánjának – le kell lepleznünk ezt a fenntartó gondolkodásmódot.  

 

Pléh Csaba meghatározó tanulmányának nyitó mondatával árulja el 

dolgozatának végkövetkeztetését: 

 

előre is leszögezem és fenntartom, hogy a végső válasz a címben feltett 

kérdésre: nem.7 

 

Ha dolgozatom mégis egyetlen kérdésre várna végső soron feleletet, arra, 

hogy létezik-e a romológia – és alighanem ez is a legfőbb vitapontja8 –, a  

válaszom magabiztos igen volna. Akkor is szükségesnek tartottam ezt 

kijelenteni, ha a következő fejezetek nem ezt az igent hivatottak 

alátámasztani, hiszen ez az elhatározott igen teremti meg a romológiáról való 

beszéd szabadságát, azt tehát, hogy ez a dolgozat van.  

 

What kind of skirt must she wear to be accepted as a full-fledged member in 

the field of art: a Roma skirt?9 

                                                 
7 Pléh Csaba, Hozzájárulhatnak-e az empirikus pszichológiai kutatások a nyelv-

gondolkodás viszony filozófiai problémájának megoldásához? in: Neumer 

Katalin szerk., Nyelv, gondolkodás, relativizmus, Osiris, Bp., 1999, 37 
8 Bár tanulmányomból ez válthatja ki a legnagyobb vitát – írja Pléh az említett 

tanulmány felütésében.  
9 [Milyen szoknyát kell viselnie ahhoz (Kiba Lumbergnek), hogy a 

képzőművészet teljes jogú tagjává válhasson: cigány szoknyát?] Nummelin, 
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Kiba Lumberg 2000-ben készítette azt az installációt, amely az elemző 

művészettörténészt erre a kérdésre sarkallta. Láthatóan a művész egész 

alkotói pályájának ars poeticájává emeli The Black Butterfly című művét10. Ez 

egybeesik a Lumberg-i önértelmezéssel: első regénye Musta perhonen (Fekete 

Pillangó)11 címen jelent meg finn nyelven. Az önéletrajzi regény a   

 

sötét bőrű asszonyok magyarázatait, világértelmezését nyújtja(…). Ebben a 

kultúrában ugyanis a nőknek inkább hallgatniuk kell, s nem fejthetik ki 

véleményüket. Az egész rendszer, s annak léte tulajdonképpen ezen az elven 

alapul. Pedig számos tehetség akadna köztük, akiknek csak lehetőséget 

kellene adni, hogy megvalósíthassák önmagukat.12 

 

A kiállítási tárgy egy kiterített fekete szoknya, késekkel szegezve fehér 

deszkafalra, előtte rácsok. Szinte alllegorikus jelentésnyerésről van szó a 

hivatkozott irodalmakban, melyek abból az életrajzi momentumból indulnak, 

hogy az alkotó tinédzserként elhagyja közösségét, hogy saját útját járhassa. 

                                                                                                                                                    
Esko, Kiba Lumberg, Otherness and Nostalgia Dressed in Stories, in: Junghaus 

Tímea-Székely Katalin szerk., Paradise Lost, OSI, 2007, 121 (A dolgozat angol 

nyelvű idézetei, amennyiben azok magyar fordítása nem ismeretes, a 

lábjegyzetben saját fordításaim. Ezeket külön nem jelölöm a továbbiakban.) 
10 The Black Butterfly, az installáció fényképanyaga mára több gyűjteményes 

művészeti albumban is helyet kapott, köztük a Paradise Lost-ban (Junghaus 

Tímea-Székely Katalin szerk., Paradise Lost, OSI, 2007, 131-133), a Meet 

Your Neighbours, Contemporary Roma Art from Europe kötetében (Junghaus 

Tímea szerk., OSI, 2006, 118, 120-121), valamint az alkotóról szóló 

monográfiában.  
11 Sammako, Helsinki, 2004, amelyből részletek magyar nyelven: 

http://www.amarodrom.hu/archivum/2007/02/36.html 

A Fekete pillangó toposza a magyarországi cigány szerzők között Szécsi Magda 

esetében előkerül az A lehetséges cigány irodalom fejezetben. 
12 R.A. http://www.amarodrom.hu/archivum/2007/02/39.html 
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Ezt a személyes élményt önmagában allegorikussá válthatja a további 

interpretáció, amely így egyszerre válik művészi önkifejezéssé és személyes 

erkölcsi-morális hitelességgé. Tovább is mozdíthatjuk ebben az irányban az 

interpretációnkat, a szoknya női ruhadarabként ebben metonimikus 

viszonyban a roma nő-t jelenti, a szabadságától megfosztott roma nőt. 

Ugyanakkor hogyan magyarázható az, hogy éppen a szoknya, tehát az, amely 

a nemi és etnikus identitás megképzése, maga oly módon jelenik meg, mint a  

 

prison uniform?13 

 

Ami eddig tehát jelölőként állt helyt a magyarázatainkban, jelöltjeként a roma 

nőnek, a szabadságtól való megfosztottság időtlen metaforájaként, 

szembekerül saját jelentésével. Ellenkező irányúvá válik a fekete szoknya: 

értékelőjelet és jelöltet vált. A fekete pillangó – amelyben a  vizuális 

hasonlóság  adja a metafora alapját – nem csupán az egzisztenciális 

értelemben fogságban tartott nő. Ebben a mozzanatban illan el a metaforikus 

alakzat stabilitása a jelentésképzés szintjén. Hiszen a fekete pillangó a tradíció 

fenyegető ereje, réme is. A bicskák fanyeleinek fémfedésű, kalapált végei 

legalább annyira mintái is a szoknyának, mint amennyire falhoz szegezői. És a 

kifeszítésben legalább annyira jelen van a megfeszíttetés áldozat-élménye, 

amely önkéntelenül is a legelterjedtebb és a keresztény Európában mindenütt 

jelen lévő cigány eredetmítoszt hívja elő. Azt is gondolom, hogy a rácsok, 

melyek elzárják első élményként ezt a szoknyát, legalább ennyire őrzik is azt. 

A rács, a szoknya és a bicskák ily módon felkínálják magukat a jelentések 

egymástól való elmozdulására. Ezek a variábilis és egyszerre topikus elemek 

az egymással való érintkezésükkor hagyományozódó, stabil jelentéseiket 

billentik ki. A szoknya, amely a roma tradíció egészeként áll előttünk, 

                                                 
13 [rabruha] Junghaus Tímea-Székely Katalin szerk., Paradise Lost, OSI, 

2007, 120 
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esszenciális módon, hiszen beteríti, le/elfedi az egymással ellentétes 

jelentések világát, sohasem válik teljesen hozzáférhetővé a külső szemlélő 

számára. Ahogyan legalább ilyen intenzitással dolgozza ki azt a jelentést is a 

dialógus, amely ezzel kevéssé esik egybe. A késes szoknya, amely a roma 

tradíció egészeként áll előttünk, a maga statikusságával, ahol a férfiak bicskái 

és a nők szoknyája meg kell, hogy maradjon múltnak, amely távol tartja 

magát a jelentől, amelyben másként alkotja meg önmagát az én: 

 

I don’t recall being a Gypsy, but I have Gypsies in my dreams, and Gypsies 

surround me.14 

 

Ennek a feszültsége a Black Butterfly, az önazonosság kétségbeesett 

bizonytalanságának feszültsége, amely nem tud nyugvópontra jutni akkor, ha 

nem enged a behatolásnak, a hatalom erőszaktételének.15 Különösen igaznak 

tűnik ez akkor, ha Lumberg biográfiájára, politikai-társadalmi aktivitására 

figyelmezünk. Nem csupán egy belső konfliktusról beszélhetünk, amely az 

önmagára vonatkozó kérdés ambivalenciájával terhelt, hanem 

társadalombírálata és sokszor a roma közösségekre vonatkozó nyilvános 

kritikája hasonlóan nyilvános reakciókat váltanak ki a roma közösségek 

képviselőiből. A külső, többségi hatalmi pozíciója, mely képes egyértelműsíteni 

a viszonyrendet, a kijelölt pozíciókat helyreállítani, az alárendelt és nem-

cselekvő biztonságára váltani az elviselhetetlen feszültséget, ahol a jelentések 

oszcillálnak, összeérnek, konfrontálódnak, és zavart okoznak az azonosuló 

számára. A szoknya-pillangó elzártságában magára hagyott, tehetetlen és 

                                                 
14 [Nem emlékszem arra, hogy cigány volnék, miközben az én cigányaim 

népesítik be az álmaimat és vesznek körül engem.] Junghaus Tímea-Székely 

Katalin szerk., Paradise Lost, OSI, 2007, 21 
15 vö. Lust Iván, Vágy és hatalom, Thalassa, 1999, 2-3, 7-44 
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kiszolgáltatott, de olyan, amelyhez nem is férhetünk hozzá. Ennek a 

hozzáférés-problémának az észlelése az uralás ambivalens vágyának 

megtapasztalása is egyben. A befogadó maga is az installációs térben áll: a 

rácsos állványzat ketreccé változik, a kiállítás cselekvéssé. A hatalmat birtokló 

Európa narratívájának leleplezésévé válik a Black Butterfly. Európa ily módon 

kolonializált cigányait teszi közszemlére ember-kertjében, miként Nanukot az 

elmúlt század elején. 
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2. FEJEZET 

 

 

A TUDOMÁNYT TEREMTŐ ÖNKÉNY – 

A ROMOLÓGIA MORFOLÓGIÁJÁNAK VÁZLATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erőszak és kiindulópont? A kiindulópontban rejlő erőszak?16 

                                                 
16 RICOEUR, Paul, Erőszak és nyelv, in: Szabó Márton szerk., Az ellenség neve, 

Jószöveg, Bp., 1998, 131 
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A romológia, ha úgy tetszik, eddig nem nyújtotta be igényét egy értelmezhető 

gondolkodási mező megteremtésére. Ezt a szellemi riripét hiábavaló volna 

keresni – egyelőre nincsen. A következőkben megkísérlem azokat az elemeket 

felsorolni, melyek elengedhetetlennek látszanak ahhoz, hogy a romológiát 

tudományos diskurzusként érteni tudjuk: egzisztenciális kérdésfeltevésre 

törekszem.  

 

Hangsúlyosan az érdekel, mikor következik be az a tudománytörténeti pillanat, 

amikor a tudományos diskurzus rákérdez saját létezésére, miként termeli 

magának meg ezt a reflexív nézőpontot, s végül mihez kezd vele. Azt 

képzeljük – hogy mint ezt ismert munkájában Said tette17 – ténylegesen 

megmutathatóvá válik egy diskurzus természete. Ez kínál aztán lehetőséget a 

további állításokra. Várakozásunk szerint azt, hogy egy kikezdhető 

diskurzusnak éppen szakadásai lesznek azok a helyek, ahol igazolhatóvá válik 

egy új, ténylegesen tudományos diskurzusként tekintett romológia igénye.  S 

ez azzal (is) jár, hogy felszámolhatókká válnak az eddig használt stiláris, 

retorikai alakzatai és struktúrái ennek a nem-diskurzusnak. Ezzel a 

felszámolással azok a pozíciók rombolódnak le, amelyek eddig útját állták a 

tényleges elbeszélhetőségnek, voltaképpen annak, hogy a romológia tényleges 

tárgyáról – köztük magáról – ejthessen szót.  

 

Más modern bölcsészeti tudományok létrejöttének – létrehozásának, 

kikényszerítésének – különösen azoknak, melyek közvetlen és kifejezett 

szándékkal a jelen társadalmi mozgásainak feltárására törnek, jelentős 

problémát okozott (és okoz máig) önmaguk tudományként való értelmezése. 

Mint Geertz írja,  

 

                                                 
17 Said, Edward, Orientalizmus, Európa, Bp., 2000; a dolgozat a továbbiakban 

vissza-visszatér Said monográfiájához.  
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A felismerés (vagy talán csak beismerés), hogy a társadalompolitikai 

gondolkodás sohasem testetlen reflexiókból nő ki, hanem <<mindig a 

gondolkodó valós élethelyzetéhez>> kapcsolódik, úgy látszott, éppen az 

előnyökért folytatott vulgáris csatározással szennyezte be azt a gondolkodást, 

amelyen felül kívánt emelkedni.18 

 

A névadásról 

 

A névadás aktusa nem egyszerűen a név dilemmáját jelenti – azt is, de erre 

néhány mondattal később térek vissza. A megnevezés, amely a megnevezés 

képességével kelti életre a megnevezettet – az első mozzanata a műveletnek. 

A névadás aktusa nem érvényesíti ugyan a megnevezettet, még csak eggyé 

sem válik vele, de feltételezi annak meglétét, annak a létezését, amit a 

megnevezés illet. Ebben az esetben egy diskurzust. A névadás nem kívülről 

adott, (nem isteni természetű, mint ahogy ezt Foucault19 az episztémé-váltás 

előttinek sajátjaként jegyzi) hanem maga a diskurzus termeli meg magának 

elnevezését.20 Egészen pontosan diskurzus nélkül nincs elnevezés, de nincs 

                                                 
18 Geertz, Clifford, Az értelmezés hatalma, Századvég, Bp., 1994, 22-23; 

Geertz az ideológia mint kulturális rendszer nyitó egységét az ideológia és a 

tudományos diskurzus, módszertan stb. viszonya foglalkoztatja. A romológia 

ebben az értelemben – mint látni fogjuk – afféle társadalomtudományi 

természetet mutat. Egyfelől be kell látnia kizárólagosság-pozíciójának 

problematikusságát, másfelől korszerűbb és használhatóbb objektivitásra kell 

törekednie, vö. később Banks strong objectivity-fogalmával. 
19 Foucault, Michel, A szavak és a dolgok, Osiris, Bp., 2000, (különösen A világ 

prózája, 36-64) 
20 Arról a relatív bizonyosságról, amely a klasszikusnak gondolt 

társadalomtudományok esetében tematizálható, a dolgozat nem kíván felvetni. 

Ez azt is jelenti, hogy nem követjük nyomon a Foucault-i struktúrát, amely a 

fent említett dolgozat záró egységében a társadalomtudományokat nem-

tudományokként rendszerezi a természettudományi/közgazdasági/filológiai 

hármasához kötve azok létmódjait: A társadalomtudományoknak talán egész 
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név, ha ezt a diskurzus nem kezdeményezi, azaz a maga számára nem tekinti 

feladatnak. Ez pedig már az elnevezés következő, immár temporális 

mozzanatára hívja fel a figyelmet. A diskurzus nem csupán van, hanem 

története van, időben megragadható, de nincs struktúrája ennek az időben 

való bennelevésnek. Jelen van, de meg nem nevezettségében van jelen. A 

diskurzus a maga neve körüli dilemmát mindenképpen ontológiainak gondolja 

el. Arról van szó, hogy a név exponálása további terheket ró a diskurzusra – 

már a maga érintettségére vonatkozóan, önnönmagáról kell szólnia: 

tudománytörténeti vizsgálódásba kell kezdeni tehát, amely feltárja a nevének, 

megnevezésének alakulástörténetét. Megmutatja a név alternatíváit, 

tudományos okoltságát valamely megtartásának és mások elvetésének – ez a 

romológia diskurzusa esetében meglepően szűkös időintervallum, hiszen a 

2000-ben napvilágot látott rendszerező igényű monográfia még a 

Romológia/Ciganológia címet viselte.21 A kötet számos erőssége mellett 

mégiscsak problematikus lehet az, hogy ezt a megnevezés-dilemmát nem 

tudta egy metadiskurzusként elgondolni, nem épít be erről szóló tanulmányt a 

kötetbe. A megnevezés a romológia diskurzusán belül ugyanakkor állandóan 

                                                                                                                                                    
történetét, a XIX. századtól kezdve, e három modell alapján lehetne fölvázolni. 

Foucault, Michel, A szavak és a dolgok, Osiris, Bp., 2000, 401. Ugyanígy nem 

követi a dolgozat más tudományterületekre vonatkozóan alakulástörténetük 

legfeljebb analóg mozzanatait, csupán ott kívánok ezekre utalni, ahol annak 

ereje fontosnak tűnik a vázlatos gondolatmenet követéséhez. vö.: Foucault, 

Michel, A szavak és a dolgok, Osiris, Bp., 2000, 396-409, Schelling, Friedrich, 

Fiatalkori írásai, Jelenkor, Pécs, 2003, 6-7; Geertz, Clifford, Az értelmezés 

hatalma, Századvég, Bp., 1994 (különösen: 25-30, amely az ideológia 

terminusával, annak diskurzusképző erejével és a tudományos diskurzusban 

való jelenlétével foglalkozik; ugyanennek a kulturális antropológiára vonatkozó 

szoros elképzelései uitt 332-351; továbbá a szociológiára vonatkozóan 

Alexander, Jeffrey, C., Szociológiaelmélet a II. világháború után, Balassi, Bp., 

1996, 9-27) 
21 Forray R. Katalin szerk., Romológia-Ciganológia, Dialog Campus, Bp.-Pécs, 

2000 



 17 

visszatérő, problematikus mozzanat. Hasonlóképpen idézhetünk olyan 

sorozatokat, melyek romológiai tanulmányokként jelölik meg önmagukat, 

mások cigány tanulmányok gyűjteményeként jelennek meg22, megint mások – 

s ezek vannak többségben – a roma/cigány lexémát jelzőként használják oly 

módon, hogy a tudományos munkáknak nem diskurzus-szerűségét, hanem 

tematikáját jelölik ki általa. Ezek számunkra azért lesznek különösen 

hangsúlyosak, mert ily módon azzal az implicit állítással terheltek, mely 

negálja a romológiát. A névadás ilyetén problémája láthatóan magának a 

diskurzusnak a problémája. Egyfelől – erre a későbbiekben kitérek – a 

diskurzus a nem-romák diskurzusaként jön létre, saját homogenizáló nép-

elnevezésükből generálódik a tudományterület elnevezése is. A magyar nyelvű 

ciganológia számos alakban fordul elő a gypsy, tsiganes, etc. szóképzéséből.23 

A romológia elnevezés valószínűsíthetően ezt a ráértett hierarchizáló jelleget, 

a monopozicionalitás hangsúlyozását kívánja meg áthúzni. A saját 

csoportelnevezésből képzett szóalak azzal a gesztussal jelölődik, hogy a 

megszólalás nem a nem-cigányok privilégiuma, egy pluralizált és felszabadított 

diskurzusban vehetnek részt a szövegek.  

 

A közösségi identitás szempontrendszere szerint elgondolni a megnevezés 

problematikáját hasonló, és inkább foglalkozik a vizsgált közösségek, etnikus 

csoportok önelnevezéseivel és külső megnevezéseivel, azokkal az identitás-

definíciókkal, amelyek a megnevezésen keresztül megrajzolódni látszanak.24 A 

                                                 
22 A Magyar Néprajzi Társaság Ciganisztikai tanulmányok címen jelentetett 

meg sorozatot (1984-), amely Kríza Ildikó nevéhez fűződött.  
23 pl.: Liégeois intézetének neve Centre de Recherches Tsiganes, a későbbi 

fejezetekben hivatkozom a Gypsy Lore Society számaiban megjelent 

tanulmányokra. 
24 Lsd. a kötetben szereplő tanulmányok közül a Ladányi-Szelényi, Ki a cigány? 

ill. a szociolingvisztikai munkákat, Szalai Andrea, Pálmainé Orsós Anna, Tálos 

Endre dolgozatait. Ugyanígy a megnevezés problematikájával is foglalkozik az 



 18 

romológia ily módon nem csupán azzal küzd, hogy magának szerezzen nevet, 

hanem azzal is, hogy milyen névvel, nevekkel illesse tárgyát. Blasco a Third 

Text tematikus számának bevezetőjében ezzel az önelnevezés-problematikával 

számol. Nem azzal tehát, hogy kit tekintünk romának, cigánynak, hanem az 

elnevezést, annak aktusát helyezi fókuszba. A Picturing Gypsies-ben arról 

számol be, hogy a roma elnevezés a romani nyelvből indulva a csoport belső 

megnevezésének tűnik. Így helytállónak mutatja magát egy olyan 

diskurzusban, amely törekedni kíván a hierarchikus nyelvi alakzatok 

felszámolására – ez azonban korántsincs így. Mert bár  

 

reflektál a [trópus] a gazdag örökségre és kulturális méltóságra25   

 

a megnevező intenciójának megfelelően, a megnevezés mégiscsak a 

megnevező birtokában marad. Számos közösség esetében ugyanis, melyeket 

ezzel a fogalommal neveznek meg, hasonlóan más megnevezésekhez, nem 

önelnevezés ez sem. Lehetetlen tehát, írja Blasco, uniformizálni az akadémiai 

írást ilyen módon. Ezzel tehát számolnia kell a diskurzusnak, bármely 

megnevezést is veszi használatba. A Fónai-Pénzes-Vitál kötet is 

fogalommagyarázattal kezdi. Bevezetőjében kíván közelebb jutni a 

szakirodalom szóhasználatához, elsősorban azért, hogy saját kötetük számára 

tisztázzák a megnevezések használatát. Belátják ennek nehézkességét, 

különösen azzal, hogy a roma/gypsies/travellers megnevezések egyaránt 

legitimek a nemzetközi szakirodalomban, használati körük pedig nehézkesen 

egyértelműsíthető. Annyit beláthatunk, hogy a traveller [utazó, vándor] 

                                                                                                                                                    
eredetmítoszok, népmesék narratíváit vizsgáló Görög Veronika, valamint az 

orális hagyományt gyűjtő, lejegyző és értelmező-rendszerező Kovalcsik Katalin 

(vö. Az elképzelt cigány fejezet). 
25 Blasco, Paloma Gay y, Picturing Gypsies: Interdisciplinary Approaches to 

Roma Representation, Third Text, 297-304 
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megnevezés, amely erősen utal életstílusra, a magyarországi viszonylatban 

nem használható. Végül a dilemmát kevéssé tudják feloldani: 

 

Jelen tanulmánykötetben, figyelembe véve és ismerve a roma és cigány 

megnevezések eltérő jelentését, gyakran felváltva használjuk a kétféle 

megnevezést. Ez megfelel a hazai roma, cigánykutatások szóhasználatának is: 

mindkettőre találunk példákat, sőt, a valamelyik megnevezést inkább elfogadó 

és alkalmazó szerzők, kutatók fogalomhasználata sem kizárólagos.26  

 

Az elnevezés-önelnevezés problematikájának (mely tehát egyszerre hat a 

romának, cigánynak mondott közösségekre és a tudományos diskurzusra, 

melynek meg kell neveznie önmagát) új lehetőségét kínálja a Roma elnevezés 

                                                 
26 Fónai Mihály-Pénzes Mariann-Vitál Attila szerk., Etnikai szegénység, etnikai 

egészségi állapot?, Krúdy-Szocio East E., 2006, 11. Baker saját kiállításáról 

szóló elemző tanulmányában, amelynek tétje végtére is az az írott jel, 

amelyet címnek választ: No Gorgios. Ebből adódik, hogy tanulmánya elején a 

népet megnevező terminust kénytelen tisztázni. Mint írja:  

I use the word Gypsy to refer Roma, Romani and Traveller communities 

collectively. [Használom a cigány szót, amely vonatkozik romákra, 

travellerekre egyaránt.] 

És később is vitatkozik a Hanckock-i állásponttal, amely pejorative-nak jelöli a 

Gypsy kifejezést:  

The use of the term Gypsy as a cross-group identifier is resilient, enhanced as 

it is by a pervasive self-definition in contrast to non-Gypsy society, illustrating 

a creative outlook on family, on community construction, on inclusion and 

exclusion. This creative outlook is key to the development of Gypsy identity 

(…). [A cigány terminus használata mint csoportközi jelölő rugalmassá teszi 

és felerősíti a mindenütt jelenlévő önazonosságot, amely szemben áll a nem-

cigány társadalommal, illusztrálva a kreatív  szemléletmódot a családra, a 

közösségi szerveződésre, befogadásra és kirekesztésre vonatkozóan. Ez a 

kreatív szemléletmód a kulcsa a cigány identitás fejlődésének.] Baker, Daniel, 

Breaking beyond the Local, The Function of an Exhibition, Third Text, 22/3, 

May, 2008, 407 
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egy másféle, talán korszerűbb, vagy legalább ideológiai mozzanattal is bíró 

pozícióból elgondolva. A European Commission amolyan ernyő-terminusnak 

[umbrella-term] gondolja el a roma megnevezést27. Ez nem jelöli a 

közösségeket, tehát nem megjelölő, megnevező ereje hangsúlyos a 

fogalomnak. Inkább az a célja, hogy általánosságban fogalmazhasson meg 

olyan kérdéseket, melyek a különböző cigány, roma közösségek és a nem 

roma, nem cigány közösségek közötti társadalmi kommunikációra 

vonatkoznak. Ily módon sokkal kevéssé akar ezzel a fogalommal elmondani 

bármit az ide értett közösségekről. Érezhetően ezzel a kitétellel működtethető 

a fogalom a tudományostól távolabb eső diskurzusokban. Ezzel többszintű és 

erős érdekérvényesítő erő is párosul, hiszen a társadalmi problémák – vélik 

ennek megfelelően a Commission képviselői – jól megragadhatók, hasonló 

mintázatot mutatnak Európa különböző országaiban, így van esély generális 

rendezésükre.  

 

Az elnevezés-problematika rövid vázlatából is kitűnik, hogy mindez egy, a 

későbbi témánktól eltartó problémakört is exponál, amely a romológia 

legitimitását megkérdőjelezők számára állandó lehetőséget kínál a kritikára. 

Végtére is sarkítottan arról van szó, hogy a romológia önellentmondásba 

keveredik már ontológiájának szintjén. Axiómája ugyanis a heterogenitás, a 

sokféleség feltételezése, mely szerint a romának, cigánynak nevezett 

közösségek között lényegi eltérések mutatkoznak, s elnevezésük egy külső 

                                                 
27 The Commission uses "Roma" as an umbrella term that includes groups of 

people who share similar cultural characteristics and a history of segregation in 

European societies, such as the Roma (who mainly live in Central and Eastern 

Europe and the Balkans), Sinti, Travellers, Kalé etc. The Commission is aware 

that the extension of the term "Roma" to all these groups is contentious, and it 

has no intention to "assimilate" the members of these other groups to the 

Roma themselves in cultural terms. http://www.egovmonitor.com/node/35343, 

2010/04/23 
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homogenizáció eredménye, melynek cáfolatára folyamatosan kísérletet tesz, 

miközben saját létét éppen abból az előzetes feltételből nyeri, hogy képes 

valamit mondani a romákról általában. (Ennek az ellentmondásnak belátása 

azonban inkább tűnik tényleg romológiának, mint mondjuk a Romapedagógia 

című tanulmánykötet, vagy Raicsné Horváth Anikó monográfiája, ill. a 

Romológiai alapismeretek. De ezekről a kötetekről már külön-külön s együtt is 

megemlékeztem másutt.) De ez a belátás vezethet el bennünket végül mégis 

odáig, hogy lássuk: lehetséges valami érvényes tudás a romákról, cigányokról 

általában. Ezt a tudást azonban nem lehet önmagában állónak, 

kontextualizálatlan valóságdarabnak elgondolni. Ez a tudás alighanem a 

folyamatosan újraértelmezett, sokrétű és sokeredőjű viszonyok hálózatának 

megmutatásában rejlik. Nem a romológiáról való lemondás ad tudományos 

esélyt a romák, cigányok bármely közösségéről, kultúrájuk bármely eleméről 

való megnyilatkozásnak, hanem az interakciók hálózatának felismerése. Nem 

beszélhetünk úgy a cigányokról, romákról, hogy a velük kapcsolatban állót 

(tárgyakat, tereket, regényeket, befogadói pozíciókat, társadalmi csoportokat 

és intézményrendszereket) nem szólítjuk meg, nem akarunk arról tudást 

szerezni, azaz, nem tekintjük tárgyunknak. Azt gondolom tehát, hogy a 

történeti kvázi-intézményesült szövegkorpusz revízióját ily módon érdemes 

elvégeznünk, mert így magával a vizsgálattal ha nem is a romákról, 

cigányokról, de a narratíváról és azok alkotóiról hasznosítható tudás 

szerezhető. Azok a szövegek tehát, amelyek a romákról való tudás 

hozzáférhetőségére alkalmatlanok, maguk is elsősorban a romológiai kutatás 

tárgyaivá válnak.  

 

Az objektivitásról 

 



 22 

Banks a tudásszerzés egy paralel modelljét mutatja be, amelyben sokféle 

tudáselérést, és kétféle tudományos tudásszerzési utat vázol.28 Ebbe a 

koncepcióba Harding strong objectivity fogalmát vezeti be. A konstrukció abból 

indul ki, hogy az objektivitás magában valóságát nehéz elgondolni a humán 

tudományok bármelyikében, alapvetően azért, mert nem rendelkezünk vele. 

Amivel viszont dolgunk van, hogy kutatásunk tárgyát, az ahhoz kapcsolódó 

előfeltevéseinket és személyes viszonyunkat, állításainkat, narratívánk pozíciót 

és stratégiáit bevonjuk magába az értelmezés folyamatába. Harding 

megfogalmazásában: 

 

The conception of value-free, impartial, dispassionate research is supposed to 

direct the identification of all social values and their elimination from the 

results of research, yet it has been operationalized to identify only those social 

values and interests that differ among the researchers and critics who are 

regarded by scientific community as competent to make such judgements.29 

 

                                                 
28 A jelölő terminusai a mainstream és a transformative academic knowledge. 

A mainstream academic knowledge ebben a modellben a hagyományosan a 

kisebbségről a hatalmi többség által elmondott és alakított tudások és 

eljárásrendek összességét jelenti. A transzformatív viszont egy interakcióban 

létező, újraértelmezésen alapuló tudást. 
29 [Az értékítélet-mentes, tárgyilagos, higgadt kutatás koncepciója saját 

szándéka szerint az, hogy minden társadalmi érték azonosítását valamint a 

kutatás eredményeitől való függetlenítését irányítsa, mégis ezeket a 

kutatásokat úgy operacionalizálják, hogy csak azokat a társadalmi értékeket 

és érdekeket jelenítik meg, amelyek a kutatók között különböznek, és csak 

azokat a kritikusokat veszik figyelembe, akiket a tudományos közösség 

kompetensnek tart arra, hogy kritikát gyakoroljon.] Banks, James A., 

Researching Race, Culture and Difference: Epistemological Challenges and 

Possbilities, in: Green, Judith L., Camilli, Gregory, Elmore, Patricia B. (ed.), 

Handbook of Complementary Methods in. Education Research, Routledge, 

2007, 782  
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A különböző tudományterületeken ez a végső soron narratív bizonytalanság a 

következőkből adódik. A legtöbb diskurzus ráismert így vagy úgy arra, hogy 

nincs hozzáférése az igazsághoz. Ennek kiterjedt irodalmára, és különböző 

módon végbemenő folyamatára hívja fel a figyelmet többek között Hárs Endre 

tanulmánya.30 A narratív fordulaton túl és ebből adódóan többek között Geertz 

nyomán foglalkozik az objektivitás problémakörével.  Ebből olyan stratégiák, 

retorikai eljárások és ideológiák épültek idővel, melyek valamilyen módon 

mégiscsak fenn tudták tartani a megszólalást. Ez naiv ráismerésként 

megjelenik Csalog interjúkötetében a 80-as évek végén, amely legalábbis 

megengedi az értelemnyerésnek többféle módját, még akkor is, ha érezhető 

benne az a szociológiai interjú-hagyomány, amelyben az interjút készítő 

valahogy mégiscsak inkább van birtokában a helyes tudásnak:  

 

Műfajom kétségtelen nehézsége - mondja az író -, hogy ebben az alázatos 

íródeákszerepben nemigen van módon szubjektivitásukat, olykor tévedéseiket 

korrigálni. Én hiába tudom, hogy a Mester utca nem az Üllői útból nyílik, 

hanem párhuzamos vele - nem vitatkozhatom, és nem kotnyeleskedhetek bele 

a modelljeim arcmásába, hiszen ezzel már az egyedi hitelességet csorbítanám. 

Tévedéseik is róluk szólnak, őket jellemzik. De nem is hiszem, hogy az 

ilyesféle javítgatás lenne a dolgom. A magam - nyilván ugyancsak szubjektív - 

tudását helyezzem az övék helyére? Én reprodukálni akarom őket, emberi 

valójukban, hogy fogható közelbe hozzam ezeket az embereket. És azt a kort. 

A kép helyes értése, kritikus olvasata legyen a felnőtt olvasó dolga.31 

                                                 
30 vö. Hárs Endre, „A tigris, amely oroszlánként küzdött.” A »kulturális szöveg« 

metaforájáról, in: Ármeán Otília-Fried István-Odorics Ferenc (szerk.), 

Irodalomelmélet az ezredvégen, Gondolat K.K. – Pompeji, Bp.–Szeged, 2002, 

212–243 

 
31 Csalog Zsolt, Egy téglát én is letettem, Öt kis történelmi portré, 

Szépirodalmi, Bp., 1989, (fülszöveg) 
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Az erős objektivitás fogalmát érdemes továbbírnunk. Nem csupán a kutatói 

ideológia pozícióit, hanem a kutatás tárgyának és lehetséges eredményeinek a 

társadalom egészével való kölcsönhatásait is fel kell tárnia a megszólalásnak. 

Ily módon azokat a nem-tudományosan leírható célokat, következményeket és 

akaratokat, amelyek a megszólalást bármilyen módon is befolyásolták. A 

csángókról szóló román és magyar kutatókból álló kutatócsoport ezt a 

következő módon fogalmazza meg tárgyukra vonatkozóan: 

 

A csángó múlt feltárása ebben [ti. a tényleges megismerésben és a 

közösségek közötti kommunikációban] segíthet, ha erkölcsileg és 

tudományosan hiteles.32 

 

Azt találjuk, hogy a szövegrész feltételez egy homályos pozíciót, az erkölcsi 

hitelességét. Ennek a hitelesség-problematikának kifejtésére nem vállalkozik a 

dolgozat a továbbiakban, annyit azonban megállapíthatunk: az ideologizáltság 

belátása legalábbis dinamizálja az adott diskurzust, új erőket mozgósít és új 

beszédmódok kidolgozására ad lehetőséget.  

 

A romológia tudománytörténetére jellemző, hogy időszakonként 

monopozicionális, könnyebben vagy nehezebben artikulálható hatalmi 

struktúrák rendezik, de akárhogy is: a módszerszerűen leírt világ helyett 

elmesélhető, folytonos diskurzushiány az általános jellemzője. Ezt jelzi az is, 

hogy Erdős Kamill, aki sajtófigyelőn keresztül gyűjtötte a cigányokról 

                                                 
32 Miskolczy Ambrus, Előszó, in: Miskolczy Ambrus szerk., Radu Rosetti-

Meinolf Arens-Daniel Bein-Demény Lajos, Rendhagyó nézetek a csángókról, 

ELTE Román Filológiai Tanszék, A Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, Bp., 

2004 
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megjelenő anyagokat, megállapítja a cigánykutatásról, hogy benne olyan 

inherencia-helyek nyílnak, ahol az erőszak veszi át az irányítást, egy nem a 

szövegből adódó, de a szöveg által kinyilvánított, kikezdhetetlen hatalmi 

pozíció. (Bár megállapítása nyilván nem terhelő, egyszerűen csak észleli, hogy 

a cigányokról szóló írásokat nem-cigányok írják.) Ily módon ennek a 

tudománytörténetnek a megírása a tartalmi kérdések vonatkozásában is 

számos problémát vet fel. S talán elég utalnunk most arra, hogy ezt mi sem 

jelzi jobban, mint éppen a romológia tudománytörténetéről szóló munkák 

hiánya. Tulajdonképpen Prónai Csaba az egyetlen, aki Magyarországon 

tudományos igénnyel megkísérelt kutatástörténeti monográfiát írni. A 

tudománytörténet írása, azaz egy tudomány időbeli alakulástörténete 

eltekintve attól a tudománytól, melyről éppen szó van, állandó értékelő-

újraértékelő aktus. Nem feltétlenül azon a morális alapon ugyan, ahogy azt 

Lakatos Imre állítja, hogy tehát a kutató 

azokat az eseményeket fogja beleírni a történetbe, melyek – az ő  normái 

szerint - hozzájárultak a tudás gyarapodásához33.  

De mindenképpen megjelenik egyfajta válogatói igény, amely a korpuszt 

rendezi: bizonyos szövegeket kitol, más szövegeket beemel. Így láthatóan a 

kutató vagy szükségszerűen szűkíti tárgyát, ahogyan Prónai is teszi, vagy más 

eljárások, elkerülések hagynak ki szerzőket. Ily módon az olyan jelentős 

státuszerővel bíró szerzők, mint Szegő László, Vekerdi József vagy Várnagy 

Elemér, mára marginális alakulástörténeti epizódként szerepelnek, 

tudományos munkásságuk a ma vagy még inkább a holnap romológiájára 

kevés kisugárzó erővel bírnak. Szövegeik egyre inkább a kritikai olvasat 

tárgyaivá válnak, és remélhetőleg itt sem jelentkezik korpuszalakító erejük. Ez 

                                                 
33 (vö. Forrai Gábor – Szegedi Péter (szerk.), Tudományfilozófia: 

Szöveggyűjtemény, Áron, Bp., 1999. más szövegeivel, tk. Kuhn 

tanulmányával.) 
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a metakurzus viszont előhívja saját kritikai vizsgálatát, amely éppen annak a 

feltárására vállalkozna, hogy mik is ezek a pozíciók, értékek, normák – ha úgy 

tetszik, ideológia – amelyek ezt a narratívát létrehozták. Itt legalább három, 

egyszerre jelenlévő pozícióval érdemes számolnunk: 

1: a lehetséges összes tény felmutatása. Leírni tehát minden eddig létező, a 

romákkal foglalkozó kutatást, kutatót, szöveget. Voltaképpen katalogizálnunk 

kell, amely magában még nem válik történetté.  

 

2: a narratíva megépítése. Olyan módon kell ezt elmondanunk, amely 

egyszerre érvényes (legitim) elmesélési mód, hiszen az elmondhatóság maga 

lesz legfőbb legitimitás-erőnk: ha a romológia története elmondható, az 

legalábbis feltételezi a romológia létét, egzisztenciális kérdéssé válik 

számunkra ez az elmondhatóság. Az elmondhatóság problematikája azonban 

az, hogy tehát elbeszélhető-e immanens módon a romológia története, vagy 

éppen azáltal válik érvényessé, hogy elbeszélhetőségét egy már legitimnek 

elgondolt narratívához való igazodásból nyeri?  

 

Ezt a korántsem hiábavaló kérdést néhány példával szeretném megvilágítani, 

a romológia diskurzusán belülről – ez a példanyerés persze éppen a diskurzus 

legitimálásának egyik hatásos eszköze. Ezzel találkozunk a romológia tárgyára 

való rákérdezésben Katie Trumpener dolgozatában34. Az ő általánosan 

elgondolt kérdésfelvetése az, hogy a Nyugat narratíváiban elbeszélt 

                                                 
34 Trumpener, Katie, The Time of Gypsies: A People without History in the 

Narratives of the West, Appiah, K. A., Gates H., L., Jr., eds., Identities, 

University of Chicago Press, Chicago, 1995, 338-380 (eredeti megjelenés: 

Critical Inquiry, 18 (1992) 4, 843-884. A tanulmány magyar nyelven is szinte 

egyidőben az angol nyelvű kötettel együtt jelent meg, Örlőssy Dorottya 

fordításában – a magyar nyelvű idézeteket a továbbiakban ez alapján citálja a 

dolgozat. Vö. 4. fejezet) 
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cigány(ság) kívül reked sajátnak elgondolt történetén, így válik történelem 

nélkülivé. Éppen azért, mert a róla elbeszélhető történet – amennyiben 

tényleg róla beszélődik el – nem ismerődik fel történetként a nemzeti 

történelmek narratíváinak visszfényében. A felismerhető nagy narratívák 

azonban nem róla szólnak, ugyanakkor erre a történetre ismer rá maga is 

történetként. Ezért lehet az, hogy a történet-ráismerés aktusa helyettesítődik 

be az önmagára való rákérdezés helyébe, így aztán arra törekszik ez a 

közösségi tudat, hogy megtermelje a maga számára ezt a narratívát. Ennek 

ambivalenciája pedig folyamatosan az egyenlőtlenség, a frusztráció 

újratermelését eredményezi. Erre a gondolkodási stratégiára találunk az 

iskolás könyvekben. Az újraírás helyett az újraírás látszatával találkozunk35, a 

                                                 
35 Ezzel kapcsolatosan a mimicry Bhabha-i terminusáig juthatunk. A terminus 

használatba vétele – kevés példától eltekintve – a romológia diskurzusban 

még várat magára, holott az a hatalmi erőtérben való elgondolása a 

viszonyrendszereknek, melyet a posztkoloniális elmélet hoz, már jelen van az 

elbeszélésben. Ezen a hivatkozáshelyen jóval izgalmasabbnak tűnik, ha nem a 

Bhabha-i posztkoloniális szubjektum felé fordulunk, inkább a narratívum 

megtermelésének hasonló mintázatára hívom fel a figyelmet. Arról van szó 

tehát, hogy egy a hatalom beszédmódjának és gondolkodásmódjának 

megfelelő módon megírt, azaz a hatalom nyelvén beszélő szöveg a maga 

számára veszik el, mert önérvényesítő stratégiái az ily módon megtermelt 

szöveg ellen fordulnak. A közhellyé ismételt not quite, not white bizonytalan 

köztesség-élménye, amely cáfolat és megerősítés természetét egyszerre 

mondja el a mimicry-nek, nem abban az értelemben érdekes, hogy 

ráismerünk arra a roma, cigány emberre, aki beszorul a mimicry-be (sic!).  Az 

igazi érdekesség narratívák szintjén az, hogy a látszólag egymással 

szembemenő szövegek mégis egy irányba tartanak, egymást lebontó 

akaratuk végül odáig vezet, hogy folyamatosan sarokba szorítva bár egymást, 

arra törekednek, hogy életben, érvényben tartsák azt a másikat. Azért, mert 

saját létalapjukat magukon kívülre, a másik szövegbe helyezték, és legfőbb 

vágyuk az általuk elképzelt autoritásuk fenntartása. Ennek fenntartása pedig 

csak a másik szöveg megtartásával lehetséges. (vö. tk. Buden, Boris, 

Kultúrák közti fordítás (hibriditás), Lettre, 51. 

http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre51/boris_buden.htm (2008/05/14)) 
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rákérdezés helyeit kitölti egyrészt a narratíva eleve adott és elfogadott ereje. 

Ugyanúgy az inherencia-helyeken megjelenik a szerzői tekintély, amely így 

elválaszthatalanul együtt létezik a szöveggel. Erre látunk példát a Lippai 

Balázsról írt iskolás történetben. 

 

A Bársony-Daróczi cigány népismereti olvasókönyv (Vrana Mámi mesél) egyik 

szövege az egyébként cigány származású hajdúkapitányról szól36. A szöveg 

azzal a konstrukcióval él, hogy közösségi identitásunk a nemzeti mintázatnak 

megfelelően nagy történelmi alakok, hősök fölemlítésével, az így felkínált 

narratív azonosulás lehetőségével teljesedik be, s ezt most nem is kívánom 

megkérdőjelezni37. Inkább azzal foglalkozom, ami számunkra érdekes lehet: a 

szöveg a Bocskai-szabadságharc történetébe olvassa mindezt bele. A történet 

                                                                                                                                                    
 

További magyarázat helyett inkább hívom fel a figyelmet arra, hogy 

Jordanova írása a mimicry fogalma mellé vezeti be a plágium fogalmat 

meghatározó cikkében, a Mimicry and Plagiarism-ban, amely az előbbiekben 

röviden vázolt elgondolás szintúgy nem nagyon kidolgozott vázlata lehetne. 

Ott a szerző a két fogalom sajátos összejátszásában azt mutatja meg, hogyan 

számolódik fel a romákról, cigányokról szóló elbeszélt hagyományban az 

autonóm self, és hogyan lendül mozgásba a cigány örökérvényű, sztereotip 

figurája. vö. Jordanova, Dina, Mimicry and Plagiarism – Reconciling Actual 

and Metaphoric Gypsies, Third Text, 22/3, May, 2008, 305-310 
36 Bársony János-Daróczi Ágnes, Vrana mámi mesél, Sulinova, Bp., 2006 
37 Erre látunk példát, ha Hancock kötetének záró arcképcsarnokát lapozzuk fel. 

Hancock, Ian, Mi vagyunk a romani nép, Pont, Bp., 2004, függelék. Abban a 

szövegben – később esik még szó róla a jelen fejezetben – szintén a többségi 

narratíva érvényesülését látjuk. A híres romák között nem a közösség 

képviselői, hanem néhol vélt, anekdotikus származási kontextuson keresztül 

igazolt, a nem-roma társadalom hírességei vonulnak fel. Az ily módon 

berendezett roma reprezentáció legalábbis pontosítja azt az ambivalenciát, 

melyről fentebb beszéltem. Jelzi szakadáshelyeit, a megfelelésnek való 

kiszolgáltatottság és az ezzel a kiszolgáltatottsággal az eleve így berendezett 

narratívában való zavar, rosszérzés momentumait.  
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Lippai Balázs hajdúfőkapitány története, akinek apja kovácsmester volt. Az ő 

karrierútja a mese szüzséje, a mesei műfaj elvárásainak megfelelő módon a 

változatlan jellemű főhős morális megkérdőjelezhetetlenségével a centrumban. 

Azt látjuk, hogy a történet előrehaladtával a szöveg kiszorítja a cigány 

betűsort. Lippai Balázs sehogy sem találja meg ezt az azonosságpozícióját, 

egyszerűen azért, mert a történet szempontjából irreleváns etnikus 

származása. Annál lényegesebb azonosságelem mind a külső (a történetben 

szereplő figurák számára), mind a belső azonosság szempontjából, hogy mely 

városból származik, hiszen innen nyeri történelmi alakként vezetéknevét, ez 

az ő azonosíthatósága, másfelől hajdúsága, amely végül a vesztét is okozza, 

tehát a történet cselekménye szempontjából a leginkább releváns. 

Hangsúlyozom, ahhoz, hogy történelmi alakká váljék, hogy megtestesüljön, 

ezek szükségeltetnek.  Ez a történet úgy képzi meg a cigányság történelmét, 

hogy egy már létező, hatalmi pozícióban lévő narratívába olvassa bele a 

cigányság történetét. Kérdésfelvetése azon a prekoncepción nyugszik, hogy 

létezik egy eleve elmondott, adekvát narratíva, amely kikezdhetetlen, s 

amelybe való beleírással a beleírtak is legitimálódnak. Azaz, ha nem így 

mondjuk el a cigányság történetét – nem a nemzeti történelem mintázatának 

megfelelően, annak alávetett részeként vagy résztörténeteként – akkor 

nincsen érvényes történetünk. Továbbá: ha így mondjuk el, koherens 

történetet kapunk, hiszen a koherenciát a már kész narratíva adja számunkra. 

Továbbá: elhagyható a reflexivitás zavaró, mindent állandóan megkérdőjelező, 

bosszantó kísértete.38  

                                                 
38 Hasonló példákba ütközünk a romákról szóló legtöbb történeti, vagy 

legalább valamilyen módon historizáló szövegekben. A Short History of Roma 

in Russia az Orosz Birodalom területén élő roma közösségek történetét 

kívánja elmondani. (A Short History of Roma in Russia, in. In Search of Happy 

Gypsies: Persecution of Pariah Minorities in Russisa, CRS, No.14, ERRC, 2005, 

43-54) Az átfogó történet beleolvassa a történelmi időtagolásba a romákat, 

ahogy az alábbiakban ez látszik: 
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Ám ennek az elmondásnak még csak képzelt hozadéka sincs, mert ha szem 

előtt tartjuk a közösségi, etnikus identitáserősítés kívülről érkező célját, amely 

a népismeret tanításának jogi szabályozásában és tantervében is rögzítésre 

került, a nemzeti narratíva egészében jelentéktelennek tetsző roma hősöket 

látunk, akiknek nevét csak a cigány népismeret tankönyvei tartalmazzák. Ha 

tehát a szöveg nem ennek a narratívának a lebontására tör, hanem ebbe ír 

bele, akkor bármi is legyen jelentéses intenciója, fenntartja és konzerválja 

saját alárendeltségét. 

 

Prónai Csaba a cigánykutatások történetének leírásakor az egyetlen 

lehetségesnek látszó utat választotta: egyfelől: nem lépett fel definíciós 

igénnyel a romológiára vonatkozóan; másfelől követett egy kanonikus 

                                                                                                                                                    
The October Revolution and the subsegment civil war of 1918-1920 which put 

an end to the Romanov dynasty and brought to power the Bolsheviks in 

Russia, had a profund impact ont he position of Roma in the new social 

structure in Russia.  

Az idézett szöveghez kapcsolódó magyarázó lábjegyzet egyértelműsíti, hogy a 

történetben az egyébként később is homályban hagyott kapcsolat a 

forradalom és a cigányság helyzete között ténylegesen nem a romákról szól: 

The Romanov dynasty had ruled Russia since 1613. The last Romanov tsar, 

Nicolas II., was assasinated with his family in July 1918 by the Bolsheviks. 

Az uralkodó dinasztia vázlatos története és a romák története között nem 

találunk a szövegben semmilyen kapcsolatot.  

Az elmondhatóság-probléma egyrészt abból adódik, amint ezt a fenti 

példaszöveg kapcsán láthattuk, hogy az elmondott történet nem a cigányok 

története. Ez sok esetben azért van így, mert ilyen, az elmondhatósági 

kritériumoknak megfelelő elmondható történetet nem találnak a történészek. 

A másik narratíva-problémára a Jordanova-i metaphoric Gypsy fogalom mutat 

rá. Ez az alakzat azt jelzi – és erre a 4. fejezetben konkrét szövegek elemzése 

során visszatérek –, hogy a meglévő történetek a kitalált cigány történetei, 

arról szólnak, a közösségi emlékezet számára leginkább a művészeti 

alkotásokban őrződnek és termelődnek újra.  
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tudománytörténeti elbeszélést, melynek szerveződése jellemzően temporális, 

időben egymásra következő volt, ugyanakkor óvatosan bánt az időbeli 

egymásra-következésre ráérthető laikus kauzalitással. Ez olyan út, mely a 

kutatástörténeti deskripció számára járható, ugyanakkor nem kecsegtet az 

egzisztenciális kérdésfelvetésünkre vonatkozóan hangsúlyos eredménnyel, 

hiszen alapvetően nem érinti azt.  

 

3: Végül ennek a narratívának a dinamizálása: a kérdésünk az, a deskripció 

hogyan váltható diskurzussá. A romológia alakulástörténetének egyes fejezetei 

kritika alá kell, hogy vonódjanak, valahogy úgy, amiképpen Geertz képzeli el a 

kulturális antropológia dinamizmusát sokszor citált, híres aforizmájában, 

amely a gyomirtásról szól. A tudományos gondolkodásról szóló tanulmányában 

– amely egyébiránt előadássorozatának bevezetője – hasonló megfontolásokra 

sarkall Alexander is, akkor, amikor a hagyomány és tudomány 

viszonyrendszerét tárgyalja39, ahogyan Bausinger is, amikor saját könyvének 

jubileumi kiadása elé e könyv hiányosságait elemző bevezetést illesztett: 

 

E hiányosságok okait az adott tudománytörténeti szituációban kereshetjük – 

másképp kifejezve: ki lehet mutatni, hogy miért nem jelenhettek meg 

akkoriban hiányosságokként a sajátos néprajzi diskurzusban. A technika és 

egyáltalán a modern társadalom kifejezésformái az akkori néprajzban 

gyakorlatilag nem fordultak elő. Ezek per definitionem nem léteztek, mivel a 

népi kultúrát egy technika előtti, preindusztriális, premodern formának 

tekintették, amelyről feltételezték, hogy (…) mindmáig megmaradt. Fontos 

volt széttörni ezt az illúziót (…).40 

 

                                                 
39 Alexander, Jeffrey C., Szociológiaelmélet a II. világháború után, Balassi, 
Bp., 1996, 9-27 
40 Bausinger, Hermann, Népi kultúra a technika korszakában, Osiris-

Századvég, Bp., 1995, 8 
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A romológia azonban ebben korántsem mutat dialogikus viszonyt, inkább az 

elhallgatás jellemzi, amelynek kapcsán új kérdéshorizontot szükséges 

felvázolnunk. 

 

A romológia története(i)ről 

 

Egy diskurzus legitimációjának – és itt talán most mindegy is, hogy 

tudományos diskurzusról esik-e szó – jelentős mozzanata saját történetisége. 

Egyfelől az, hogy mit is gondol el a maga számára történeti tapasztalatnak, 

hogyan gondolkodik az elmúlt időről, arról, ami az aktuális jelen előtt volt, 

másfelől hogy a maga számára ebben a keretben hogyan teszi saját 

diskurzusát elbeszélhetővé. Saját egzisztenciájára vonatkozó tétjét ennek 

aligha lehet túlhangsúlyozni: abban az esetben, ha ez a kérdés megkerülődik, 

elfelejtődik vagy nem kerül egyszerűen szóba, a diskurzus maga kezdi ki 

önmagát, számolja fel legitimációs törekvéseit.  

 

A romológia esetében úgy tűnik, hogy ennek a fordulatnak – az elmúlt idő 

ilyetén tapasztalatának – elkerülhetetlenül elérkezett az ideje. Ebben a 

diskurzusban mindig jelentős súllyal jelentek meg időtapasztalatok – 

koncepciótlan időtapasztalatok persze. Ezek legtöbbje kijátszódott egy olyan 

időparadigmának, amelyet a bináris oppozíciók rendje uralt.  

 

Az ideológiai mozzanat, amely a tudományos gondolkodáson kívülről érkezik 

ebbe a diskurzusba, végigkíséri a tudomány alakulástörténetét. Elsőként 

Vekerdi József Erdős Kamill cigánytanulmányaihoz írt bevezető tanulmányát41 

                                                 
41 Erdős Kamill szerepe a hazai és külföldi cigánykutatásokban, in: Erdős 

Kamill cigánytanulmányai, Békéscsaba, 1989, 7-14 
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tekintjük át. Vekerdi József szemléletmódját több kutató bírálta42, közöttük 

Nagy Pál értő dolgozata, aki szerint Vekerdi pozíciójának két alappillére van. 

Az egyik a modern nacionalizmus ideológiai horizontján ragadható meg: 

egyfelől abból a hatalmi pozícióból nyilatkozik meg, amelyet számára 

magyarsága (és ezzel együtt hangsúlyosan nem-cigánysága) biztosít, és ily 

módon a magyarságához olyan értékeket rendel, melyekből következik a 

cigányok elbeszélhetőségének valamilyen adekvát módja. Ennek az index-

viszonynak viszonylag jelentős a hagyománya a nem-tudományos 

közgondolkodásban. Annak tehát, hogy a cigány mintegy valamiféle eleme, 

jele a magyarnak, és nem önálló entitás. A magyarországi 

nemzetkarakterológiai mozgalmak abban az esetben, ha a cigányt 

megjelenítették, ily módon jelenítették meg különösen a századforduló 

környékén, amikor is a mozgalom aktivizálódott.43 Ezt az élményt a 

tudománytörténeti kánonban az elsőség, eredetiség, hitelesség forrásvidékén 

találja meg: 

 

Magyar folyóiratban – a Bécsben német nyelven kiadott „Anzeigen” 1775/76. 

évfolyamában – jelent meg az első és mindmáig alapvető néprajzi és 

szociológiai összefoglalás a cigányokról. 

 

Ugyanígy az elsőség modern mítosza sajátítja ki és teszi magyarrá 

Grellmann44 cigánykutatásait. Miközben Grellmann szintúgy német nyelvű 

könyvéhez legfeljebb kutatási terepül szolgál a kor Magyarországa. Ebben az 

áttételességben tehát nem csupán a kutatástörténet egy bizonyos szakasza, 

                                                 
42 vö. Prónai Csaba, Kovalcsik Katalin, Réger Zita, Nagy Pál a dolgozatban is 

hivatkozott munkái. 
43 vö. 4. fejezet; ugyanakkor utalunk a következőkre: Krúdy Gyula, Pest, 

1916, Tevan, Békéscsaba; Ady Endre, Művészeti írások, Kossuth, Bp., 1987 
44 Die Zigeuner címmel 1783-ban Grellmann írja meg az első, cigányokról 

szóló monográfiát.  
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hanem a kutatás tárgya is birtokává válik a magyarságnak, amennyiben a 

kutatás tárgyát – Vekerdi értelmezésében – a magyarság biztosítja a kutatás 

számára. Ezzel csúszik össze Wlislocki felemlegetése is, akinek munkássága a 

lineáris kronológiában folytonossággá lesz. Hangsúlyozom, a folytonosságot 

nem a kutatási téma, a kutatás tárgya vagy egy adott módszertani platform 

adja, hanem továbbra is a nacionalista nézőpont. A történeti narratíva 

koherenciáját ugyanis a kutatói származásra való utalás tartja fenn: 

 

Erdélyi magyar volt minden idők legnagyobb cigánykutatója, Wlislocki Henrik. 

 

Vekerdi a cigányok kutathatóságára vonatkozó megállapításaival sem lép ki 

ebből az erő-pozícióból. A narratívája minden cselekvő erőt elvon a kutatási 

tárgytól, amely indexe lesz egy elképzelt magyar karakternek (a hagyományos 

magyar nemzeti türelem-nek, mint írja bevezető tanulmányában), ugyanakkor 

tárgyának módszerfüggetlen tárgyalása megengedi azt a beszédmódot, amely 

az egymás mellé helyezések során egymásra és egymásból következések 

rendszerének mutatja ezeket a tényelemeket. Ennek a narratív erőszaknak ad 

támaszt egyfelől a morális megkérdőjelezhetetlenség, másrészt a beszélő 

tekintély. Amint Kovács Sándor sk. írja az értelmező közösségekről szóló 

tanulmányában45 egy Lázár Ervin-mese elemzése során jutva arra a kettős 

következtetésre, hogy a megkérdőjelezhetetlen érték-rendelés és a beszélő-

jelentésadó autoritása érvényesítik a kimondást. Ott persze – Kovács 

elemzésében – a Négyszögletű Kerekerdő költőversenye volt az elemzés tétje, 

míg esetünkben egy alakuló tudományos diskurzus tudománytörténeti 

narratívája. Vekerdi egy afféle humanista értékrendszerben benne állva azzal 

a morális biztonsággal nyilvánul meg, melyben a szolidaritás és az 

értékmentés/megőrzés bármiféle megjelenése elismerésre talál. Ez tölti fel a 

                                                 
45 Kovács Sándor sk., Egy irodalomrendszer ideológiája, in: Kálmán C. György 

szerk., Az értelmező közösségek elmélete, Balassi, Bp., 2001, 9-21 
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szöveg töréspontjait többhelyütt, akár úgy is, hogy a maga helyébe 

szövegének voltaképpen tárgyát, Erdős Kamillt állítja, úgyis, mint a cigányok 

barátját, amely barátságot mintegy kutatói substructio-nak vél:  

 

Mint a többi magyar cigánykutatót, őt is a cigányokkal kötött közvetlen 

kapcsolatok indították kutatóútjára. 

 

Ugyanakkor kitölti ezeket a helyeket az a beszélői tekintély is, amellyel 

Vekerdi elismert kutatóként (nyelvészként és folkloristaként) rendelkezik. 

Másutt, akárcsak előbbi példánkban, Erdős Kamill a hivatkozott legitimáló 

tekintély. Ez kendőzi el a szöveg erős önellentmondásait, leginkább azokat a 

szöveghelyeket, melyek egymásra következő módon beszélik el előbb a cigány 

kultúra sokféleségét (nincs egységes cigány kultúra), majd ugyanilyen 

affirmatív erővel nyilvánulnak meg a hagyományos cigány életvitel-ről, amint 

tételezi Ricoeur: a koherens diskurzus az erőszak ellentéte46. Ennek kapcsán 

nem kísérlem meg a tanulmány széles mezejét végigvenni, csupán azt jelezni: 

nyilván nem létezik ez a koherens diskurzus, mint olyan, ugyanakkor létezik 

az a távolságtartó pozíció, mely képes felismerni saját erőszaktételét. A tétje 

gondolkodásunknak nem a romológia elbeszélhetősége, hanem az, hogy olyan 

diskurzus felé mozduljunk el, amely képes saját történetének erőszaktételeit 

felismerni, azokat, amelyek nyomokat hagytak a szövegek testén. A Vekerdi-

féle bevezető tanulmány reflektálatlanul hagyja ezeket a kérdéseket. A 

tudományos kutatás értelmét nem immanens módon vezeti végig Vekerdi, 

inkább a társadalmi hasznosságban véli azt felfedezni. A cigánykutatások célja  

 

az elmaradott cigány tömegek összlakossági szintre emelése.  

 

                                                 
46 vö.: Ricoeur, Paul, Erőszak és nyelv, in:: Szabó Márton szerk., Az ellenség 

neve, Jószöveg, Bp., 1998, 126 
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Ez a retorika, amelyet pátosz, megindultság és prófétikusság jellemez, végül a 

nem-cigány cigánykutatók felé irányul, természetesen különösen Erdős Kamill 

felé. Ugyanakkor az értékelő, értékrendelő mozzanatok a narratívát uraló 

Vekerdit jellemzik, ill. az általa leírt cigánykutatás attitűdjeit és pozícióit.  

 

A cigányok körében élvezett páratlan népszerűségének [t.i. Erdős Kamillnak] 

titka éppen az volt, hogy magával egyenlőnek érezte a legegyszerűbb sorsú 

cigány embert is. 

 

Erdős Kamill is – ennek a kötetnek egy mikrotanulmányában – kísérletet tesz 

a nemzetközi és hazai cigánykutatások rövid összefoglalására. Az általa 

készített lajstrom talán kevéssé érdekes, mint az, hogy felismeri ideologikus 

indíttatását a diskurzusnak, megtapasztalja és tudja aktuális társadalmi-

politikai súlyát, mikor azt írja: 

 

 különösen a hitleri cigányüldözések, cigánykiirtások ellenhatásaként, szinte 

cigánykutatói reneszanszról beszélhetünk, mely figyelembe vehető mértékben 

a részvéten és a faji megkülönböztetés elítélésén alapult.  

 

Majd később megjegyzi ugyanezen a helyen:  

 

ez a munka azonban eddig sajnos elvonatkoztatott volt a gyakorlati élettől, 

vagyis: nem célozta a cigányság felemelkedését és egyenjogúsítását a 

környező lakossággal.47  

 

Az a reflektáltság, amely az ’50-es években íródott Erdős-szöveget jellemzi jól 

láthatóan, azaz annak az ideológiai mezőnek felismerése, mely morális alapját 

                                                 
47 Cigánykutatók, in: Erdős Kamill cigánytanulmányai, Békéscsaba, 1989, 107-

110 
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adja a kutatásnak/kutatónak, ha úgy tetszik, felismeri ennek a moralitás-

vezéreltségnek meglétét és szükségességét, ha szűkösségét és 

problematikusságát nem is, Vekerdi Erdős Kamill olvasatában eltűnik. Azt 

tehát látnunk kell, hogy miközben kutatónemzedékek működnek együtt, 

személyes (és nem tudományos: ideológiai vagy módszertani) kapcsolatuk, 

szimpátiájuk, rokonszenvük az, amely összesorolja őket. Erre szintúgy jó 

példa az is, hogy miközben Wlislocki munkásságát Vekerdi kiemeli (erre 

hivatkozik éppen Szegő álláspontjával szembeni magatartásként Prónai Csaba 

is), korántsem követi sem ő, sem Erdős azt az antropológiainak nevezhető 

vizsgálódást, melynek Wlislocki Henrik a tudománytörténeti előképe. Helyette 

inkább egy a bausingeri értelemben vett hagyományos néprajzi, (tárgy)gyűjtő 

munkát végeznek. 

 

A cigánykutatások és történeti-kritikai olvasataik 

 

Prónai Hundsalz egy szövegrészletét választotta az első nemzetközi 

tudománytörténeti áttekintés48 előszavához. A mottóból az tűnik ki, hogy már 

az 1970-es évek végén felmerül az az igény, hogy valamilyen módon a 

tudományos diskurzus saját magáról megnyilatkozzék, elmondja saját 

történetét. Úgy, ahogyan erre Prónai Csaba vállalkozik, első önálló kötetében. 

A dolgozat kronológiai rendben tárgyalja a cigányokra vonatkozó kutatások 

történetét. Ugyanakkor vállalásának megfelelően egy másik 

szempontrendszert is érvényesít egyszerre: mégpedig azt, hogy ezt a 

narratívát (ti. a cigánykutatás történetét) mint résznarratívát gondolja el, 

                                                 
48 Prónai Csaba, Cigánykutatás és kulturális antropológia, Bp.-Kaposvár, 1995. 

A továbbiakban a legszélesebb és egyszersmind leginkább reflexív, 

nézőpontomhoz vitathatatlanul legközelebb álló Prónai tanulmányokat kísérlem 

meg vizsgálat alá vonni. Közülük az említett monográfián túl tárgyalom a 

Cigányok Európában sorozat köteteihez írt bevezető tanulmányait.  
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amelyhez a kulturális antropológia alakulástörténete biztosít számára szüzsét. 

Ez a gondolkodás két irányban mozdítja el a mesélést: egyfelől úgy rendezi át 

a tudományos szövegek rendszerét, hogy felfüggeszti a romológia terminust. 

Ez a felfüggesztés inkább retorikus természetű. Ily módon a szövegen – Prónai 

tanulmányán – nem is kérhető számon a romológia jelentésekkel való 

feltöltése. Az ő szempontrendszere éppen a kulturális antropológia 

értelmezésére fókuszál, és alighanem ennek specifikálódásaként jelöli a 

cigánykutatásokat. A Prónai-szöveg számunkra nem is ott termeli meg 

mondandóját, ahol azt megtermelni szándékában áll. Azt vizsgáljuk, hogy a 

romológia milyen módon nyer értelmet ebben a méltán elismert, és 

mindezidáig leghangsúlyosabb monográfiában. Azt látjuk, hogy a 

tudománytörténeti értekezések, melyeket a szerző idéz, rendre használják a 

romológia/ciganológia49 kifejezéseit. Piasere ciganológiai csatornák-ról beszél, 

a cigánykutatások kifejezésbe ütközünk több helyen. Végső soron ezeknek a 

trópusoknak megvan a jelöltjük: egy intézményesült szöveghagyomány 

rendszerében viszonylag jól körvonalazható szövegtömegről van szó. A 

bizonytalanságok, zavar – amely mind a fogalomhasználatot, mind egy ilyen 

tudományos kánon meglétét kérdőjelezik – abból adódik, hogy széttartó 

módszertanok, ideológiák, célok és következmények hálójába rendeződnek. 

Hogy csak szélsőséges elemekre mutassunk: nincs olyan leíró történeti 

tanulmány a cigánykutatásokról, mely ne utalna a holocaust, a cigányüldözés 

tapasztalatára, amely a tudományos vizsgálódást is segítségül hívja a náci 

népirtás legitimálására.  

 

                                                 
49 Sok esetben nem a szemléletmódok különbözőségét jelöli az eltérő 

fogalomhasználat. Van úgy, hogy szinonimák, a szó leghétköznapibb 

értelmében, van úgy, hogy fordítási-fordítói kérdés, és néhol ténylegesen 

kifejez kutatói ideológiai különbözőséget.  
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Visszatérve a Prónai-szöveg szummatikus jellegére: a tudománytörténeti 

ismertető a kronológiát választja rendszerező elvként. Emellett egy olyan 

klasszikusnak tekinthető sémát választ, amely egyfelől ebben a kronologikus 

rendben előbb a nemzetközi kutatásokat veszi sorra, majd a magyarországi 

kutatásokat indítja el ugyanígy – feltételezett kezdeteitől a tanulmány 

megírásának jelenéig. Ez némi fejlődési vonalat is sugall: alakulástörténetről 

van szó, amely folyamatosan hangsúlyozza nem csupán a szövegek egymásra 

hatását, azaz ad némi dialogikus jelleget magának a tudományos 

szövegeknek, hanem azt is jelzi – és itt fog érvényesíteni egy a későbbiekben 

megmutatni való pozíciót -, hogy a kulturális antropológiai nézőpont 

bekerülése mintegy le is méri tudományos kisugárzó erejét ezeknek a 

tanulmányoknak, szerzői munkásságoknak. Azaz, Prónai, ahogy címében is 

jelzi, a cigánykutatásokat eleve viszonyba hozza a kulturális antropológiával. 

Ha úgy teszik, a cigánykutatásokat a kulturális antropológia horizontjába írja 

bele, és aszerint rendel jelentőséget, értéket szövegek, szerzők, kutatások 

mellé, hogy azok mennyiben írhatók bele éppen ebbe, a kulturális antropológia 

diskurzusrendjébe. Ez a következőket jelenti. Egyfelől tudományos legitimitást 

biztosít az ily módon elgondolható szövegeknek, szerzőknek, köztük Piasere, 

Patrick Williams, Okely, Sutherland, vagy a magyarországi kutatások között 

Wlislocki vagy Stewart munkásságának. Másrészt eleve korpuszszervező erővé 

tudja váltani a kulturális antropológiainak mondott szempontrendszert. Az 

adott szövegek egymás közötti, és az elképzelt korpusz-centrumhoz való 

távolságát is egyaránt ez a követelmény, a kulturális antropológiaihoz való 

viszony határozza meg. Ily módon Vekerdi József (sőt, általában a 

magyarországi cigánykutatásokat Michael Stewart előtt) vagy Thompson 

munkássága csak érintőlegesen tartozik a korpuszhoz, ebből következően 

maga Prónai is kevesebb hangsúlyt fektet ezek tárgyalására.  
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A vizsgálat logikája is ennek mentén halad, ahogy Prónai ezt többhelyütt 

egyértelműsíti: 

 

Az ilyen munkáknak [ti. a a cigánykutatásoknak] korábban más két lehetséges 

halmazát neveztük meg, a kulturális antropológiait és ciganológiait. Utóbb 

vizsgálódásainkat leszűkítettük kizárólag e két halmaz közös metszetére: csak 

a kulturális antropológiai cigánykutatásokra korlátoztuk figyelmünket.50 

 

Azért itt érdemes felfigyelnünk arra, hogy a szűkítés többirányú intencióval 

bír. Egyfelől kizárja a leírásból (vagy súlytalanítja a leírásban) mindazon 

munkákat, melyek nem kulturális antropológiaiak. Közben önmaga 

szakterületéhez való viszonyából adódóan bizonyos kutatási területekre, 

lehetséges diszciplinákra vagy interdiszciplináris kutatásokra kevéssé 

figyelmez. Mint kulturális antropológus, reflexív viszonyt hoz létre leírásának 

tárgyával, és éppen ezt az interpretatív tudatosságot és reflexív távolságot 

jelöli immanens elemként ill. a beválogatódás kritériumaként: tulajdonképpen 

eszerint osztályoz51. A dolgozat nyitottságára jellemző, hogy a vázlat 

folyamatosan biztosítja ezeket a bekapcsolódásokat, útválasztásokat. Jelzi 

azokat a cezúrahelyeket, ahol az elmesélés pillanatnyiságából adódóan a 

szöveg választani kényszerül. Ilyen a 67. oldalon a Gypsies: The Hidden 

Americans-ról52 szóló egység, amely nem önmagában nyer értelmet, 

számunkra pedig nem is abban, hogy annak recepciójáról is szó esik. Inkább 

                                                 
50 Prónai Csaba, Cigánykutatás és kulturális antropológia, Bp.-Kaposvár, 1995, 

99 
51 vö. Prónai Csaba, Cigánykutatás és kulturális antropológia, Bp.-Kaposvár, 

1995, 8-53. Erre a viszonyra mutat rá Geertz-öt idézve, és a Prónai által 

„elménk képzelgése szerinti rend” nem más, mint annak tisztánlátása, hogy az 

elmondható mindig konstrukció, állandó újramondásra kész narratíva.  
52 Sutherland, Anna monográfiájáról van szó.  
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arra a narratívaszervező aktusra akarom a figyelmet felhívni, amely a 

szövegben felmutatja a maga választásait: 

 

Egy alapvető elméleti problémához érkeztünk itt el. A cigányokról írott 

munkákat vizsgálva valóban két eltérő irányú megközelítés rajzolódik ki: míg 

az egyik a cigányok és nem-cigányok közötti kapcsolatokat helyezi előtérbe, 

addig a másik inkább a csoportokat mint önálló egységeket szemléli.53 

 

Nos, amint a leírás a kulturális antroplógiával ill. az azt körülölelő 

tudománytörténeti kánonnal kapcsolatba kerül, reflektálódik is. Prónai azonban 

ezt a reflektáltságot a kulturális antropológiaival kevéssé viszonyba hozhatóval 

nem tudja megtenni. Olyannyira nem, hogy ezek kívül is kerülnek az általa 

megképzett ciganológián. Nem jelent ez, legfeljebb elméleti problémát a jelen 

esetben – tudományos dolgozatok és szerzők presztízshelye nem 

különösebben érdekes számunkra. A magyarországi kutatások bevezetésekor 

felsorolja ugyan a különböző aspektusokat, szórt kutatásokat, aztán visszatér 

történetszervező elvéhez, és a kulturális antropológiaival viszonyba hozhatókat 

elemzi röviden.  

 

Patrick Williams ciganológia-definíciója is abból a pozícióból indul, amelyből 

kulturális antropológusé indulhat. Prónai a Williams-i álláspontot részletesen 

fejti ki (amint Piasere álláspontját is, ahogy arra fentebb utaltam) egy későbbi 

tanulmányában54. A Williams-i álláspont azonban fontos mozzanattal 

gazdagítja a ciganológiához való viszonyulást. Bevonja az eddig erősen 

mellőzött hatalmi viszonyrendszert a diskurzusba. olyannyira, hogy annak 

                                                 
53 Prónai Csaba, Cigánykutatás és kulturális antropológia, Bp.-Kaposvár, 1995, 

67 
54 Patrick Williams antropológiája, in: Prónai Csaba szerk., Franciaország, 

Cigányok Európában 3, Új Mandátum, Bp., 2005, 7-68, (különösen 55) 
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szinte mozgatójává teszi. Azt feltételezi, hogy a cigányok kutatása mindenkor 

összetartozik valamiféle hatalmi akarattal, amely vagy a kutatói hatalom 

akarata, vagy az aktuális politikai elité, vagy a végrehajtó hatalomé, a 

hatóságoké, etc. Az biztos, hogy ez a hatalmi ágens a gádzsó (nem-cigány) 

világhoz tartozik, annak intézményeit kívánja fenntartani, annak biztonságát 

szavatolja. Tulajdonképpen a cigányokról való tudás egyfajta hátsó szándék: 

az ellenőrzés kiterjesztése és a normalizálás.55  

 

A másik normatív sarokpontja a romológia/ciganológia/cigánykutatások 

elbeszélhetőségének a tudományossági kritérium. Ezzel a tudománytörténeti 

evidenciával azonban – amely mára a legitim diskurzusok esetén nem jelent 

problémát, a kimaradás kritériumainak határa másutt húzódik – ebben az 

esetben számolnunk kell. Talán a magyarországi cigánykutatások 

legjelentősebb ilyetén fordulatát a Kritika által közölt Kovalcsik-Réger 

tanulmány hozta, amely elemzésének tárgyául a cigányokról, romákról szóló 

tudománytalan szövegeket tárgyalta, naiv művészetként.56 Ezek összefoglalva 

a következők: 1: mesealkotásra jellemző tér-és időkeret mint szemléleti mód 

                                                 
55 Williams-t idézi Prónai. Patrick Williams antropológiája, in: Prónai Csaba 

szerk., Franciaország, Cigányok Európában 3, Új Mandátum, Bp., 2005, 55 
56 Kovalcsik Katalin-Réger Zita, A tudomány mint naiv művészet, Kritika, 

1995/2, 31-34. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a felkínált narratív 

dekonstrukció egyik legizgalmasabb példája Csemer Géza Habiszti-je (Csemer 

Géza, Habiszti, 1994). A könyv nem nyújt be tudományosságra vonatkozó 

igényt, almanachként jegyzi magát, a romák, cigányok történetét úgy meséli 

el, hogy az a magyarországi kultúrtörténet egy lehetséges narratíváját is 

megképzi. Kétségtelenül idealizált világot, de olyat, amely képes a romák, egy 

közösségi belső nézőpont felől értelmezni, olyan módon, hogy az nem 

manicheus módon épít ki egy átkommunikálhatatlan belvilágot, hanem 

kikezdi, lebontja, kikerüli, folytonosan átírja a nagy történeti narratívát. A 

Habiszti olyan könyv, amely kereszthivatkozásaival, műfaji határáthágásaival, 

sokszólamúságával a korszerű dokumentumirodalom (valóságirodalom) egyik 

kiemelkedő alkotása.  
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és történetalkotási stratégia, 2: a tudományos probléma és eszköztár hiánya, 

3: a rendszerezett terminológia hiánya, 4: az adott szaktudományos ismeret 

hiánya. A cikket egyébként a Rostás-Farkas – Karsai könyvsorozat katalizálta, 

így sokhelyütt – többek között az egyik sarkalatos végkövetkeztetésben is – 

ehhez kötődnek kimondásai. Ezek közül az egyik: a tudomány etnikus 

kategóriaként való elgondolása a naiv tudománynak nem feltétlenül sajátja. 

(Ugyanígy kevéssé függ össze ezzel a gondolkodási paradigmával a romológia 

szakos képzés hitelessége vagy legitimitása.) Mivel a tanulmány alapszöveg, 

ezért feleslegesnek tűnik az, hogy a továbbiakban bővebben ismertessem. Ez 

a mozzanat – a szerzői származás, etnikai hovatartozás azonban fontos 

termékeny mozzanat lehet a továbbiakban. Ugyanis úgy tűnik, a szerzői 

etnikai közösségi identitás, az tehát, hogy a szerző romani/cigány vagy 

gádzsó/nem-cigány, folyamatosan terhelődik kételyekkel, mindig kérdés alá 

vonódik.57 Ez a kérdésfelvetés tehát, bár látszólag a szerzőre kérdez rá, mégis 

inkább az olvasóról szól, az olvasói érintettségről. Hancock a We are the 

Romani People-ben58 azt írja: 

 

Haragszanak [ti. a romani nép] a gadzo tudósokra, akik magától értetődően 

végeztek felsőfokú tanulmányokat, és most azzal szereznek szakmai hírnevet, 

hogy bennünket és a nyelvünket tanulmányozzák. Nagy a harag mindazzal 

kapcsolatban, amit a gadzo szakértők összeírtak rólunk könyveikben és a 

cikkeikben, amelyekből mindenki megtudhatja, hogy <hazugok… élősködők, 

hencegők, arrogánsak és babonásak (vagyunk)>.59  

 

                                                 
57 Ezt A lehetséges cigány irodalom című fejezetben egy más nézőpontból 

szintúgy tárgyaljuk. 
58 A könyv magyar nyelven is megjelent, Hancock, Ian, Mi vagyunk a romani 

nép, Pont, Bp., 2004. A hozzáférhetőség okán a magyar nyelvű kötetből 

idézek. 
59 Hancock, Ian, Mi vagyunk a romani nép, Pont, Bp., 2004, 112 
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Ha az előbb azt állítottam, hogy a Williams-i érvelés a hatalom 

viszonyrendszeréről szól, most ismét erről kell szólnom néhány szót. A 

megszólalással és annak lehetetlenségével, a megszólaláshoz való hozzáférés 

problematikájával van dolgunk. Ezt Hancock maga is észreveszi, amikor egy 

anekdotában elmeséli, hogy az írni-olvasni nem tudó idősebb generációk a 

fiatalabbaktól tudják meg a nem-romák által mondott saját történetüket. Ez a 

kiszolgáltatottság-élmény az, amely Williams-t arra sarkallja, hogy megkérje 

az antropológusokat, ne vállaljanak a nem-cigány intézményrendszer számára 

szakértést. A kulturális antropológusok közül Leonardo Piasere ennek a 

feszültségnek a feloldását (Williams-szel együtt) egy olyan tudományossági 

kritériumrendszer kidolgozásában látja, amely szakít a modernitás 

kizárólagosságra törő nagy narratívájának igényével. Ebben látjuk azt hiszem, 

a lényegi különbözőség egyik elemét. A Hancock-i állítások elsődleges 

jelentései szembenállnak azokkal a nem-roma állításokkal, melyek a 

cigányokról szólnak, és amelyeket dolgozatában gyakran idéz. Ugyanígy 

szembehelyezkedik, jogos kritikával illeti a zsurnalisztika különböző 

műfajainak szövegeit, karikatúráit, etc. Mégis úgy tűnik, hogy ez a 

szemantikai, még inkább előjelváltó akarat ugyanazt az ideológiai mezőt élteti, 

amelyből származó állításokkal szemben kísérli meg újrafogalmazni önmagát. 

Ez ez ideológai csapda zavaróan közel helyezi egymáshoz Hancock-ot, Rostás-

Farkas Györgyöt, Frasert vagy Vekerdit. A Hancock-i pozíciót azonban mégsem 

érdemes azzal a keménységgel elvetni, mint azt Nagy Pál teszi60. Nagy 

deklarálja ugyan a narratív sokféleséget, történészként azonban mégis nem 

jelentéses módon, hanem kutatásának eljárásrendjében az elmesélés 

sokféleségének lehetőségét elveti.  Nagy Pál tudományosság-szakmaiság 

kritériuma talán a legerőteljesebben érvényesített a mindeddig említettek 

közül. Bevezetésének alapeszméje a történeti kutatás filológiai tisztasága. És 

                                                 
60 Nagy Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 

Kaposvár, 1998 
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ez a tisztaság ideológia-nélküliséget is feltételez, miközben maga is belátja az 

ideológia-nélküliség lehetetlenségét: 

 

Nem vonom kétségbe az új kulturális rendszer szükségességét, de 

meggyőződésem, hogy tévképzetek és történelmi hamisítások csak látszólag 

lehetnek egy egészséges önkép pozitív funkcionális elemei.61 

 

Inkább a kutatás intézményén kívül eső aktuális erőpozíciók és érdekek 

túlságosan fenyegető jelenlétét érzi, ezért egalizálja a sztereotipizáló többség 

és a kívánalomtörténet aktusát. Nem tárgyalja ugyanakkor a hatalomhoz, a 

megszólaláshoz való hozzáférés problematikáját, amely sokkal inkább 

determinálja az alakuló diskurzust, kivonja a dialogicitást a szövegek 

viszonyrendszeréből ily módon függeszti fel a tényleges diskurzus lehetőségét. 

 

A Hancock-szöveg ideológiai bizonytalansága a megszólalás így elgondolt 

lehetőségéből/lehetetlenségéből adódik. Ahogyan megköszörülve a torkunkat, 

hosszú hallgatás után szót kapunk, kissé remegő, kissé elfúló hangon 

szólalunk meg. És talán előbb kérünk vizet, és aztán térünk át mondandónkra. 

Ez a megszólalás a Hancock-é. A Nagy Pál tanulmány – ahogy fentebb 

említettük – a kemény érvelés mellett dönt. (Ez a koherencia egyébiránt 

munkájának erőssége, amelyben egyszerre számol azzal, hogy a történelem 

lehetséges narratíva, ugyanakkor ezt a lehetségest nem dimenzionálja, és 

inkább gondolja el értékorientáltnak, amelyben a másként elmondott történet 

hamissá válik – történetté, de nem történelemmé.) Ebből a pozícióból bírálja 

többek között Fraser kötetét.62 Könnyen belátható, hogy Hancock sokhelyütt 

                                                 
61 Nagy Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 

Kaposvár, 1998, 9 

 
62 Fraser, Sir Angus, A cigányok, Osiris, Bp., 1999 
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naiv értelmező. Naiv azért, mert nem tárja fel tudományos módszerességgel a 

lehetséges forrásokat, akár az indiai őshaza-elméletről, akár a romológia 

tudománytörténetéről ejt szót. Naiv azért is, mert nem számol azzal, hogy 

saját tekintélye által létrehozott kizárólagosság-narratívája támadható, de 

legalábbis korántsem korszerű. Jó példa talán erre az az egység, melyben az 

indiai eredet igazolásáról szól. Elsőként számba veszi azokat a problémás 

analógiákat, melyek jellemzően nyelvi analógiákból indulva következtetnek 

genetikai kötődésekre. Megmutatja azt is, hogy ez cáfolható kauzalitás, majd 

számos mesés, ahogy írja fantasztikusnál fantasztikusabb történetet ír le, 

melyeket nem-cigányok gondoltak el a cigányok származásáról. Ezt követően 

tárgyalja az indiai származást, oly módon, ahogyan azt az imént kritika alá 

vont nem-roma szerzők, köztük Grellmann tették. Grellmann bírálata esetén 

nem helyezi azt mondjuk a 18. század vége tudománytörténeti kontextusába, 

és korántsem azoknak visszfényében gondolkodik a kutatói munkásságról. 

Inkább aktualizál, hasonló módon, mint ahogy Nagy Pál ezt helyesen jegyzi 

meg az ahistorizálással kapcsolatban jónéhány szerző esetében63. Tehát 

miközben a Hancock-i kritikai pozíció érvényesül, eljárásmódja nem különbözik 

a kritika alá vonttól. Ami különbözővé teszi, és létrehozza a 

megkérdőjelezhetetlent, az a csácsi vorba, az igaz cigány igaz beszéde. Ez 

viszont nem a tudomány természete szerint való igazolás. Ahogy Nagy Pál 

állapítja meg némi érzelmi túlfűtöttséggel, maga is kilépve a tudományos 

esszé adta retorikai-stiláris keretek közül:  

 

                                                 
63 vö. Nagy Pál normatív történetszemlélet fogalma, Nagy Pál, A 

magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, Kaposvár, 

1998 



 47 

A kutatás nem származás, hanem szakmai felkészültség, képesség és kitartás 

kérdése. Aki nem francia, ne foglalkozzon Franciaország történelmével?64 

 

Alighanem érdemes óvatosabban bánnunk a szavakkal. A romákról szóló 

szöveg ugyanis jellemzően nem, vagy csak részben válik el tárgyától. Éppen 

úgy – és Nagy Pál ezt jelzi -, ahogyan művelője sem leválasztható erről. Ezért 

azok a kutatóval szemben támasztott igények, majdhogynem 

személyiségjegyek, amelyek ebben a felsorolásban szerepelnek, zavaróan 

áthallásosak, a szerző származási kontextusára vonatkozó állítással együtt oly 

módon hangoltak, amely akár azt is állíthatja, a roma szerzőkből cigányságuk 

okán hiányoznak a fent felsorolt tulajdonságok.65 Az orientalista, 

posztkolonialista diskurzus tapasztalata azonban azt mutatja számunkra, hogy 

a beszédmódváltás az újraértelmezett szerzői származás kontextusba 

kerülésével tényleges és hiteles elmondhatóságot biztosít azzal, hogy a 

beszélő maga az adott közösség tagja. 

                                                 
64 Nagy Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 

Kaposvár, 1998, 8 

 
65 Miközben szerencsés helyzetben vagyok, ismerem személyesen a szerzőt, 

és recenzensként is tudományos munkásságát. Értem a Nagy Pál szövegek 

pozícióit, sarkosságának motivációit, az idézett szövegrész problematikusságát 

korántsem szerzőjére vonatkoztatom. A Nagy Pál-i közlés felindultsága 

társadalmi környezet és a tudományos közélet különböző szintjeinek klímáját 

indexálja. Ugyanúgy, ahogy az is, hogy Hegedűs Sándor kötetének 

Beköszöntőjében két bekezdést szán annak, hogy beismerje, ő maga nem 

cigány (Nem vagyok cigány.) vö. Az elképzelt cigány. Hegedűs Sándor, 

Cigányábrázolás a magyar költészetben, Konsept-H, Piliscsaba, 2004, 5. Azt is 

érdemes megjegyeznünk, hogy a jogtudományban a kisebbségi jogok kapcsán 

hasonló vita bontakozott ki. vö. Pap András László, Csak az menjen 

ornitológusnak, aki madár? Adalékok az etnikai hovatartozás és a kisebbségi 

regiszter alkotmányos kérdéseihez, Beszélő, 2004, 1, 

http://beszelo.c3.hu/04/01/05pap.htm 
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Hancock alappozíciója a modernitás logikája, és ez okozza a teoretikus 

zűrzavart, azt, hogy megállapításai és gesztusai számos helyen helytállóak, 

mégsem jön létre koherens elgondolás, szemléleti pozíció. A posztkolonialista 

szerzők kritikai tapasztalata szólal meg dolgozatának egyik fejezetében, A 

cigányellenesség magyarázata címűben66:   

 

Mire a romani közösség reagálni, tiltakozni kezdett, már késő volt. Ugyanakkor 

eleddig nem fértünk hozzá a sztereotipizálás elleni harc eszközeihez sem, 

amilyenek például a perek indítása, a szervezett bojkott, vagy a levélíró 

kampányok. 

 

Ez ad magyarázatot alighanem az eddig elmondottakra. Miközben a 

megszólalás azt a felismerést tartalmazza, amelyet a subaltern terminusával 

kísérel meg leírni a postcolonial studies, azaz a szöveg felfigyel a megszólalás 

problematikusságára, közben saját megszólalásához nem reflexív módon 

viszonyul. Sokkal inkább jellemzi egy affirmatív aktus, amely tele van dühvel, 

számonkéréssel és haraggal. Radikalizmusa nem nyelvi radikalizmus, hanem 

komformista aktivista tettekké szelídül. Az értelmezői szándék nem irányul 

erre a kényszerített státuszra, hogy ti. a hozzáférés milyen módokon 

akadályozódik meg, és a megszólalásra vonatkozóan mit is jelent a már késő 

volt kimondása. Miközben számonkéri egy közösségi hang elhallgattatását, ő 

maga hallgattatja el azt.   

 

Összességében úgy vélem, korántsem az eddig felkínált helyeken érdemes 

megtennünk azokat a határhúzásokat, melyek eddig a diskurzust 

felszabdalták. A diszkurzív rés nem a szerzői származásba kódolt, és nem is a 

                                                 
66 Hancock, Ian, Mi vagyunk a romani nép, Pont, Bp., 2004, 79 
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tudományos írás kritériumaival magyarázható akkor, ha meg kívánunk 

termelni a magunk számára egy folytonos diskurzust a merev bináris 

oppozícióink helyett. Inkább azt az ambivalenciát érdemes lelepleznünk, mely 

a szöveggel való viszonyunkat alapvetően jellemzi, legyen bármennyire is 

reflexív a viszonyunk. Ha úgy tetszik, komplex szocializációnk miatt 

megszólalásaink folytonosan csapdákat állítanak a megszólalás számára, 

amely folytonosan ezeknek a csapdáknak kikerülésére, lebontására törekszik. 

A szövegeket és szerzőiket sem kárhoztatni, sem hibáztatni nem érdemes. 

Inkább arra kell törekednünk, hogy az adott szövegek ebben a szélesen értett 

diskurzusban megtalálják saját helyüket, bevonásuk pedig mindeközben 

megmutatja sugárzó, jelentésképző erejüket. A tudományos diskurzus mérője 

nem az, mi is a közbeszédben, közgondolkodásban elbeszélt és elgondolt, 

hanem az, hogy képes-e megtermelni a maga rendszereiben érvényesnek 

tekinthető szövegeket. A tudományos eredmények bármiféle reprezántációja, 

artikulációja vagy konstrukciója már csupán részben tűnik a tudományos 

szöveg próbájának, inkább újabb tudományos szövegek tárgyának67, melyek 

tárgyukkal egyidőben alakulnak.  

 

A romológia tudománytörténete láthatóan azért nehézkesen elmondható, mert 

személyes-közösségi érdekhálók, intézményesült hatalmi akaratok és 

folytonos aktualitások íródnak bele. A romológia újraírása egyedül valamiféle 

dekonstruktív aktusként mehet végbe. Azok a stratégiák, amelyekkel az 

előzőkben találkoztunk, és amelyek haszonnal kecsegtetnek, a következőkben 

foglalhatók össze. (Azokról, melyeket kevéssé használhatónak gondolok el, 

nem kívánok összefoglalásként újra említést tenni.) 

                                                 
67 vö. pl. Hall, Stuart, Representation & Media, ill.  Race the floating signifier  

(2006), valamint egyéb, a mediális csatornákon megszólalás metanyelvi 

aktusait, melyek a tudományos szöveg áthelyezésére tesznek kísérletet akár 

úgy is, hogy népszerű fájlmegosztókon, internetes felületeken szerepelnek. 
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A kulturális antropológiai cigánykutatások leírásakor kritikai olvasatunk azt 

kísérelte meg megmutatni, hogy a tudománytörténeti konstrukció megkerüli 

1: a megnevezés problematikusságát, 2: a történeti kánon megalkotását a 

lehető legjobban eltávolítja a kánonalkotó szövegek tárgyától, 3: 

kritériumrendszerét egy külső, megbízhatóbbnak tűnő diskurzusrendből nyeri, 

és végtére is annak specifikus területeként, annak kánonjába írja bele 

történetét.  

 

A történeti cigánykutatások, azok tehát, amelyek a történettudományok 

eszköztárával dolgoznak, megfogalmazzák valamiféle romológia 

szükségességét. Ugyanakkor nem gondolkodnak felőle átfogó módon, 

mindvégig parciálisak maradnak igényeik, és addig a belátásig jutnak el, hogy 

a közösségi azonosságtudat tudományos tudásra kell, hogy ráépüljön. Ezt a 

tudományos tudást azonban zavaróan sokféle módon gondolják el.68 Ez a 

gondolkodás némi rokonságban áll ugyan a kulturális antropológiaival, de az 

egy jóval szélesebb mezőbe ír bele, így számunkra ez előbbi jóval 

termékenyebbnek bizonyulhat. 

 

A kritikai tudománytörténeti írások – melyekből alig-alig találunk néhányat, 

amely a romológiára egyáltalán benyújtaná igényét – általában nem 

érvényesítik következetesen kritikai pozíciójukat, a tudománytörténet 

alakulásához nem viszonyulnak metakurzusként, legtöbb esetben arra nem is 

vállalkoznak69, inkább összeolvassák azt a cigányok/romák temporálisan 

elbeszélhető történetével. 

 

                                                 
68 vö. Nagy Pál, Achim, Viorel, Fraser, Sir Angus munkái 
69 vö. Az elképzelt cigány című fejezet, amely ezeket az írásokat tárgyalja első 

egységében. 
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A szociológiai cigánykutatások, melyek megjelennek néha amolyan átfogó 

igénnyel70 (nyelvszociológiai, nevelésszociológiai, oktatáspolitikai vagy pusztán 

ismeretterjesztő hangsúlyokkal), az etnográfiai, kulturális antroplológiai és 

szociológiai szemlélet valamiféle keverékét adják. Áttekintéseik jellemzően 

érintetlenül hagyják a cigány tematika tudományos alakulástörténetét, és a 

szinkronitásra helyezik (módszertanukból és szemléletmódjukból adódóan) a 

hangsúlyt.71 Ha úgy tetszik, ezek sem nyújtanak be igényt a romológia 

diskurzusára. Ez az elgondolás a Kemény-iskola alapvető nézőpontjából és 

módszertani megfontolásaiból eredeztethető. Csalog Zsolt, egyre inkább 

emblematikusabbá váló figurája ennek az iskolának. Különösen nagy hatása 

abból is következik, hogy tudomány és szépirodalom határmezsgyéjén  

elhelyezkedő írásai nagy népszerűségnek örvendtek a ’70-es, ’80-as években. 

Közülük is talán a legismertebbnek zárszavában azt írja:  

 

A cigányok sokfélék.72 

 

                                                 
70 Pl.: Ugyanakkor Régernél megfigyelhetjük azt is, hogy az, ami nála eredetileg 

„csak” nyelvészeti megközelítésnek indult, hogyan feszíti túl ezeket a kereteket. 

A terepen való empirikus adatgyűjtések akaratlanul egy holista értelmezés 

lehetőségét – és valószínűleg szükségességét is – teremtik meg. Prónai Csaba, 

Cigánykutatás és kulturális antropológia, Bp.-Kaposvár, 1995, 106 
71 Mivel a fejezet a tudománytörténet konstrukció vizsgálatára törekedett, nem 

elemezte azokat a szövegeket, melyek ezt érintetlenül hagyják, köztük a 

Kemény-iskola több kutatói generáción átívelő munkásságát, Szuhay Péter 

dolgozatait, Csalog Zsolt, Diósi Ágnes szociográfiáit vagy Neményi Mária 

nagyívű tanulmányait, etc. Szemléletmódjuk azonban befolyásolja a romológia 

diskurzus megalkotását, ezért indokoltnak tűnt legalább summázatban, így 

korántsem árnyaltan jelezni alapvető szemléleti pozícióikat.  
72 Csalog Zsolt, Kilenc cigány, Kozmosz, Bp., 1976, 239 
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Fejezetünk arra a problematikára akar rákérdezni, amelynek lényege, hogy 

milyen módon gondolható el egy lehetséges romológia, mint legitim diskurzus. 

Ha elmarad a romológia dekonstrukciója, a következőkkel kell számolnunk.  

 

Megőrződhet a romológia olyan zárt idézetrendszernek, amilyennek Hancock is 

mutatja: a nem-romák romákról szóló elképzeléseinek egymást erősítő, a 

képzelt cigány-ról szóló beszédének: 

 

Ettől kezdve [ti. Grellmann-tól] már különböző szakemberek (…) folytatták a 

további vizsgálódásokat. Megszületett a romológia.73  

 

Nem nehéz észrevennünk a romológia leértékelését a kimondásban. Világossá 

válik az, hogy az ily módon elgondolt romológia nem állja ki a tudományosság 

próbáját, nem a romákról beszél, és megszólalása a megszólaló hatalmi 

pozíciójának fenntartását szolgálja. Ez a beszédmód kizárólagosságra tör, a 

többértelműséget kizárja. Az ebből való kitörés modellje az orientalizmus 

újraírásának metódusa, melyre Said tett kísérletet. Az orientalista 

szövegkánon egy kritikai pozícióból kerül kikezdésre, amelyben Said képes 

felmutatni a nem-tudás, nem-ismeret retorikai-stiláris létpozícióit, és képes 

azokat leleplezni. Ez a kikezdés a zárt szövegrendszer feltörését jelenti, 

ideológiai mezőinek feltérképezését és átírását, a kánon átrendezését oly 

módon, hogy végső soron tárgyává teszi azt, amelybe beleír. Innentől az 

orientalizmus nem a Keletről, hanem a Kelet megképzésének logikájáról szól.74 

Ennek a megszólalásnak azonban kevés szövegét találjuk, közülük leginkább 

az irodalomtudomány felől érkeznek értékes, de korántsem átfogó igényű 

                                                 
73 Hancock, Ian, Mi vagyunk a romani nép, Pont, Bp., 2004, 24 
74 vö. Said, Edward, Orientalizmus, Osiris, 2000, különösen: Bevezető, 9-56, 

vagy a Hamady-elemzés, 541-546, etc. 
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dolgozatok.75 (Az ebben a fejezetben elemzett szövegek közül értékes eleme a 

Hancock dolgozatnak a cigány szócikkhez kapcsolódó enciklopédia-kritika.)  

 

Vagy átalakul olyan zárt idézetrendszerré, amelynek rémével Kovalcsik és 

Réger nyomán Nagy Pál is fenyeget, és kiszolgáltatódik egy ún. belső 

nézőpontnak, amely inkább a művészeti alkotások alakulástermészetét 

mutatja. A belsővé válás itt azt jelenti, hogy a szövegek önreprezentációs 

aktusok, legitimitás-erejük a pluralis 1-esből következik. Ebben az esetben a 

kánon kiszolgáltatódása következik be a szerzők szövegfüggetlen 

tekintélyének, status quo-jának, amely folyamatos leértékelődéssel jár együtt. 

A tudományos diskurzus mimcry-jeként elveszti tényleges hatóerejét és a 

dialogicitás esélyét. A romológia olyan izolátummá válik, amely minden 

irányban lezárt, kiszolgáltatott és ideologizált mikrouniverzum lehet csupán.76 

Ennek a beszédmódja lényegileg nem különbözik az előzőekben leírttól, és 

miközben opponál tartalmában és értékelőjeleiben azzal, fenntartja és 

újratermeli azt. Az így elképzelt romológia problematikusságának másik eleme 

a Mi személyes névmásának szövegen túlható erejéből következik. Egyfelől 

azért, mert ily módon teret enged a manicheus logikának. Másrészt a 

metonimikus aktus, amelyre egyébként maga a megszólaló épít (hogy ti. a 

közösség részeként a közösség egészét beszéli el), a szöveg és tárgya között 

kiépíti azt a kognitív kapcsolatot, amely végül oda vezet, hogy a szöveg 

gyengeségei a cigányok, romák egészére értődnek. Továbbá azt is érdemes 

                                                 
75 Az elképzelt cigány című fejezet többükről tesz említést.  
76 Ennek kifejtését ezeken az oldalakon nincs szándékomban megtenni. 

Bővebben ismertetem ezt az álláspontot: Beck Zoltán, Tekintély és szöveg, 

Educatio, 2004, nyár, 314-318; továbbá Beck Zoltán, Tyutyukaország 

márpedig nincsen, in: Fűzfa Balázs szerk., A hajnal frissessége, SUP, 

Szombathely, 2006, 48-59; vö. továbbá A lehetséges cigány irodalom fejezet  
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figyelembe vennünk, hogy ez a metonimikus aktus jelentős szerepet játszik 

eleve abban, hogy a cigány/roma tematika elhallgatódjék.77 

 

Azt tapasztaltuk, hogy a romológia korpuszalkotására tett kísérletek – 

bármennyire is kötődnek egy-egy diszciplínához – holisztikus igényűek 

valamiképpen: mégiscsak a cigányokról, romákról beszélnek általában. Vagy 

oly módon, hogy megkísérlik a metadiskurzus átfogó leírását adni (vö. 

Hancock)78, vagy annak átfogó leírását és diskurzuskritikáját (vö. Prónai), 

vagy a romológiát tematikusan szerveződő transzdiszciplináris közegként 

kívánják elgondolni, és tudományos diszciplinákon való szerteágazásában 

kívánnak érvényes kimondásokhoz jutni a cigányságról (vö. Liégeois). Ezek 

azok az eljárásmódok, amelyek érvényt kívánnak szerezni a romológiának, 

azzal a látens jelenlévő állítással, hogy kimondhatók érvényes mondatok – egy 

érvénytelen narratívában. Álláspontom szerint egyedül a Prónai-szöveg az, 

amely benyújtotta igényét bármiféle kimondásra, és azt a kimondás olyan 

reflexiójával viszi végig, amely megalapozhatja egy tényleges romológai 

diskurzus létrejöttét. Williams, Patrick tanulmánygyűjteményének 

bevezetőjében Prónai Williams-t idézve be is nyújtja erre, az így konstruált 

romológiára az igényét: 

 

A sajátosságok leltára, amely egy specifikus tudomány felépítését célozná 

meg, csak a bezárásuknak egy módja, szabadságuk és kiteljesedésük béklyója 

                                                 
77 vö. Az elképzelt cigány című fejezet 
78 A zárójelben felkínálkozó összevetések olyan szerzői munkásságok, amelyek 

reprezentatívak a romákról, cigányokról való jelenkori – a disszertáció 

írásának jelenidejében való – megszólalásokban az angol, francia és magyar 

nyelvterületen egyaránt. 
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lenne. A ’ciganológia’ csak akkor igazolható, ha egyszerre jelent tudást a 

másikról és saját magunkról.79 

 

A későbbiekben kifejtett álláspont a Williams-i kutatói magatartás ars 

poetikájának és kutatói személyes sorsának hozadéka. Ő maga az 

interakciókra építő, önmagunkra is folyamatosan kutatási tárgyként tekintő 

elbeszélhetőséget gondolja el lehetséges a megszólalás módjának.  

 

Kilépve a kulturális antropológiai keretek közül ez azt jelentheti a romológia 

számára, hogy létező, reflexív és kritikai diskurzusként képes lehet arra, hogy 

megteremtse azt a tudományos alapozottságú nyitott teret, amely a 

sokféleség elbeszélhetőségét dialogikusságában és saját sokféleségében tartja 

fenn. Szabályrendszere, kategóriái, módszertana és ideológiai pozíciói ebben a 

kölcsönhatásban termelődnek meg, és vizsgálódnak felül. Az is világossá vált, 

hogy a romológia kutatási tárgya nem egyszerűen a romák, cigányok világa. 

Főként azért nem, mert egy ily módon kijelölt cél létrehozója lesz annak, amit 

vizsgál, és amellyel önmaga át nem járható és felül nem írható határait 

reprodukálja. A romológia valódi tárgya (a világot textualizáló metaforával) 

alighanem mindaz, ami bármi módon kontextualizálja a cigány-t, romát, 

metodológiája pedig mindaz, amely közelebb enged férni ennek 

megragadásához. A dolgozat további fejezetei erre a hozzáférésre tesznek 

kísérletet, vagy legalább kísérelnek meg példát mutatni.  

 

 

 

 

                                                 
79 Patrick Williams antropológiája, in: Prónai Csaba szerk., Franciaország, 

Cigányok Európában 3, Új Mandátum, Bp., 2005, 55 
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3. fejezet 

 

A lehetséges cigány irodalom 

 

 

 

 

 

 

 A szavak szabadok és terük van. Madaraknak képzelem őket, akiket nem 

lehet terelni.80 

 

A múló időnek sajátságos játéka, hogy az írók élete összekeveredik írott 

műveik tartalmával, alakjuk regényhőseik figuráiba olvad. Ugyan kinek jutna 

eszébe Cervantes alakját másképpen elképzelni, mint a Don Quichotte 

felejthetetlen figuráját?81 

 

Sovány, mint egy cigány, mondogatta, thin like a gitane, az volt a 

rögeszméje, én viszont szerettem volna egyszer végre kövéren állni, és azt 

mondani: vagy így, vagy sehogy.82 

                                                 
80: Kerényi György, Nagyon oda kell figyelni, hogy mit miért írsz le. Interjú 

Jónás Tamás íróval, Barátság, 9, 2002, 6, 3771 
81 Kúdy Gyula, Pest, 1916, Tevan, (eredeti megjelenés 1917), 46 
82 Orsós Viola, Habfürdő, in: Forgács Zsuzsa Bruria, Szomjas oázis, Jaffa, Bp., 

2007, 154 
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Roma irodalom lehet a romákról szóló irodalom vagy a romák által írt 

irodalom. Ez utóbbi lehet romákról szóló vagy nem romákról szóló irodalom, 

valamelyik roma nyelven vagy valamelyik befogadó ország nyelvén írt 

irodalom.83 

Kelemen Zoltán definíciós kísérlete megpróbálja summázatát adni annak az 

olvasói, kutatói tapasztalatának, amely során ezekkel, a roma irodalomra való 

meghatározásokkal találkozott. Dolgozata ezt a szélesen értett és 

meglehetősen naiv definíciót a továbbiakban sem mozdítja ki a helyéből. 

Először is azért nem, mert fogva tartják szövegeit az előtte elgondoltak, a 

korántsem szövegtermészetű, merev és dialogicitásra nem hajló affirmatív 

tartalmak, köztük Choli Daróczi József, Rostás-Farkas György magyarázatai.  

 

Az összefoglaló, vagy még inkább esszenciális igény többek között azért 

jelenik meg dolgozatomban itt, a fejezet felütésében, hogy tisztázni tudjam: 

egy, az irodalmi szövegekhez közelebb álló értelmező pozíciót nem tudok 

elképzelni ezekkel az egyszerűsítő eljárásokkal. Éppen úgy nem, mint ahogy 

azt sem tudom elgondolni, hogy stratégiaként az elkerülést, a definíciós 

igénytől való távoltartást válassza dolgozatom. Éppen úgy nem, ahogy az 

előző fejezetben a romológiára vonatkozóan sem kívántam egy nem 

konfrontálódó, kihátráló szöveget írni.  

 

Ha tehát a cigány, roma irodalom meghatározására törekszünk, a 

következőkkel kell számolnunk. A cigány irodalom temporalitása a filológiai, 

irodalomtörténeti, tudománytörténeti vizsgálatokban mutatkozik meg, időbe 

vetettségét, alakulástörténetét és ily módon történeti kanonikus eljárásait, a 

                                                 
83 Kelemen Zoltán, Mint madarak, in: Kelemen Zoltán, Szélkönyvek, Lazi, 

Szeged, 2007, 85 
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bele értett szövegek delfinológiáját84 ebben a narratíva-vizsgálatban tartom 

elgondolhatónak. A territoriális elgondolását egyrészt földrajzi értelemben az 

országhatárok adják, mint az európai térelgondolás kézenfekvő és lehetséges 

makro-rendje, másrészt leginkább a diaszpóra, a transznacionális lét 

fogalmakhoz köthető.85 Ugyanígy territoriális rendezettséget mutatnak a 

hagyományosan vett népességföldrajzi, demográfiai vizsgálódások, amelyek 

régiók, településtípusok, etc. szerint berendezhetik a cigány irodalomról szóló 

beszédet. Vertikális rendezettsége a cigány-roma irodalomnak primer módon 

a társadalmi-közéleti színtereken van dominánsan jelen, illetve a szövegek 

hierarchikus viszonyának vizsgálatakor, sorrendbe állításukkor, értékelő 

mozzanatok, esztétikai ítéletek esetében. Poétikai és szemantikai szempontok 

szerint egyfelől az írás vizsgálata, másrészt a recepció és jelentésképzés 

esztétikai-morális között húzódó feszültsége, s ezzel a befogadó közösségek 

értékpreferenciáinak vizsgálata határozza meg a cigány, roma irodalmat.  

Szemantikai aktusának lényegi elemeként tekintünk reprezentáció és 

önreprezentáció belső struktúráira.86  

                                                 
84 vö. Szörényi László, Szöveggondozás – magyar módra (Delfinológiai vázlat), 

in: „Multaddal valamit kezdeni”, JAK, Bp., 1989, 250-278 
85  Fejős Zoltán meghatározó írása a Diaspora: A Journal of Transnational 

Studies felemlítésével mutatja be ennek kiterjedt használati körét. A 

szerzőkhöz kötődő elméleti megfontolások mellett a diaszpóra 

fogalomtörténetének alakulásáról is számot ad, amelyben megmutatja, hogy a 

fogalom szemantikai mezeje elmozdul, különösen annak a kritikai 

diskurzusnak a létrejöttével, amely a posztkolonializmussal jelenik meg. 

Máskülönben a Fejős-cikk módszertanát is adja annak, hogyan valósulhat meg 

egy terminus reflektált használatba vétele. vö. Fejős Zoltán, Diaszpóra és az 

„amerikai magyarok” – háttér egy fogalom alkalmazhatóságához, in: Kovács 

Nóra szerk., Tanulmányok a diaszpóráról, Gondolat - MTA Etnikai-nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet, Bp., 2005, 9-24 
86 Ez utóbbi szerint válhat indokolhatóvá – de teoretikusan semmiképpen nem 

védhetővé – dolgozatom tagolása a harmadik és negyedik fejezet 

tekintetében. 
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A nem túlságosan árnyalt felsorolás az a fajta, számításba veendő minimum, 

amely aztán engedi odáig mozdítani a terminusunkat, hogy használatba 

vegyük. A származási kontextus egyébként is zavaróan spekulatív, amellett 

hogy korszerűtlen is. Ezt tehát kiindulási pontként tekinteni, amelyhez 

hozzárögzítjük Ariadné-fonalunkat, hamis biztosságot ad. A továbbiakban egy 

olyan roma, cigány irodalom elgondolása lesz feladatunk, amely nem esik 

áldozatul a modernitásnak, a közösségképzés hagyományos irodalmi 

mintázatainak, s az ezzel ellentétesen ható, de ugyanabból az ideológiából 

fakadó közösségi identitás felbontására irányuló törekvéseknek. Mert könnyű 

kézzel számolhatjuk fel azt is, amit egy etnikus identitás szerveződéseként 

gondolunk el, ha azt ugyanebből a pozícióból kíséreljük meg elmesélni, 

ahonnan annak nemzeti paradigma szerinti megalkotását tesszük meg.  

Valójában ez okozza a szövegkorpusz többszintű identifikációs problémáját, és 

kerül köztes-identitásvesztett állapotba, ahonnan érvényre kíván jutni, de 

hamis stratégiák mentén. Alighanem éppen ez adja a beszélői 

bizonytalanságot: ezért is viszonylag szűk szövegterjedelmű diskurzus ez, 

illetve ezért jelentkezik leíró igény és teoretikus-elméleti deficit gyakorta.  

  

 A cigány irodalommal való foglalatosságunk alapvető kérdése az volna a 

kérdésfelvetés történeti aspektusait tekintve is, hogy létezik-e a tárgyunk. A 

cigány, roma irodalom létezésének állítása vagy tagadása, az ezzel való 

foglalkozás sosem volt története során sem teoretikus, sem használati 

értéken alávetve tudományos vizsgálatnak. Jellemzően egy többségi narratíva 

gondolta el ezt az irodalmat, felügyelte, és kérdezett rá. Ezért is vált a szerzői 

származás által meghatározott irodalommá, amelyre vonatkozóan a hatalmi 

narratíva jelölte ki a megszólalókat, megszólalásukat a hatalom által 

berendezett szövegkorpuszba írva bele.  
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A következőkben szépírók fölvetései szolgálnak alapul87. Azzal az áthallással, 

hogy cigány szerzőkről lévén szó, minden megválaszolás előtt látszólagosan 

ellentmondva minden előző állításomnak, válaszolok azzal, hogy a szerző 

származási kontextusa határozza meg egy irodalom nemzeti-etnikus 

identitását, ezzel az ilyenfajta kánonképzési stratégiának is lényegi alapjává, 

mozzanatává válik. Inkább tartsuk fenn ezt a kijelentést egy darabig, 

átmeneti elgondolásként, hogy közelebb férjünk tárgyunkhoz.  

 

A cigány, roma irodalom fogalma – egy lehetséges kanonizáció 

többféle rendje 

 

A cigány irodalom fogalmának használata általános. A jelen dolgozat is 

használva kapja. Úgy, ahogy készen kapunk jelzős szintagmáink közül még 

jónéhányat. Az esetek zömében azt találtam – erre utaltam Kelemen 

dolgozata kapcsán –, hogy a fogalom a cigány szerzők által írt szövegekre 

vonatkozik. Azon túl: a roma közösségekhez tartozókon kívül aligha 

foglalkozik bárki ezzel a kérdéskörrel: mivel teoretikus kérdésfölvetést ezzel 

kapcsolatosan szinte nem találni, maradnak azok a szerzők, akik úgy érzik, 

ezzel a fogalommal meg lettek szólítva, s annak ellenében vagy mellette állást 

kell foglalniuk. Általában kikényszerített megszólalások ezek, hiszen eleve 

lejelölt gondolkodási paradigma mentén kénytelenek beszélni. Szükségszerű 

oppozíciós párokat állítanak, s azok között választják egyiket vagy másikat. 

Ezeken a bináris oppozíciókon át jutnak/juthatnak el saját öndfefiniálásukhoz, 

csak az ily módon megképzett közösségi én válik értelmezhetővé a nem-

cigány többség számára (is). A szerzők megnyilatkozásai – nem-szépírói 

                                                 
87 Ennyiben követjük Kelemen Zoltán dolgozatának felépítését, azzal a 

különbséggel, hogy az ehhez kapcsolódó kritikai álláspontunk, azaz ennek 

kikezdése ad alkalmat meggyőződésem szerint a cigány, roma irodalom 

megképzésére, és nem helybenhagyásuk.  
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állásfoglalásuk, tehát nem a közösségi szerző ars poeticájára gondolok itt – 

ugyanakkor a jelentésképzést aligha változtatják meg. Úgy tűnik, ez a 

stratégia továbbra is a szerző származási kontextusához kötődik, és 

narratívától függetlenül képtelen nem-etnikus dimenziókban gondolni a cigány 

szerzők szövegeire. Bari, amint azt idézi Kelemen, azt tekinti problémának, 

hogy  

 

a származás erősen leszűkíti a versek értelmezési lehetőségeit.88 

 

A többségi, kolonializáló akarat Bari Károly szerint kijelöli a jelentésképzés 

határait, azokat a helyeket, ahol jelentés egyáltalán felütheti a fejét. Ez pedig 

sok helyen egybeesik a roma közösség deklarált önreprezentációjához rendelt 

jelentésekkel, hiszen az önmagára vonatkozó narratíva sem különbözik 

lényegesen a többségit tápláló ideológiától. Ezt igazolja számunkra az, hogy 

az 1986-ban alapított Romano Nyevipe89 című folyóirat – melynek egyébként 

alapítási évében nem jelent meg lapszáma – alapítója Lakatos Menyhért a 

névválasztásról azt nyilatkozta egy interjúban:  

 

A névadással gondjaink voltak, fölmerültek különböző fantázianevek, ötletek, 

de bármilyen neve volna is, mindenki cigány újságnak hívná. 90 

 

Egyfelől tehát föl sem merült az alapítókban, szerkesztőkben (ami legalább 

annyira a nyolcvanas évek politikai diskurzusának is betudható) egy másik 

                                                 
88 Kelemen Zoltán, Mint madarak, in: Kelemen Zoltán, Szélkönyvek, Lazi, 

Szeged, 2007, 86 
89 1987-88-ban jelenik meg két évfolyam (hozzáférhető a Romológiai 

Kutatóintézet adattárában), jelölésük szerint 1989-től Előszó, 1990-től 

pártpolitikai (MCSzP) folyóiratként, Élőszó címen működik. vö. Romológiai 

Kutatóintézet adattára, alapító Gémes Balázs.  
90 Kovács József Hontalan, A nemzet szemétdombjai, 1997, 25 
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roma lap megjelenésének lehetősége, miközben a korabeli nyilatkozatokból 

kiderül, hogy a roma értelmiségnek más, ellenérdekelt, de legalábbis egyet 

nem értő csoportjai is léteztek91. Másfelől a névválasztás beletörődik az eleve 

adott címkézésbe, beszédmódba azzal, hogy meg sem kísérel a társadalmi 

közbeszéddel konfrontálódni.92 Másfelől bármiféle emancipációs törekvés a 

társadalom egészébe ír bele, nem tud megmaradni a leírt betű kérdéseként. A 

roma, cigány irodalom konstruálása nem légüres térben zajlik, 

leválaszthatatlan az identitásképzésről, a többségi, domináns kultúra 

reprezentációs-hatalmi törekvéseiről, amelyben a homogenizáció vágya 

erősebben van jelen, mint a megismerésé, ahogy leválaszthatatlan a 

szeparációs, izolációs elgondolásokról is. Leválaszthatatlan továbbá az etikai-

esztétikai normarendszerekről ill. azok viszonyáról, összecsúszásáról vagy 

helyettesítő eljárásairól.  

 

Szerintem sincs olyan, hogy cigány irodalom, de ha van, akkor sem szabad, 

hogy legyen.93 

 

Jónás Tamás a Bari Károly-i állásponthoz áll közelebb, azaz hogy cigány 

irodalom mint olyan, nincsen – inkább cigány írók, költők vannak94. 

                                                 
91 Többek között az íróként, költőként akkorra már ismert Osztojkán Béla, ill. 

a későbbi Amaro Drom fővárosi roma és nem-roma értelmiségi köre.  
92 A szerkesztők tévedtek: a később, a rendszerváltás környékén alapított 

folyóiratok, mint az Amaro Drom, a Phralipe, a Cigányfúró saját (akár 

romani/lovári) nevükön váltak ismertté. 
93 Kerényi György, Nagyon oda kell figyelni, hogy mit miért írsz le. Interjú 

Jónás Tamás íróval, Barátság, 9, 2002, 6, 3770 
94 A cigány író – író cigány vitája Bari megjelenése óta állandósult az irodalmi 

közéletben. Ugyanez a gondolat fogalmazódik meg a cigány, roma 

képzőművészet kapcsán, ott Péli Tamás nevéhez kötik a kettős aranypánt 

szimbólumát, amely hasonló  
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Ugyanakkor mások – köztük Veijo Baltzar95 (hogy a Barátság ugyanezen 

számánál maradjunk) – létrehozták a Roma Írók Nemzetközi Szövetségét. 

Mindez nem egy esztétikai, vagy netán érdekvédelmi célokat szolgáló 

közösség. Azaz: első közelítésben igen, hiszen támogatni kívánja a szervezet 

művek kiadását, a műfordításokat, etc. Ám ideológiai alapját a modernizmus 

nemzetfogalmától nyeri, szerveződése a modern államiság vágya. 

 

Azt szeretnénk itt hangsúlyozni, hogy minden nemzetnek vannak szellemi 

vezetői, akikben megbízhatnak, akikre támaszkodni lehet, és a roma nemzet 

is ugyanúgy szeretné megtalálni ezeket, mint a többi nép.96 

 

Az író/költő, az tehát, aki a legitim megszólalás birtokosa ténylegesen és 

minimálisan ideológiai vezetőként kerül elgondolásra. Úgy van közösségében, 

hogy fölötte áll annak. Vállalnia kell a közösség képviseletét, hiszen a 

közösség egészének léte múlik rajta. Ennek a gondolkodásnak a logikáját éri 

tetten a nemzeti irodalmak alakulástörténetének vizsgálatakor Imre En 

Zoltán97, aki – leginkább Hobsbawm és Benedict Anderson98 tanulmányaira 

                                                 
95 Balogh Bori, A Baltzar-villa titka. Beszélgetés Veijo Baltzar finnországi roma 

íróval, Barátság, 2002, 6, 3767-3768 
96 Balogh Bori, A Baltzar-villa titka. Beszélgetés Veijo Baltzar finnországi roma 

íróval, Barátság, 2002, 6, 3767 
97 Az Imre En Zoltán tanulmány ((Nemzeti) kánon és (nemzeti) színház: Vita a 

Bánk Bán 1930-as centenáriumi mise en scène-jéről), in: Józan Ildikó-Kulcsár 

Szabó Ernő-Szegedy-Maszák Mihály szerk., Az elbeszélés módozatai, Osiris, 

Bp., 2003, 102-129) a kánon legfőbb társadalmi funkcióját abban látja, hogy 

a kollektív identitás létrehozásában, megtalálásában és megtartásában részt 

vegyen. Ezt egy olyan temporális rendben mondja elgondolhatónak, amely 

szintúgy megfelel a modernitás-paradigmának: a múlt-jelen-jövő 

hármasságának, s az ily módon elképzelt lineáris időképzetnek. Nyilván innen 

adódik az az oksági paradoxon, melyet aztán nyelvvel, mítosszal, 

történelemmel, etc. oly sokan leírtak. Sarkítva azt, hogy az elmesélhetőség 

temporális mozzanata az állandóan formálódó jelenhez írja újra múltját. (vö. 
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támaszkodva – a legitimációs eljárás alapelemének tekinti az intézmények 

létrehozását. Ha a cigány irodalomról akarunk beszélni, szembe kell néznünk 

a modernitás korlátaival. Azaz: vagy olyan irodalomként gondoljuk el, amely a 

nemzeti irodalmak paradigmája szerint épül ki – ebben az esetben egy 

véleményem szerint alig használható fogalomhoz jutunk. Vagy használata és 

használhatósága felől gondoljuk el, akkor viszont elillan – legalábbis igencsak 

megcsappan - kánonképző ereje. Ezzel viszonylag korszerű módon együtt 

mozoghatunk a posztmodern irodalomtudomány irányaival, a kánon 

eszményének leértékelésével99. Viszont a társadalmi egyenjogúsítás 

intézményes lépcsőjeként elgondolt magaskultúra, jelen esetben a 

szépirodalom elvesztegetése a közösség belső erejét rombolja. A magyar, és 

általában a közép-kelet európai népek irodalma erősen átitatott ezzel a 

közösségiséggel, a nemzetsors megnyilvánulásaként értelmeződött a 

közelmúltig100– és a laikus értelmezői mezőkben máig. Abban is bizonyosak 

lehetünk, hogy ebben az esetben a még ki sem épült intézményiség valós 

                                                                                                                                                    
Szűcs Jenő a Szent István-i állameszméről, mint a modern nemzeteszmény 

által megképzett nemzeti folytonosság kritikája: Szűcs Jenő, Szent István 

Intelmei, az első magyar államelméleti mű, in: Glatz Ferenc-Kardos József 

szerk., Szent István és kora, MTA TTI, Bp., 1988, 32–53. Benedict Anderson – 

a nemzet pótszer: Anderson, Benedict, Elképzelt közösségek, L’Harmattan-

Atelier, Bp., 2006. Hobsbawm – a nemzet teremti a nyelvet és nem a nyelv a 

nemzetet: Hobsbawm, Eric J., A nacionalizmus kétszáz éve, Maecenas, Bp., 

1997. Assmann kollektív emlékezet-modelljének kulturális emlékezete, a 

nemzeti emlékezet: Assmann, Jan, A kulturális emlékezet, Atlantisz, Bp., 

1999). 
98 Anderson, Benedict, Elképzelt közösségek, L’Harmattan-Atelier, Bp., 2006 
99 vö. Szegedy-Maszák Mihály, „Minta a szőnyegen”, A műértelmezés esélyei, 

Balassi, Bp., 1995, 83 
100 Kétlem, hogy ma meg lehetne írni a magyar irodalom történetét 

Bildungsroman formájában. Talán még az sem bizonyos, hogy a magyar 

nyelvű írott hagyomány történetét továbbra is lehet a nemzetsors 

megnyilvánulásaként értelmezni. Szegedy-Maszák Mihály, „Minta a 

szőnyegen”, A műértelmezés esélyei, Balassi, Bp., 1995, 83 
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színterei kérdőjeleződnek meg, vele tényleges egzisztenciák és tényleges 

épületek.101 Sem egyik, sem másik nem kimódolt célja gondolkodásunknak. 

Itt mutatkozik meg az, hogy nem képzelhető el irodalmi diskurzus anélkül, 

hogy az ideológiai pozícióit – alapjait, szándékait – fel ne mutassa. Nyilván 

szándékunk az, hogy olyan elemző módszert találjunk, amely elvezet 

bennünket a cigány, roma irodalomról olyan érvényes kimondásokig, amely 

alternatív kánonként elgondolhatónak tartja meg, és ebbéli igyekezetünk a 

bele értett szövegek számára fenntartja a szemantikai tágasságot.  

 

Ha az előbb vázolt oppozíciós pár felkínálta lehetőségek szerint járunk el, 

mégis érdemes rögzítenünk módszertani lépéseinket és a várható 

eredményeket. Továbbá azt is, végül miért nem érdemes ezekben az 

irányokban elindulnunk. Az első esetben kigondoljuk egy félig-meddig már 

létező hagyomány alapján, hogy kik lehetnének a kanonikus illetve 

kanonizálható cigány szerzők, elősoroljuk őket és műveiket valamilyen, már 

eleve kanonikus rendnek megfelelően: mondjuk műnemek-műfajok, 

kronológiai rend, szerzői életművek, etc. szerint. A kanonikus – de legalábbis 

legitim – kanonizációs eljárás az eljárás alá vont irodalom kánonjának nem 

csupán valamiféle megképzésére, hanem – megképzésének pillanatától – 

annak igazolásául, legitimációs keretéül is szolgál. Az eljárásrend, a narratíva 

kanonikus, ily módon hozzátartozójává válik tárgyának, az elbeszéltnek is. Ez 

egy oksági sort fordít meg. Pontosabban ok –és célviszonyok csúsznak össze 

ebben a szerkezetben oly módon, hogy egymással a logikailag felcserélhető 

elemek adják ki a sort102.  

                                                 
101 Ebből a valóságosságból, illetve annak valós veszélyeztetettségéből 

következik többek között az, hogy minden irodalmi vita point d’honneur. 
102 A sor azért különösen fontos, mert – mint fentebb hangsúlyoztam – a 

modernitás lineáris természete adja a gondolkodás keretét. Még akkor is, 
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Ebben az esetben a következő problémákkal kell számolnunk: érvényesítünk 

egy meghaladott értelmezői pozíciót, hiszen a szövegnél fontosabbnak 

gondoljuk szerzőjét. Ez az értelmezői pozíció kényszeríti ki azokat a 

tanulmányokat, melyek értelmezésük tárgyát, a szöveget végtére is figyelmen 

kívül hagyják. Helyette a szerző életsorsa válik az interpretáció vezérfonalává, 

s ennek az életútnak sorsfordulóit illusztrálják az ezt erősítő szövegek. A 

hitelesítő eljárása a szövegeknek a szerzői biográfiába utalt referencialitás, 

amelynek része az is, amely Bari versért-aggódó mondatában fentebb 

felmerült. Olvasásunk jellemző technikája az lesz, hogy az első személyű 

narrátort, a mű központi szereplőjét, vagy bármilyen módon kitüntetett 

beszélőjét, a lírai én-t azonosítjuk a szerzővel, életvilágát a szerzői 

életvilággal vetjük egybe, a szöveg ily módon nyer allegorikus olvasatot. Ez az 

allegorikusság a maga egyértelműsítő, közmegegyezés szerinti 

megfeleltetésben nem jelentésekkel telítődik, hanem behelyettesítődik a 

jelentés közvetlen és rögzített helyébe. Továbbá egy efféle kánon visszafelé is 

mozdulatlan marad mindaddig, amíg a jelen kánonalkotó tekintélyei ki nem 

mozdítják – azok tehát, akiknek a merev kánon fenntartása kínálja fel 

legitimitását.  Jelenirányultsága pedig egy ilyen konstrukciónak nincsen, mert 

túl sok nem-irodalmi természetű információt követel meg: a szerző 

személyes, jó ismerősként válhat csak részévé a kánonnak.  

 

A másik módon elgondolt cigány, roma irodalom felfüggeszti a kánon-

szerűségét. Leginkább különálló szövegekre tekintünk, amelyeket egyenként 

és pragmatikusan cigány irodalomnak nevezünk – leginkább spekulatív úton 

jutva el a szövegből a szerző testéig. A cigány jelző a szöveg valamiféle 

különössége lesz, ami sajátságát adja majd a szöveghez való viszonyulásnak, 

                                                                                                                                                    
hogyha éppen ez a linearitás törik meg látszólag a kánon megképzésének 

pillanatában. 
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a jelentésképzésnek és értékelő magatartásunknak. A magyar irodalom 

részévé válnak a magyar nyelven hozzáférhető szövegek. A szöveg-

asszimiláció ilyen módjától azért tartja magát távol a legtöbb megszólaló 

cigány, roma szerző, mert ez a saját közösség kulturális azonosságtudatát is 

megkérdőjelezné. Vagy előírná azt, hogy csak cigányként ismerje fel a 

szöveget az olvasója (jöjjön rá, hogy az!), vagy azt, hogy csak cigányként ne. 

Bármelyikről is legyen szó, jelentősen leszűkíti a szöveg értelmezésének 

lehetőségeit, és ez voltaképpen ki is zárja az irodalmi fősodorból ezeket a 

szövegeket.  

 

A dolgozatom dinamikus fogalomalkotásra törekszik, olyanra, amely nyilván 

nem játszik össze egyik fentebb leírt, és az eddigi kánonalakításban 

alapvetően résztvevő módozatokkal, de mindegyikkel viszonyban van.   

 

Arra törekszem, hogy ne csupán az egyes szövegek legitimálódjanak, de a 

kánon megképzése eleve egy dialogikus viszonyba lépjen bele. Szegedy-

Maszák európai, többek között francia példái iránymutatóak lehetnek, még 

akkor is, ha mint példákat relevánsnak gondolom azokat, miközben 

felsőoktatási rendszerünk bírálataként kevésbé érzem helytállónak. Arról van 

tehát szó, hogy a kánonalkotás (1) fejlődés-ideáját, (2) tekintélytiszteletéből 

következő statikusságát és a (3) kronológiai rendszerezést mint leíró 

módszert hátra kell hagyni. Inkább azokat a helyeket kell keresnünk, ahol 

ezek a kánonok (létezők és létrejövők) interakcióba léphetnek, 

kommunikálhatnak, egymásba írhatnak.   Ily módon érvényes elmondásához 

jutunk, a szövegeket (együtt és külön) nehezebb lesz aktualizálni és 

különböző politikai-hatalmi-ideológiai diskurzusok szolgálatába állítani, és a 

diskurzus nyitottsága az egyes szövegeket jóval szabadabbá teszi: 

hozzáférhetőbbé az értelmezés számára. A szövegek ezzel együtt nagyobb 

kritikai kockázatnak lesznek kitéve. Kevésbé legitimálhatja őket szerzőjük 
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származása, tematikus sajátosságaik, etc., amely érvényesülések éppen 

abból a hatalmi ideológiából vétettek, amelyet áthúzni kívánunk. Ha a cigány 

irodalom fogalmát képesek volnánk az elzárkózás-kirekesztés ellentétes 

irányból ható, de ugyanott lefékező, etnikus határokat élesen húzó és 

megtartó gondolkodási paradigmájából kiemelni, megnyitnánk a szövegek 

értelmezési, jelentésképzési horizontját.103 Egy regény, novella, vers 

olvashatóvá lenne úgyis, hogy nem fogalmazódik meg elvárásként (a laikus 

olvasóban félelemként és szégyenérzetként, a hivatásosban 

információkényszerként) és a jelentésképzés kizárólagos stratégiájaként az, 

hogy tudjuk, a művet roma, cigány szerző írta. Valószínűsíthetően ez is – már 

a szövegértelmezés stratégiáinak változása, és egyáltalán, a 

szövegértelmezés stratégiáival való foglalkozás – hozzájárul az általunk 

vágyott nézőpontváltáshoz. Ez a változás a szépirodalomban is érezteti 

hatását, amiként többek között az utóbbi évtizedben Jónás Tamás 

jelentkezése elmozdítja az (elméleti), kritikai, recenzensi megnyilatkozásokat 

is elképzelt standardjaiktól. Ezzel az alapvetően affirmatív beszédmód – 

amely a cigány szerzők felé jelentős elvárásként konstruálódott, és amelynek 

szekunder irodalma szintúgy nem lehetett mentes az emelkedettségtől – 

perifériára kerül. A szövegfunkciók közül elgyengül az, amely egyelőre a 

legerősebbnek látszik – ez is beszédmódváltást, a tematikus hangoltság 

változását eredményezi: a közösségi identitás mindig újbóli rögzítése.  

                                                 
103 Ez a közlekedési vágy gyakorta hívja elő a híd kedvelt metaforáját: 

kiadványok címeként, értelmiségi programként, vagy éppen a cigány 

kisebbségi népismeret tantárgy körül megjelenő szövegekben, vitákban. Ám a 

metafora tételezett jelentése - átjárás, kapcsolat egyik és másik között - 

mindannyiszor hangsúlyt téveszt a nyelvi alakzatokban, és  az átjárás helyett 

a két partot, a folyót, vagy árkot mint távolságot rögzíti. A Holdosi-regények 

alapvető toposza ez a binaritás, a cigányutca határait kijelölő tárgyak, 

amelyek szemantikájukban alig távolodnak el egymástól, dramaturgiai-

regényszervező elemként is mintegy ugyanannak a szerkezetnek képi 

szinonimái.  
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A kánonalkotás problematikájáról – a cigány/roma irodalom 

 

Mindez – a kánon megképződése – azonban nyilván másként artikulálódik 

abban az esetben, ahol a szöveg – vagy a szövegek együttese – 

emblematikus jelölője a közösség tagjai kollektív identitásának. Azaz magát a 

kánont nem pusztán mint lehetséges gyűjtőhelyét tekintjük szövegeknek és 

szabályoknak, normáknak, hanem magára a megképzett kánonra mint 

intézményre tekintünk104. A kanonizáció – a cigány irodalom fogalmának 

feltöltése tényleges jelenléttel – ebben az értelemben a  társadalmi 

egyenjogúságért küzdő etnikum társadalmi-politikai színtéren megvívott 

hatalmi harca, amelynek következményei vannak a mindennapokban. (És ez 

nem áll távol a közép-kelet-európai irodalmak természetétől.) Irodalmuk 

intézményesülése a harc sikerét igazolja bármely közösség számára. 

Következésképp reprezentatív jellegű a kánon megléte maga is, hiszen a 

hozzá tartozó és általa (is) megképzett közösségnek biztosít legitimitást az 

adott közösségen belül és kifelé, a társadalom egészére vonatkozóan 

nemkülönben. A kánon nem csupán a hagyomány, a múlt értékeinek 

intézményesülése, hanem maga – a maga egészében – értelmeződik 

hagyományként.  

 

                                                 
104 A kánonfelfogások árnyalt kifejtésére a dolgozat nem vállalkozik. A Bloom 

nevéhez kötött immanens kánonfelfogás szerint a szövegek világát kevésbé 

érintik külső társadalmi rendszerek. Az intézményes felfogás inkább arra 

mutat, hogy a kánon a társadalmi viszonyrendszerekben kontextualizálódik, 

alakulása nem önérdekű és korántsem irodalmi természetű. vö. Rohonyi 

Zoltán szerk., Irodalmi kánon és kanonizáció, Osiris, Bp., 2001 
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A nemzeti irodalmak rendszerében a szerzői származás, a tematika, a művek 

nyelve105 hangsúlyozódik (ezek bővebb kifejtésére most nincs módunk). Ám a 

legjelentősebb és egyszerre legmegragadhatatlanabb a hagyomány. Szóval, 

amit/akit régóta odasorolunk, amely már intézményesült, tananyag az 

oktatásban106, díjat neveztünk el róla, születéséről vagy haláláról, mint 

népünk sorsfordító eseményéről emlékezünk meg, etc., az tartozik bele ebbe 

a szövegkánonba. S a kérdést tovább bonyolítja az, hogy nem egy, és nem is 

egyféle rendezőelvű kánon létezik/létezhet egyszerre.107  

                                                 
105 Az irodalom nemzeti nyelvű feltételezettségének ténye épp a magyar 

irodalom viszonylagos nemzetközi ismeretlenségének hangsúlyos oka. 

Szükségtelen talán megjegyeznem: miközben arról anekdotázunk magyar 

íróinkat fölemlegetve, hogyan is fordítható a Több is veszett Mohácsnál 

szállóige, nem rendül meg a magyar irodalom létének ténye, s miközben 

kicsinségünket egy hierarchizált világirodalom-történetben hátul emlegetve 

látjuk, nem kérdőjeleződik meg nemzeti-közösségi identitásunk, és nem 

devalválódnak hozzákötött értékeink. vö. A magyar irodalom nagy volt. 

Nagyobb, mint a nemzet.  Márai Sándort id. Szörényi László, „Multaddal 

valamit kezdeni”, JAK, Bp., 1989, 5 
106 A sínen egy vonat jön, / én állok ablakaiban, / és én fekszem az útjába, / 

Egy ember, ki többfele van, / Ki mindenhol tanítható már / óvodától 

egyetemig. / Megleltem íme hazámat / S nevemet hibátlanul. / Hogy hány 

hét is a világ, / A jó pap holtig tanul, / és mindenhol tanítható már / 

óvodától egyetemig. Bereményi Géza, József Attila, in: Cseh Tamás, 

Műcsarnok, Hungaroton, Bp., 1981 [kiemelés tőlem] 
107 A kánon mint értelmezői hagyomány jelenik meg a H. Nagy Péter által 

szerkesztett Ady-értelmezésekben (H. Nagy Péter-Lőrincz Csongor-Palkó 

Gábor-Török Lajos, Ady-értelmezések, Iskolakultúra, Pécs, 2002). A kötet 

szerzőinek rekanonizációja is ennek a szövegtapasztalatnak másfajta 

lehetőségeiről beszél egy dekonstruktív gesztussal. Szóval a rekanonizáció 

(amelyek aligha függetlenek a rendszerváltás adta ideológiai pluralizmustól) 

nem, lényegileg nem a szerzői szövegkorpuszt érinti, hanem a szöveggel való 

viszonyt, a befogadói pozíciókat, a szöveg-nyelv relációit, etc. gondolja újra, 

tehát alapvetően az addigi beszédmódot kezdi ki (különösen H. Nagy Péter 

zárótanulmánya, Ady újrakomponálása az ezredvégen, 144-157). 

Szemléletbeli különbséget tehát kevéssé kívánok megragadni, bár kínálkozik 
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A cigány irodalmat megkísérlem a lehető legszélesebben érteni. Nem bizonyos 

szövegek zárt rendszereként kívánok tekinteni rá, hanem olyan 

rendezőelvként, amely szövegek, szöveghelyek újraértelmezésére ad 

lehetőséget. Így aztán cigány irodalom részét képezik a cigány, roma szerzők 

szövegei is, függetlenül attól, hogy beás, romani, vagy éppen magyar nyelven 

íródtak-e. A cigány irodalom részét képezik a cigány és nem-cigány szerzők 

szövegei (nyelvtől függetlenül), ha a szöveg a cigány, roma, traveller, etc. 

lexémát – a cigányság külső vagy belső megnevezései közül bármelyiket – 

szöveghelyzetbe hozza. A cigány irodalom részét képezik a szépirodalom 

etnikus természetű reprezentációs-önreprezentációs törekvései, stratégiái: 

milyennek látják a romákat a nem-romák, s milyennek látják a romák 

önnönmagukat, mi módon és miféle sztereotípiák kiépüléseinek színtere lehet 

az irodalmi szöveg. A cigány irodalom: a cigány népköltészet és a magas 

irodalom, azok egymáshoz való viszonya, cigány és nem-cigány 

folklórszövegek, cigány és nem-cigány szerzők szövegeinek komparatív 

vizsgálata.  

 

Elsőként számolnunk kell azzal, hogy a cigány irodalom (szűkebben: a 

magyarországi cigány irodalom) maga is jelentős intézmény. A formálódó 

roma közösség identitásképzésében alapvető jelentőségűnek tűnik. Nem 

csupán azért, mert a közép-kelet-európai irodalomnak (nemcsak annak, de 

annak mindenképpen) sajátossága, hogy az irodalmi szöveg az adott 

                                                                                                                                                    
rá lehetőség, inkább azt az alapvető eltérést jelzem, hogy az Ady-kötet 

mindvégig a kánon-problematikával foglalkozik, jelen tanulmányunk pedig 

csak praktikusan használja a kánonhoz kötődő gondolkodás mintázatát. vö. 

még: Rohonyi Zoltán szerk., Irodalmi kánon és kanonizáció, Osiris, Bp., 2001; 

Kálmán C. György, Elméletalkotói közösségek, in: Irodalom, nyelv, kultúra, 

Jelenkor, Pécs, 1998, 159-178; Kálmán C. György szerk., Az értelmező 

közösségek elmélete, Balassi, Bp., 2001 
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közösség (nyelvközösség, rend, nemzet, nemzetiség, társadalmi réteg, párt) 

megképzője, szándéknyilatkozata, létének igazolása. Hanem azért is, mert a 

hagyományosan ide értett szerzők - a cigány szerzők első generációja – a 

magyarországi roma közösség jelentős tekintélyei máig: politikusok, közéleti 

személyiségek, a média ismert szereplői, nyelvművelők, folklórgyűjtők.  

 

A fentebb leírtaknak és a jelen írás műfaji követelményeinek megfelelően 

súlyozottan leíró-történeti szemléletet fogok érvényesíteni a következőkben. 

Áttekintem a cigány irodalom fogalmának történetét az 1800-as évek végétől 

napjainkig, azt követően Csengey Dénes, Rajko Djuric és Kelemen Zoltán 

tanulmányaira építve a magyarországi cigány irodalom legjelentősebbnek 

tűnő szerzőit108; ám e leíró egységet meg-megszakítom néhol egy-egy 

interpretációs példával. Mindezt anélkül, hogy valamiféle kanonizáló tekintélyt 

érvényre juttatnék109.  

 

A nemzeti-etnikus irodalom fogalma jellemzően funkcionális. Felfedi ugyan 

szemantikai horizontját, de az adott használati értéken. Azaz olyan kategória, 

mely csak állandósult használati körében, körülhatárolható kontextusában 

aktiválja hozzá társított jelentéseit. Olyan, kontextusa által meghatározott 

fogalom, mely maga jelöli ki kontextusát.   

 

                                                 
108 Csengey Dénes, "Nehéz élet az ének", in: Murányi Gábor szerk., "Egyszer 

karolj át egy fát!", TIT, Bp., 1986, 80-94; Djuric, Rajko, Die Literatur der 

Roma und Sinti, Parabolis, Berlin, 2002; Kelemen Zoltán, Mint madarak, in: 

Kelemen Zoltán, Szélkönyvek, Lazi, Szeged, 2007, 77-162. Ezeknek a 

szövegeknek a szemléletmódjával nem föltétlenül értek egyet, ám 

használhatónak, fontosnak gondolom mindegyiket. 
109 A dolgozat bibliográfiája többek között ezért viszonylag széles repertoárját 

adja a szépírói munkáknak, számolva azzal a nyilvánosság-deficittel, amellyel 

a cigány, roma szerzők Magyarországon rendelkeznek.  
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A fogalomhasználat maga kevésbé bizonytalan, mint a fogalom definiálása, 

mert úgy tűnik, a fogalmat használata hozza létre és legitimálja. Ebben a 

használatban a fogalom maga intézményesül - használata hagyományozódik, 

beletagolódik az intézményi struktúrába, miközben maga is kiépíti saját 

intézményeit. A legitimálódás e folyamatának úgy tűnik azonban, nem 

hangsúlyos eleme az egyezményes használat tudományos-teoretikus 

megközelítése, értelmezése. 

 

Fogalmunk legalább három, szigorúan ide kapcsolódó megközelítést igényel – 

már grammatikájából adódóan. Az egyik egy olyan történeti konstrukció, 

melyben a nemzet110 fogalmának kidolgozását és legitimációs procedúráját 

                                                 
110 Dolgozatom nem kíván törzsszövegében a nemzetről szóló jelentős 

diskurzussal foglalkozni. Ugyanakkor ahhoz, hogy szemléletmódunk a kellő 

módon egyértelművé válhasson, fontosnak tartom lábjegyzetszövegben ennek 

megmutatását.  

 

A nemzet mindazt jelöli, amely konstruálta: a kauzalitás sajátos 

megmutatkozása. A Nyugat terének és a Modern idejének koordinátáit rendeli 

magához akként, hogy abban képes folytonosan és axiomatikus igénnyel jelen 

lenni. A humán közösségről való gondolkodás összes dimenziójának kerete. 

Nincs történelem, sőt történet, amely elmondhatóságának feltételeként vagy 

fundamentumaként ne lenne jelen. vö. többek között a magyar nacionalizmus 

születéséről Ignotusra hivatkozva, Anderson, Benedict, Elképzelt közösségek. 

Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről, L’Harmattan-Atelier, 

Bp., 2006, 70 

 

A nemzet mint az emberiség csoportokra való tagolásának természetes, 

Istentől származó kategóriája, mint inherens, politikai végzet, nem egyéb 

mítosznál, mely néha képes a prenacionális kultúrákat nemzetté tenni, néha 

feltalálni őket, és gyakran megsemmisíteni: ez a valóság.  

A nemzet ideje a modernség: a modernnek tere a nemzet. Ez az allegória 

metszetében úgy tűnik fel, hogy a nemzetnek saját legitimitása érdekében 

negálnia kell a rá vonatkozó allegóriát: pontosabban önmagát allegóriaként 

nem gondolhatja el. Egy esetleges allegorikus nemzetértelmezés ugyanis a 
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modern idejében a mítosztól való megfosztottságot, az inherencia és 

immanencia tagadását jelentette volna.  Az önmagát a goethei értelemben 

vett szimbólumként meghatározó nemzet képes csak megvetni lábát úgy a 

modernben, hogy a modern magát aztán ezzel a lábbal mérje ki. Így képes 

öröktől fogva levőként konstruálódni, így tagolódik a múlt a nemzeti 

történelembe: s lesz nemzeti múlttá a jelenben. A nyelvújítás mozgalmai 

szerte Európában azt eredményezték (standardizálás, norma, dialektusok: 

egyszóval a nyelven belüli nyelvek közötti hatalmi diskurzus), hogy a nyelv 

mint nemzeti nyelv artikulálódik, amely szemantikai jelként elsőként funkcióját 

abban tölti ki, hogy minden kimondásban, nyelvi aktusban a nemzetit 

legitimálja: szimbólumokat, retorikai elemeket és nyelvi alakzatokat halmoz 

fel, amelyek a nyelvi természetű diskurzust mindig a nemzetivel itatják át. 

Miközben mindig evidens volt, hogy a nyelv és a nép nem esnek egybe (vö. 

Hobsbawm, Eric J., A nacionalizmus kétszáz éve, Maecenas, Bp., 1997). Shütz 

gondolatmenete szerint a néppé formálódás (ez helyettesíti nála a nemzetet) 

írásbeliséghez, vallásfelvételhez, letelepedéshez kötődik, ahogyan erről 

Hutchinson is fogalmaz.  vö. Hutchinson, John, Etnicitás és modern nemzetek, 

in: Kántor Zoltán szerk., Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény), Rejtjel, 

Bp., 2004, 329-345. 

A diskurzust (tudományost, kulturálist, gazdaságit, politikai-ideológiait, stb.) a 

nemzeti hatalmi pozícióból intézményi hálójába vonja, mely a hatalmi helyzet 

és hatalmi viszonyok újratermelésében teljesíti ki feladatát.  Másként: a 

kolonializmus és modern nemzet fogalmának egymásraértésében a 

[colonialism] a way of maintaining an unequal international relation of 

economic and political power. [a kolonializmus a nemzetek közötti egyenlőtlen 

gazdasági és politikai hatalom fenntartásának módja] (DeHay, Terry idézi 

Williamst.) 

Amit képtelen a nemzeti histográfia megragadni, az a jelenségek 

többértelműsége, hiszen azzal önmagát vesztegetné el. A nemzet olyasfajta 

képi analógiái, mint amilyen az Illyési hajszálgyökerek-hasonlat, az 

individuálisban meglévő nemzeti-közösségi folytonosságot biztosítja. Ez a 

növényornamentika fonja körül énünket i-gazoló, énünket megelőző-

megelőlegző és énünk továbbélését biztosító történeteinket: 

 

hány és hány árnyas / halk suttogás lombosul mélyeden / hány és hány / 

letűnt nemzetség tagja (Szolnoki Csanya Zsolt, Gyermek vagy). 
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A nemzetfogalom újraírására szükség van. Ezt a szükségességet aligha lehet 

elvitatni (s talán már nem is időszerű ez az elvitatás), amikor posztkoloniális - 

s még más: feminista, etnicista, stb. szövegekkel találkozunk. Az újraírás az 

allegória felől volna üdvözölhető. Ugyanis  a jelölt kritikai értelmezések 

territóriumán minden más gesztus a nemzetet mint hatalmi viszonyt nem 

újraírná, inkább újratermelné.  A nemzetnek pedig fogalomként s nem 

eszmeként, értékelemként és nem kizárólagos értékelőként kellene jelen 

lennie. A nemzet így nem a mindent uraló s magába foglaló manipuláció, 

hanem az érvényes igazságok felismerésének lehetőségét megtartó körülírás 

lesz: lehetőség a többértelműségre. 

Az államiság etnikus analógiája az autonómia lehetne, amely olyan politikai 

csoportot föltételez (itt csupán utalok Gheorghe hármas “fejlődési” modelljére: 

kulturális-etnikus-politikai), hogy az képes legyen újrakonstruálni azt, 

amelyből vétetett beteljesítve rajta az intézményi legitimációt. Az innen - az 

irodalomteremtő gesztus felől - való elgondolásban az intézményi keret fogja 

pótolni a területiséget, és teret enged egy elbeszélhető helyett leírható 

történelemnek. Olyannak, amelyik nem avatkozik jelenébe, nem működik, 

nem aktualizálódik és nem aktualizálható közvetlenül. (Ennek egyik állandóan 

újraerősödő szólama az indiai eredetelmélet, ami nem az igaz - nem igaz 

dichotómiában válik problematikussá, hanem a rá való 

hivatkozásban/utalásban az ettől elváló, jellemzően nem-tudományos, konkrét 

helyzeteket magyarázó vagy ostoba általánosításokat igazoló 

diskurzusokban.) 

 

A politológia – úgy tűnik A. Gergely András 1997-es kötetéből – nem tesz 

lényegi különbséget kisebbség és etnikum fogalma, pontosabban annak 

használati értéke között. S ha mindezt egy társadalmi berendezkedés, 

államalakulat stabilitása-labilitása felől tekintjük, voltaképp tényleg mindegy: 

használhatjuk a szinonim párt, rendezhetjük felsorolásba, vagy elmoshatjuk 

kontúrjait az etnikai-kisebbségi csoportok jelölővel.  Ugyanakkor történeti, 

nyelvi, territoriális, textuális, etc. diskurzusokba lépve a vélt szinonimitás 

elillan. Ugyanígy fontos elgondolkodnunk azon, vajon az etnikumról való 

beszéd ill. annak tétje ugyanaz-e abban az esetben, ha történeti-temporális 

elbeszélésben a nemzetté válás induló pozíciójaként jelöljük ki: szóval ha 

feltesszük, az etnikum számára megoldás (és történelmi evidencia) a 

nemzetté válás, más kontextusban pedig nem jelenítjük meg. (vö. A. Gergely 

András, Kisebbség, etnikum, regionalizmus, MTA PTI, Bp., 1997) 
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(persze a modernnek véres, [ám] kedvére való aktusát) olvassuk bele a 

szintagma grammatikai struktúrájának megfeleltethetősége okán egy etnikus 

szerveződési keretbe. Ezt már csak azért is indokolt megtennünk, mert az 

etnikus közösségi tudat magában hordja a nemzetté válás potenciális 

lehetőségét (eddig az első tagmondat: ami utána van, később), s úgy tűnik, a 

cigányság etnikus szerveződése mímeli a nemzeti szerveződését. A mímelés 

egyszersmind kényszer is. Egy többségi-hatalmi gondolkodási struktúrában 

                                                                                                                                                    
Az etnicitás fogalmának kutatásmódszertani összefüggéseit elemzi Neményi 

Mária. A nyugati világban, Európában és az Egyesült Államokban az etnikum 

kifejezés az etnikai kisebbségekre vonatkozik, és ez a fogalom együtt kezeli az 

identitás és a társadalmi struktúrában elfoglalt hely bonyolult 

összefüggésrendszerét. (Neményi Mária, Az egészségre ható tényezők 

strukturális, etnikai és kulturális összefüggései, in: Forray R. Katalin szerk., 

Romológia-Ciganológia, 2000, 45) 

Akárhogy is, az etnikum fogalmán, diskurzusán nyomot hagy (ott) a többségi-

hatalmi vizsgálódás hosszú története (ezt a tanulmány külső nézőpontúnak 

jelöli, ezt követően beszél az ún. belső nézőpontúról is): 

 

A faj és az etnicitás ideológiai reprezentációja (…) azonos marad 

felfogásukban, hiszen mindkettő inherens, kikerülhetetlen, és a megjelölt 

csoport éppen alacsonyabb rendű biológiai és kulturális jellemvonásaiban 

mutatkozik meg számukra. Neményi Mária, Az egészségre ható tényezők 

strukturális, etnikai és kulturális összefüggései, in: Forray R. Katalin szerk., 

Romológia-Ciganológia, 2000, 46) 

 

Az etnikum, etnicitás olyan terminus, amely egymásról nem leválasztható 

diskurzusok tömegének megképzésében vesz részt a szubjektumhoz 

kötődően. Ezen a horizonton kikerülhetetlenek az olyan terminusok, mint az 

identitás, identifikáció, előítélet, sztereotípia, rasszizmus. És a humán 

tudományok majd mindegyikében tárgya a kutatásnak: különösen azért, mert 

a posztmodern  társadalmak bizonytalan önazonosságuk számára számtalan 

narratívát hoznak létre, írják azokat újra, társadalmi-szociális-gazdasági-

oktatásügyi-stb. problémáikra pedig gyakorta várnak választ, megoldást 

innen, az etnicitáshoz kapcsolódó ideológiák felől.  
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egy közösség legitimitását a többség határozza meg - melyben saját 

közösségi alakulatát véli a hierarchia csúcsán levőnek. Ez a modernben való 

benne állás olyan történelemképet rögzít, mely egy adott közösségen belül 

egységes és kizárólagos (voltaképpen egynézőpontú), amely az aktuálist - 

tehát ahonnan visszatekint - véli a legmagasabb fejlettségi foknak. Ehhez 

képest dolgoz ki egy ide tartó, a jelenkonstrukcióra mutató múltat. Ez az idő-

esemény viszony hangsúlyát adja egyfelől, másfelől lineárissá teszi a 

történéseket. Az események így szervezett egymás mellé kerülése: a 

temporális metonímia és a közös cél (a közösség létének igazolása) a 

kauzalitás kívánalmát, mint űrt kitöltik, és tapinthatóvá, evidenssé tesznek 

egy töretlenül fejlődő nemzeti történelem-képet.  

 

A második a nemzeti/etnikus irodalom, mint tényleges nyelvtani szerkezet 

szemantikája. A szintagma alárendelő, melyben a meghatározó tag (nemzeti, 

etnikus, cigány, magyar, roma) jelzői alárendelő szerkezetet jelöl. Ez aztán - 

már értelmezési stratégiánktól függően vesz fel jelentéseket: akár 

minőségjelzői, kijelölő jelzős szerkezetben, akár a birtokviszony súlyozásával. 

Ezek a szintaktikai alakzatok a jelentésképzésben is szerepet játszanak. A 

kijelölői szerkezet a lezártság felé mozdítja a kéttagú szintagmát, a birtokos 

jelzős szerkezetekkel pedig számos helyen találkozunk oly módon, hogy az a 

hierarchikus viszony fenntartását sugallja.111  

 

A harmadik egy szinte filológiai természetű történeti leírása a fogalom 

használatának. Megkeresése azoknak a forrásszövegeknek, melyekben a 

cigány irodalom szószerkezete előfordul, s konstruálni lehetséges hangsúlyos 

jelentéseket; legalább két szövegcsoportot: egyikben azokkal a szövegekkel, 

                                                 
111 Az első két egység kifejtése nem célja a dolgozatnak, ám 

elkerülhetetlennek tűnt néhány megjegyzést tennem ezekkel kapcsolatosan. 

Számolva azzal, hogy minden leírt mondattal a hiány növelődik. 
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melyek a fogalmat használják/olvassák, említik, másikban azokat, melyeket 

ez a fogalom ölel körbe. Ez a prekonceptív eljárás azonban kevéssé fedné a 

valóságot. Ámbár megfelelne annak a nemzeti irodalom-konstrukciónak, mely 

a modern nemzetet gondolja el az emberi lét legfőbb határainak.     

 

A cigány irodalom fogalomtörténetéhez 

 

A következőkben elsőként megkíséreljük a cigány irodalom terminus történeti 

alakulását, megjelenését és továbbélését megmutatni. Azzal az elgondolással, 

hogy változik a hozzárendelt jelentések köre, de ezek szinte reflektálatlanul 

változnak. Miközben tehát a név változatlan marad, egymástól eltérő 

jelöltekre vonatkozik.  

 

A 19. század második felében indul el általában véve a cigányság kutatása.112 

Innen kezdődik tehát a szövegtermelés: felszaporodnak a primer szövegek a 

gyűjtéseknek köszönhetően, s megjelenik a cigánysággal való foglalkozás a 

tudomány horizontján. Része lesz a tudományos közbeszédnek – még ha 

periférikusan is.  

 

                                                 
112 Vö. Prónai Csaba összefoglaló kutatástörténeti munkái, szerkesztőként 

összeállított szöveggyűjteményei: Cigánykutatás és kulturális antropológia, 

Bp.-Kaposvár, 1995 a Kulturális Antropológiai Cigánytanulmányok (legutóbb: 

Nyugat-Európa 3. kötet) Ezeket a munkákat a dolgozat valamelyest, bár 

alapvetően egy diskurzustörténeti narratívába beleolvasva elemzi a 

Tudományt teremtő önkény címet viselő fejezetben. Ott arra is rámutat a 

fejezet, hogy a kutatás történeti gyökerei a 18. század közepéig nyúlnak 

vissza. 
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1887. március 23-án a Fiumében pihenő József főherceg113 levelében a 

következőt írja Thewrewk Emil nyelvésznek: 

 

Csudálom működését, sohasem hittem volna, hogy annyira kiterjedt a czigány 

irodalom..114  

 

Azt illetően, hogy mire is vonatkozik a fogalom, hogy milyen kritériumok 

alapján válogatódnak szövegek ebbe a csoportba -, csak következtetni tudunk 

más forrásokból. Egy ezt megelőző levélben a főherceg olyan olvasmányairól 

számol be, melyeket a magyar irodalom szövegeinek tekint, s megállapítja:  

 

...alig van regény, mese, stb., melyekben nem volna szó czigányokról. Főkép 

Jókai legtöbb munkáiban szerepelnek115. 

 

Nagy valószínűséggel tehát tematikusan szerveződő szövegegyüttesre 

vonatkozik József főherceg levele. Olyan szövegekre utal czigány irodalom 

fogalmával, amelyek cigányokról szólnak. Tárgyává válnak a szövegnek, 

tematizálódnak. Ezt azért különösen fontos hangsúlyoznunk, mert a 

szövegfunkciók tekintetében itt alighanem jóval szűkösebb repertoárra lesz 

figyelmes a főherceg: számára nagy valószínűséggel azok a szövegek 

számítanak a czigány irodalom szövegeinek, melyeknek a cigány szereplőkről 

                                                 
113 József főherceg afféle műkedvelő kutató, nyelvészeti érdeklődése mellett 

jelentős botanikai munkássága is. Saját magyarországi birtokán pedig 

társadalomjobbító szándéka is megmutatkozik: a birtoka területén élő cigány 

közösség letelepítésén fáradozott.  
114 Soós István szerk., József főherceg cigány levelezése, Szekszárd, 2000, 

18. levél, 28 
115 vö. a dolgozat Az elképzelt cigány fejezetének reprezentáció-vizsgálatával, 

leginkább primer szövegkorpuszával. 
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elmondható történetük van. Másutt említést tesz múzeumi anyagokról, 

melyek között olyan is van,  

 

melyet oskolavégzett czigány írt. 

 

Úgy tűnik - különösen, ha számításba vesszük azt, hogy a főherceg leginkább 

nyelvészeti kutatásokat végzett, s magát nyelvészként (is) definiálja -, a 

fogalomhoz, ha nem is domináns módon, de kötődik a nyelv, mint anyanyelv 

s a szerző etnikus származása. Az oskolavégzettség fontossága nem 

valamiféle sznobizmus a levél írójától, mint inkább a tudatos nyelvhasználó – 

Nagyidai Sztojka Ferenc – iránt megnyilvánuló érdeklődés, a lehetősége 

annak, hogy egy ilyen szöveg bír valamelyest metanyelvi mozzanatokkal, 

feltár valamit az anyanyelvi beszélő nyelvhasználatából – az anyanyelvi 

beszélő és anyanyelve viszonyáról.  

  

Összegezve a levélszövegek tanulságait, azt látjuk, hogy a czigány irodalom 

szintagma első használati értéken olyan szépirodalmi szövegeket jelöl, 

melyekben szerepelnek cigányok, melyek cigányokról (is) szólnak. Ám ezek 

között a szövegek között vannak olyanok, melyek ezen túl is bírnak ilyen 

jellemzőkkel - cigány (esetünkben ezek a romani különböző dialektusai) 

nyelvvel és szerzővel. Az is nyilvánvaló azonban, hogy a legmagyarabb 

Habsburg a szerzői származást nem tekinti hangsúlyosnak. Egyszerűen azért 

nem, mert a magaskultúrának adottan  nem lehetett viszonyba kerülnie a 

cigánysággal – nem etnikai, hanem rendi alapon azonban116. A rendi és nem a 

mai értelemben használatos etnikus kategóriának alakulásáról már említést 

tettem fentebb. A magyar irodalomban a 19. század közepén-végén a paraszt 

mint tanulatlan, faragatlan figura jelent meg a magasirodalom szövegeiben, 

                                                 
116 vö. Nagy Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom 

korában, CsVMTF, Kaposvár, 1998 
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amely szövegek életvilága a szűk társadalmi spektrumú befogadói életvilágok 

szerint alakult. József főherceg mindemellett támogatja leányát dalszövegek 

írásában, melyeket aztán cigány prímásoknak bocsájt rendelkezésére - 

megzenésítés céljából. Sőt, a Borúra derű... esetében hozzájárul ahhoz, hogy 

az nyomtatásban megjelenjen úgy, hogy a kottásfüzet borítóját117 lánya képe 

díszítse.  

 

Ezzel együtt nyilvánvalóvá válhat, hogy a főherceg teoretikus szándékú 

körülhatárolásról nem tesz említést, hiszen irodalmi szövegek iránti 

érdeklődése a nyelvészeti gyűjtésekre redukálódik: 

 

...keveset gondoltam vele [a cigány irodalommal], mert csak a nyelvészeti 

részét vettem igénybe.118 

 

A cigány irodalom fogalom-meghatározását ezen túl - tulajdonképpen a fenti 

forrás kivételével - a szerzői származás dominanciája jellemzi. A fogalom a 

cigány írók, költők első modern-kori generációjának jelentkezésével kerül 

egyidőben használatba (ezt igazolja Csengey 1981-es tanulmányából vett 

idézet alább). Bari Károly 1970-ben jelentkezik első verseskötetével, Lakatos 

Menyhért nagyregénye 1975-ben lát napvilágot. Ezek a számunkra kijelölhető 

kezdőpontjai a fogalom újbóli megjelenésének. Ez a használatba kerülés 

hozza létre azt a rögzült jelentést, amely a származási kontextusra épít – 

ennek más vetületeiről esett szó a fejezet első egységeiben. Időben visszafelé 

haladva pedig így konstruálja meg azt a cigány, roma irodalmat, amely az 

                                                 
117 Upoda tut manga uprunó amaró raj, of osano lácso, hogy muk adigyili tra 

uprona csokere kepoho ha kajme thale tesej pisinavo. [Arra szeretnélek kérni 

még Felséges Nagyuram, hogy engedélyezd azt is, hogy a borítót a Felséges 

Lányod képe díszíthesse.] Uo., 44. levél, 8 
118 Uo., 18. levél, 28 
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orális hagyománytól a ma individuális és nyomtatott művészi teljesítményéig 

ível.  

 

A roma irodalomról való ismereteink gyakorlatilag e századtól datálhatók. 

Egyaránt vonatkozik ez a folklórra és az írásbeliségre, az úgynevezett magas 

irodalomra, jóllehet egy-egy folklórgyűjtés és publikáció már a 19. század 

végén napvilágot látott - s feljegyezték egy-egy cigány író, illetve költő 

kötetét is.119 

 

Láthatóan Szuhay nem teszi fel a kérdést a fogalom használatára 

vonatkozóan: sem használati körét, sem történetiségét nem tartja 

lényegesnek. Úgy tűnik, hogy a cigány, roma irodalom megnevezés az 

egyszerűsítésnek köszönheti létét, köznyelvi használata minden átgondoltság 

nélkül kerül át a szakirodalom fogalomtárába.120 Azt is mutatja ez a 

szövegrész, hogy Szuhay, akárcsak Kelemen egy organikus fejlődési sornak 

gondolja el az irodalmat.  

 

A leíró, monografikus szemléletmód uralma 

 

                                                 
119 Szuhay Péter, A cigány irodalom, in: Kemény István szerk., A 

magyarországi romák, Press Publica, Bp., 2000, 37 
120 Azt találtam, hogy a terminusra vonatkozóan a hivatkozott munkák közül a 

Kelemen Zoltáné az, amely magyarázó igénnyel lép fel. Dolgozata Choli 

Daróczi definíciós kísérletét törzsszövegben és lábjegyzetben is hozza, de 

annak elemzését nem végzi el. Óvatos kommentárja a Rostás Farkas György 

nevéhez kötött közösségi, nyelvi viszonyrendszerrel találja paralelnek, és egy 

Kovács József Hontalan vers inkább ars poeticájával állítja szembe. vö. 

Kelemen Zoltán, Mint madarak, in: Kelemen Zoltán, Szélkönyvek, Lazi, 

Szeged, 2007, 85-86 
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1986-ban, majd két évvel később, 1988-ban jelent meg Csengey Dénes két 

tanulmánya a cigány irodalomról.121 Ebben a két szövegben bánik teoretikus 

meggondoltsággal - és némileg mértékadóan a cigány irodalom fogalmával. S 

míg a '85-ös szöveg megkerüli a cigány irodalom fogalmát (s erre az 

óvatoskodó alcím is utal), addig a „Felnőni a talajig”122 olyan kérdéseket 

fogalmaz meg már felütésében, melyekkel aztán maga a tanulmány sem tud 

mit kezdeni. Ezek a kérdések máig nem íródtak újra - érdektelenné váltak, és 

tartok tőle, annak tekinti az irodalomtudomány ma is. 

 

...csupán az volt a célom, hogy bemutassak egy, a hetvenes években 

megjelent cigány származású költőnemzedéket, értelmezzem fellépését és 

fogadtatását az irodalomban, megtaláljam és megrajzoljam jellegadó 

vonásait, feltérképezzem ezek mozgásának, változásainak útvonalát az 

évtized kultúrájának, szellemi életének nem egykönnyen áttekinthető terepén. 

Még pontosabban: meg akartam tudni, van-e valójában ma cigány költő, 

cigány irodalom, avagy nincs.123 

 

Az idézett szövegrészben a csupán végtére is irodalomelméleti kérdésként az 

etnikus irodalom teljes ontológiai kérdéshorizontját jelöli, azon túl, hogy 

minimális elvárásként támasztja magával szemben a cigány szerzői szövegek 

kontextusának feltárását. 

 

                                                 
121 Csengey Dénes, „Nehéz élet az ének” – cigány írók és költők a magyar 

irodalomban, in: Murányi Gábor szerk., „Egyszer karolj át egy fát”, TIT, Bp., 

1986, ill. ugyanez és a „Felnőni a talajig”, Csengey Dénes, A kétségbeesés 

méltósága, Magvető, Bp., 1988 
122 A megírás évének Csengey 1981-et jelöli. 
123 Csengey, „Felnőni a talajig”, Csengey Dénes, A kétségbeesés méltósága, 

Magvető, Bp., 1988, 254 
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Erre Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténete - a hatástörténetiség 

hangsúlyozott pozíciójából (és a Csengey-tanulmány után tizenhárom évvel) - 

sarkos választ ad.124 

 

Ezek szerint a cigány irodalom társadalmi funkciójú programirodalom, 

amelynek feladata széles társadalmi problémákra fókuszálni a társadalom 

figyelmét. Ezt pedig addig aktualizálni, ameddig nem történnek konkrét 

változások, politikai szándéknyilatkozatok, szerződésmódosítások, 

törvényjavaslatok, aláírásgyűjtés, polgári engedetlenségi mozgalmak, stb. 

Azaz a magyar irodalom azon mélyen gyökeredző politikai-közéleti 

hangoltságát, melyet a 19. század legfontosabb értékei között tart számon az 

irodalomtörténet.125  

 

                                                 

124 A kötet mindenképpen hasznunkra lehet: ha másért nem, azért, mert 

kísérletet tesz az irodalomtörténet hagyományaitól eltérő irodalomtörténet-

írásra. Ugyanerre tesz kísérletet Szegedy-Maszák Mihály 2007-es, erősen 

megosztó könyve is. vö. Szegedy-Maszák Mihály, A magyar irodalom 

történetei I–III., Gondolat, Bp., 2007, és annak Holmi-ban megjelent 

kritikája: Nagy Gábor, Irodalomelmélet az irodalom történetében, 

http://www.kortarsonline.hu/0807/nagy.htm 

125 Erről - sok más mellett - lásd Lukácsy Sándor Bajza József című bő 

tanulmányát. in: Bajza József, Válogatott cikkek és tanulmányok, 

Szépirodalmi, Bp., 1954, 5-26. Petőfit idézi Lukácsy annak igazolására, hogy 

az irodalomnak társadalomváltoztató, közvetlen ereje van: 

Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is 

uralkodjék. Lukácsy Sándor, Bajza József, in: Bajza József, Válogatott cikkek 

és tanulmányok, Szépirodalmi, Bp., 1954, 13 
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A lehetséges cigány irodalom monográfiái126 közül tárgyaljuk az Európában 

(elsősorban német nyelvterületen), ill. a Magyarországon leginkább 

hozzáférhető és meghatározó szövegeket. 

 

                                                 
126 A fogalmat a legutóbb megjelent két monográfia hagyományának 

megfelelően a cigány szerzők által írt szövegekre szűkítjük/értjük. (vö. 

Csengey két tanulmánya: 1986/1985 és 1988/1981, ill. Djuric, Rajko, Die 

Literatur der Roma und Sinti, Parabolis, Berlin, 2002 monográfiája) E 

tanulmányok adják a leíró egység gerincét – még akkor is, ha 

szemléletmódjukkal nem föltétlenül értek egyet. Továbbá ilyen monografikus 

igényű, friss megjelenésű nagytanulmány Kelemen Zoltán többször 

hivatkozott munkája is. (Köszönettel tartozom Thomka Beátának, aki felhívta 

a figyelmemet erre a tanulmányra.)  

Választásukat az indokolta, hogy: (1) reprezentálják a jelenlegi teljes 

diskurzust; (2) a szövegkánont alapvetően meghatározták (Magyarországon a 

Csengey-szöveg bizonyosan); (3) a szerzők hangsúlyos, kanonizáló erejű 

tekintélyek; (4) a szövegmegjelenés társadalmi tettként is artikulálódik; (5) 

azzal a minimális igénnyel lépnek fel, hogy értelmezik/érvelik a szövegek 

identitásának etnicizálódását (ez azért a Djuric-i szövegre jóval kevésbé igaz). 

A monografikus szándékú írásművek közül persze ide emelhettem volna még 

néhányat, a már említett Szuhay Péterét, a többször hivatkozásra kerülő Choli 

Daróczi József néhány írását, melyek azonban inkább ismeretterjesztő 

munkák, a válogató szempontjából (ezek inkább naiv, laikus szempontok) 

fontosnak vélt adatok fölsorakoztatása. A Ki?-Mikor?-Hol? architektúrája adja 

a biografikus szerzői portrét, a poétikai érdeklődés pedig kimerül a  Mit?-

Miért? kérdéssorában. Lényegileg nem jutottunk volna általuk előbbre, más 

eredményre, vagy még inkább: más kérdezői pozíciókhoz. Külön érdemes 

megemlíteni Szegő László nevét, aki különös (pontosabban: hírhedt) figurája 

ennek a zárt szövegegyüttesnek. A hetvenes évek közepén jelent meg a 

magyarországi cigány szerzőkről írott tanulmánya. Abban centrumhelyzetű, 

kánonalapító szerzőként jelöli Choli Daróczi Józsefet és (itt hosszú szünet és 

mélységes csend következik) Andro Loleshtye-t. Azt a szerzőt, aki a Cigány 

bölcsődal című Szegő szerkesztette, és a nyolcvanas években igencsak 

népszerű kötet számtalan versét, mondókáját írta. S akinek verseit Szegő 

mellett Weöres Sándor is fordította (Zhan po rindo...). Andro Loleshtye 

azonban álnév, Szegő László álneve.  
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Úgy tűnik, a cigány irodalom körébe értett cigány szerzői szövegek inkább 

lesznek részei politikai-ideológiai-szociológiai diskurzusoknak, semmint az 

irodalomnak.  

 

Az ily módon kanonizált szövegek javarésze a cigányságot, a cigány lét 

megélését állítják centrumba, a befogadó szociális énjét szólítják meg, a 

jelentések tehát itt jönnek létre, a szövegen kívül artikulálódnak, le nem 

szakíthatóan a szerzőről és a szöveghez tapasztott (a szöveg által aktivált, 

előhívott) aktuális társadalmi valóságtól.  

 

S letagadhatatlanul ezzel a befogadói elvárással vesszük kézbe ezeket a 

szövegeket, vagyis kikényszerítjük azt a dialógust, amely végül oda vezet, 

hogy a szövegek értelmezési horizontja – épp befogadói szűkösségünk által - 

összezsugorodik. Elegendő, ha Papp Endre Jónás Tamással készített 

interjújának egyik kérdését idézzük: 

 

Írásaiban visszatérően utal cigány származására. Miért fontos ennek az 

életrajzi ténynek a hangsúlyozása? (...)127  

 

A kérdés előfeltételezése az, hogy Jónás Tamás cigánysága a szövegeiben 

dominánsan van jelen, mintegy a származási kontextus szövegesítése 

szervezi a Jónási műveket. Különös ez annak az eseménynek (eseménysornak 

és szöveghalmaznak) a fényében, melyben épp Jónás Tamás az, akit az első 

generáció (és itt inkább értek szellemi közösséget, semmint életkort) sem 

szerzői, sem irodalmi közéleti szereplői mivoltában nem fogad el/be. Éppen 

                                                 
127 Jónás Tamás honlapján – www.pepita.hu – további anyagok: 

beszélgetések, recenziók, tanulmányok.  
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azért, mert a Papp Endre-kérdés által feltételezett attitűdnek nem tesz eleget. 

Eörsi István pedig Balogh Attila kötetének méltatásában így ír:  

 

Balogh Attila, ez a putrikból jött, első generációs, mankós értelmiségi még 

tovább fokozza a rút tények és a szép szavak ellentmondását. A verseiből 

kiszűrhető életrajzi tapasztalatok olyan borzalmasak (…).  

 

Úgy tűnik, etnikus-szociális olvasatok nyernek elsősorban teret. Azokban az 

esetekben is, amikor ez korántsem tűnik szükségszerűnek. A szerző 

biografikus énje, a hús-vér létező, azonosítódik a szövegek által artikulált én-

ekkel: lírai és epikus szereplőkkel, akik singularis1-ként vannak jelen. Minden 

elbeszélhető a szerzői életútba kényszerítődik bele. Ez a fajta jelentésképzés 

a legjellemzőbb stratégia máig. Nagyjából így járt el Csengey és Djuric128 is 

saját dolgozatuk megírásakor. A Djuric-könyv az Interface sorozatában jelent 

meg. Ezzel a sorozattal ill. Rajko Djuric könyvével külön foglalkozom az 

alábbiakban. Azért, mert ez a sorozat egy olyan nemzetközi szándék 

egyértelmű megmutatkozása, amely valamilyen módon hallatni akarja egy 

elnyomott közösség hangját, társadalmi és politikai vitákat akar generálni 

legalább azzal, hogy jelzi létezését. Ezt az akaratot nem lehet eléggé 

túlbecsülni, mégis azt látom, hogy a sorozat nézőpontja nem akarja 

                                                 
128 Termékenynek tűnik e két – korántsem korszerű – monográfia vizsgálata. 

Leginkább azért, mert így esélyt láttam arra, hogy aktiválható-megszólítható a 

cigány irodalmi szövegek jelenkori recepciója, miközben a recepciótörténet 

hangsúlyos – legalábbis jelentésképző, tematizáló szándékú – kontúrjai is 

megrajzolhatók. Ezzel együtt csak így láttam lehetőségét annak, hogy 

megfelelő távolságot tartsak egy, a pozitivista ill. szellemtörténeti 

irodalomszemléleti hagyományhoz közeli kánonkonstrukciótól, melynek 

viszont funkcionális szerepet szántam: a tanulhatóságot (vagy még inkább: 

tanulásra szánt ill. ismeretterjesztő) volna hivatott szolgálni.  
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szétfeszíteni a romákról való gondolkodás hagyományos kereteit. Olyan 

stratégiát választ, amely inkább belesimul a felkínált narratívába.  

 

Djuric monográfiájáról 

 

Az Interface nevű nemzetközi sorozat gondozója a Jean-Pierre Liégeois 

vezette Roma Kutatóközpont. A lassan harminc kötetet számláló sorozat 

egyes darabjai a Pont Kiadó tevékenységének eredményeként jelennek meg 

magyar nyelven. A sorozatot a műfaji sokszínűség jellemzi. A cigányok 

történelméről, kultúrájáról szóló művek mellett (Viaggio, Giorgio: Storia degli 

Zingari in Italia/A cigányok története Olaszországban; Fings, K.-Heuss, H.-

Sparing, F. magyarul is megjelent munkája a Szintik és romák a náci rendszer 

idején; Leblon, Bernard: Gitans et flamenco/A cigányok és a flamenco; 

Szerzői munkaközösség: What is the Romani language?/Mit kell tudni a 

Romani nyelvről?)) aktuális társadalmi-politikai kérdésekkel, a közoktatás 

praxisával (Donzello, G.-Karpati, B. M.: Un ragazzo zingaro nella mia 

classe/Egy cigány gyermek az osztályomban), a társadalmi érzékenység 

problémakörével foglalkozó szövegek (Szerzői munkaközösség: Europe mocks 

Racism, International Anthology of Anti-Racist Humour/Európa kigúnyolja a 

rasszizmust, Az antirasszista humor nemzetközi antológiája) kapnak 

nyilvánosságot. Ennek a közös munkának eredményeként jelent meg a 2002-

es évben Liégeois két kötete (Kisebbségek és oktatás - cigányok az iskolában 

ill. Romák, cigányok, utazók). 

 

Rajko Djuric könyve129 az Interface holdudvarában, a berlini Parabolis 

Kiadónál jelent meg 2002-ben. A kötet az európai cigány irodalom 

                                                 
129 A kötet a kiadói szándéknak megfelelően megjelent magyar nyelven is. (A 

szerző előző kötete is művészettörténeti-esztétikai érdeklődést mutat: Die 

Symbole der Roma und Sinti.) A szerző egyébként író, közíró, s leginkább: 
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monográfiája. Szerkezete viszonylag áttekinthető, s könnyen értelmezhető 

azok számára, akik nem-hivatásos olvasóként veszik kézbe a könyvet. 

Ismeretterjesztő monográfiáról van tehát szó, amely röviden áttekinti 

bevezető egységében a cigány, roma (alapvetően a romani nyelvű) orális 

hagyományt (Die Volksliteratur der Roma und Sinti), műfaji mutatóként 

használva a mítoszok (Mythen), mesék (Märchen), dalok (Lieder) 

triumvirátusát.  

 

A rákövetkező egységek a nemzeti irodalmak mintázatán helyezik el a cigány 

szerzőket és szövegeiket. A szerzők közös származási kontextusuk szerint 

kerülnek egy monográfiába, tagolódásuk pedig nyelvi határok mentén 

gondolódik el. Így kapunk áttekintést a Kelet, -Közép, Nyugat -és Dél-Európai 

országok roma irodalmáról. Ennek az irodalmi térképnek mintegy nem-

irodalmi horizontja tűnik legjelentősebbnek. Egy kitüntetett művészeti ágat - 

vagy inkább megnyilatkozási módot -, az írást a roma közösségi identitás 

megkonstruálásának hangsúlyos elemeként artikulál. Arra tart igényt, hogy a 

territoriális és nyelvi szórtság ellenében megfogalmazzon és megragadjon 

valami közöset, hasonlót, vagy ugyanolyat. A kötet szerkesztésmódja, az 

                                                                                                                                                    
politikus. (lsd. Erről a Die Literatur der Roma und Sinti Der Autor című 

egységét.) Német nyelvterületen a magyarországi cigány szerzőknek jelent 

már meg antológiája (önálló kötetekkel is jelentkeztek néhányan – bár az 

inkább az ún. KGST-országok közötti kultúrtermékek cseréje volt, köztük 

Holdosi első regényével, Bari válogatáskötetével) Kovács József Hontalan 

szerkesztésében: 

Egyébként, az osztrák kapcsolataim révén a Frankfurti Könyvvásáron való 

bemutatkozásra is lehetőségem nyílik. A Wieser Kiadó korábban felkért, hogy 

roma szerzők műveiből szerkesszek egy antológiát. A mű elkészült, s ők 

érdemesnek találták arra, hogy a kontinens legnagyobb könyves 

seregszemléjén kiálljanak vele az Olvasók elé. Ádám Miklós, Most is úgy élek, 

hogy taposóaknákon járkálok, in: Kovács József Hontalan, Tükörfotográfiák, 

2001  
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egyes művekről írt ismertetések, a szerzői életművek, pályaképek felvázolása 

a származásin túl tematikus hasonlóságot is reprezentál. Az írásműveken túl a 

közösségi kultúra hagyományosan sajátlagosnak vélt attribútumai lesznek 

azok, amelyek sarokpontjai válnak az életműveknek. Érvényesít egy 

tematikus elvárást, amelynek ismérvei: a romák életkörülményei, társadalmi 

státuszhelyei, népi kultúrájuk, hagyományaik világa, hétköznapjaik, a romák 

– nem-romák viszonyrendszere. Ezzel pedig megkonstruálja a közösségi 

szerző alaptípusát, egy a közösségével egylényegű szerzői ént, amely 

egybeesik a biografikus énnel, s ez elvárásként jelenítődik meg – ha nem is 

ilyen élességgel. 

 

A bennünket leginkább érdeklő egység a Die Literatur der Roma in Ungarn 

című fejezet. Bevezetője – mint mindegyik fejezetnek – pásztázza a 

magyarországi társadalmi viszonyokat, különös tekintettel az itt élő romák 

helyzetére. A műinterpretációk az epikus szövegeknél megmaradnak a 

cselekményváz rövid ismertetésénél. A verseskötetek esetében a szerző ennél 

is szűkszavúbb. Nem tesz kísérletet arra, hogy megkísértse a szövegek 

tágabb kontextusait, inkább dokumentálja a kötetek létét, megjelenésük 

idejét. Értékelő magatartása pedig a szerzői biográfia kronologikus 

ismertetésébe simul bele.  

 

Az egyes fejezetek terjedelmi arányaiba láthatóan hangsúlyosan beleszól az 

egyes művek nyelvi hozzáférhetősége. Így kerülhet a Bari-életmű centrumába 

a Gedichte und ein Essay, s ez lehet az oka annak, hogy Osztojkán Béla 

munkásságának ismertetése kimerül három kötetcímben. 

 

A monográfia záró egysége válogatott bibliográfiáját adja a roma 

népköltészetnek, cigány szerzőknek és műveknek a szerzők betűrendjében, 

végül a cigány szerzők életrajzi adatait tartalmazza országonként - a könyv 
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fejezeteinek megfelelő tagolásban. (A családnév és utónév keveredése 

néhány magyar szerző esetében – Kovács József Hontalan, Bari Károly – okoz 

némi meglepetést a keresőnek.) 

 

Rajko Djuric könyve az első erőteljes kísérlet arra, hogy reprezentálja az 

európai cigány kultúra hangsúlyos szegmentjét, az irodalmat. Haszonnal 

forgatható ismeretterjesztő munka, amely nagy adatállományt tekint át és 

rendez.  S amit hiányként gondolunk el, talán eleve adottan meg is haladja 

egy klasszikus monográfia kereteit. 

 

Csengey monografikus esszéi 

 

Az első magyar nyelvű – s eleddig jóformán egyetlen –, áttekintő szándékú 

írásmű, mondjuk így, kismonográfia Csengey Dénes nevéhez kötődik.130  Nem 

                                                 
130 Azóta a válogatói vagy leltározói igény életre hívott egy-egy, 

adatállományában hasznos, szakmaiságát tekintve kérdéses munkát. A 

leltározás a jobb, mert így megmarad a válogatás a mindenkori olvasónak. Így 

a Cigány irodalmi kislexikon haszonnal forgatható (Hegedűs Sándor, Cigány 

irodalmi kislexikon, Konsept-H, Piliscsaba, 2000). A lexikonok – bármilyen kis-

ek is – nem csupán lajstromok: a válogatás (hiszen válogatás) mindig bír 

ideológiai mozzanattal. A lexikon ebben az esetben nem az irodalmi-t 

érvényesíti a szintagmában. Pontosabban: az irodalmi széles 

jelentésmezejébe íródik a közéleti szereplés, a közösségi elhivatottság – 

gondoljunk arra, hogy a közösségi szerzői attitűd szinte kanonizációs feltétele 

a cigány irodalomnak –, az írás maga, illetve annak reprezentációjaként 

elgondolt nyomtatásban való megjelenés, politikai szerepvállalás, 

médiaszereplés, etc.  A nyilvánosság felületeként elgondolt attribútumokon 

való jelenlét helyettesíti az irodalmit. Ebben a lexikonban így alig vannak 

szerzők, akik tényleges, összemérhető irodalmi munkásságot tudhatnak 

magukénak, zavaróak (néhol megdöbbentőek) a terjedelmi aránytévesztések. 

Ez pedig alulértékeltté teheti/teszi azt a cigány irodalmat, melyet éppen 

bemutatni akar, fölkínálja magát az ítéleteknek, leértékelésnek, semmibe 
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vevésnek egy olyan társadalomban, ahol a cigányellenesség a talán 

legerőteljesebben meglévő előítélet-rendszer. 

(Ebbéli álláspontomban – nem a kislexikonnal kapcsolatosan – némileg 

elbizonytalanított Kertész Ákossal való beszélgetésünk. Arról van tehát szó, 

hogy egy kolonializáló, legalábbis a másik fölött álló (morálisan, hatalmi 

szempontból, egyéb értékeit tekintve) többségi attitűdöt vélek felfedezni a 

cigányságról szóló diskurzusban. Gyakran abban az esetben is, ha a 

megszólaló roma. (Tehát nem a megszólalóhoz, hanem a diskurzushoz tartozó 

ez a beszédmód.) Kertész Ákos arra hívta föl a figyelmemet, hogy korántsem 

biztos, hogy abban a szakaszában vagyunk ennek a diskurzusnak, ill. 

társadalmi viszonyrendszernek, ahol egyértelműen kárhoztatható mindez: az 

értelmiségi együttérzés, a felemelkedésről való beszéd, a sajnálkozó 

odafordulás.) S talán erre figyelmeztethet bennünket Erős Ferenc is, aki az 

előítélet-rendszerek átalakulásáról szólva hangsúlyozza, hogy míg  

 

amerikai és nyugat-európai előítélet-kutatók megfigyelései szerint a nagy, 

“klasszikus” előítéletek, illetve az ezek bázisául szolgáló kemény sztereotípiák 

fokozatosan kimennek a divatból, s helyükre “puhább”, “rejtettebb” előítéletek 

lépnek, addig Magyarországon még igen távol vagyunk attól, hogy a politikai 

korrektség jegyében tabuizálódjanak az előítéletek.  

 

Erős Ferenc: Előítélet és etnicitás. Magyar Tudomány, 1997, 6, 717. (Az 

előítélet-kutatásról, illetve az előítélet-rendszerek átalakulásáról, 

beszédmódváltásáról lásd még: Brown, Rupert, Prejudice Old and New 

(magyarul Havas Eszter fordításában in: Erős Ferenc szerk., Megismerés, 

előítélet, identitás, Új Mandátum, Bp., 1998, 211-236; Swim, Janet K. – Aikin, 

Kathryn J. – Hall, Wayne S. – Hunter, Barbara A., Szexizmus és rasszizmus: 

régi típusú és modern előítéletek, in: Hunyady György–Nguyen Luu Lan Anh 

szerk., Sztereotípiakutatás, ELTE Eötvös, Bp., 2001, 326-359) Bori Erzsébet 

egy magyarországi showman-ről és közönségéről (végtére is a magyar 

társadalomról) írja találóan, hogy  

tényleg nem gyűlöli a romákat. Csak foggal-körömmel ragaszkodik az 

előítéleteihez, és nem hajlandó tudomásul venni, hogy az a cigány, akinek a 

megkövesült képét őrzi, már régen nem létezik – talán soha nem is létezett a 

Jókai-regényeken meg a népszínműveken kívül.  

A sztereotip tudás biztonsága adja a koloniális szubjektum biztonságát, ahogy 

Bhabha fogalmaz:  
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tematikus, strukturális, stb. jegyek alapján vizsgálódik, inkább – az 

áttekinthetőség és az ismeretterjesztés kettős célját maga előtt tartva - a 

tradicionális felépítményt követi: szerzőről szerzőre halad, meghagyva 

iránytűként a műnemi-műfaji kereteket. Csengey áthidalja (talán maga 

számára át is húzza) a cigány irodalomhoz mint fogalomhoz kapcsolódó 

problémakört, hiszen tanulmánya alcímének  a cigány írók és költők a magyar 

irodalomban címet adja -; valamint abban a megszólalásban, amelyet a 

Csengey-féle olvasat előhív, sőt eleve feltételez: 

 

(...) a magyar nyelvű cigány irodalom (...) nem más, mint egyetlen és 

szakadatlan, olykor a bizakodó reménység hangján, de gyakrabban (és: 

hitelesebben) perlekedve, a megszorított reménytelenségben kihívó éllel, 

ítélet utáni vallomásos őszinteséggel előadott védőbeszéd, a história pulpitusa 

előtt lefolytatott bizonyítási eljárás.131  

 

S ez azért lényeges, mert az olvasói magatartást, az olvasói (kérdezői) 

pozíciót jelöli ki, azt, amely azóta sem változott. Még akkor sem, ha lejjebb 

azt olvassuk: 

 

                                                                                                                                                    
(…) the stereotype requires, for its succesfull signification, a continual and 

repetitive chain of other stereotypes. The process by which the metaphoric 

’masking’ is inscribed on a lack which must then be concealed gives the 

stereotype both its fixity and its phantasmatic quality – the same old stories 

(…) must be told (compulsively) again and afresh (…). [a sztereotípia 

megköveteli saját  érvényes jelentéséért a folytonos és ismétlődő láncolatát 

más sztereotípiáknak. Az eljárás, amely valamely hiányra ír rá oly módon, 

hogy azt metaforikusan elfedi, ezzel együtt elleplezi annak rögzítettségét és 

kísértetszerűségét: ugyanazokat a régi történeteket kényszeríti elmondani 

újra és újra.] Bhabha, Homi K., Location of culture, Routledge, London-New 

York, 1994, 77 
131 Csengey, 1986, 80 
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Kétségtelen, ez nem az irodalom természete szerint való közelítés.132 

 

Ez az olvasói értelemképzés egybeesik az első generáció írói intencióival. 

Véleményem szerint ez az egybeesés – és nem más esztétikai-poétikai 

szempontok – tartja fenn az affirmatív beszédmódot, a prófétikus attitűdöt, 

azt a közösségi szerzői archetípust133, amely az első generációs alkotók majd 

mindegyikére alapattitűdként jellemző. Ennek érvelhetősége abban is 

megmutatkozik, hogy más művészetek első generációs roma, cigány alkotói is 

hasonló szándékokkal lépnek fel. (A festő Péli Tamás a cigány képzőművészet 

megalapítását tűzi ki céljának, a mester-tanítvány viszonyának kiépítésével és 

világlátásával iskolát teremtett.134) 

 

Rajko Djuric könyvének szemléletmódja a Csengeyéhez közeli, az eltérést 

csupán a merítés különbsége adja. Egy kitüntetett művészeti ágat - vagy 

inkább megnyilatkozási módot – az írást a roma közösségi identitás 

megkonstruálásának hangsúlyos elemeként artikulálja Djuric. Arra tart igényt, 

hogy a territoriális és nyelvi szórtság ellenében megfogalmazzon és 

megragadjon valami közöset, hasonlót, vagy ugyanolyat. Dolgozatának ez az 

artikulálatlanság a leginkább jellemző vonása, és ebből adódnak hiányai. Arra 

gondolok, hogy a kötet nem egy árnyalt identitásfogalom felől indul, hanem 

helyette politikai aktivizmus felől. Ennek inkább csak eszköze egy irodalmi 

szövegkorpusz rendszerezése, és nem célképzet az erről való gondolkodás. 

Djuric voltaképp nem az irodalmi szövegekről gondolkodik, nem a szövegek 

identitásáról, hanem egy politikai értelemben vett emancipációs folyamat 

                                                 
132 Csengey, 1986, 80.  
133 Ebben a fejezetben Bari Károly versszövegeinek interpretációjában 

bővebben kifejtem az erről az archetípusról gondoltakat.  
134 Ennek az iskolának legismertebb alkotói Szentandrássy István, Gügyi 

Ödön, saját generációiknak meghatározó alakjai.  
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intézményének kiépítéséről.  (A második fejezetünkben utaltam arra, hogy 

hasonló módon gondolja el mindezt Hanckock is.) A kötet szerkesztésmódja, 

az egyes művekről írt ismertetések, a szerzői életművek, pályaképek 

felvázolása széles spektrumú, amely ki is merül a szerzők és művek 

számosságában.135 Az írásműveken túl a közösségi kultúra hagyományosan 

sajátlagosnak vélt attribútumai lesznek azok, amelyek sarokpontjaivá válnak 

az életműveknek. Érvényesít egy tematikus elvárást, amelynek ismérvei: a 

romák életkörülményei, társadalmi státuszhelyei, népi kultúrájuk, 

hagyományaik világa, hétköznapjaik, a romák – nem-romák 

viszonyrendszere. Ezzel pedig megkonstruálja a közösségi szerző alaptípusát, 

egy a közösségével egylényegű szerzői ént, amely egybeesik a biografikus 

énnel, s ez elvárásként jelenítődik meg – ha nem is ilyen élességgel. 

 

A monográfiák triászai – az epikus triász 

 

 A Csengey-tanulmányban elsőként a prózairodalom136 sorolódik: Lakatos, 

Holdosi és Osztojkán szövegvilága.  

                                                 
135 Számos irodalmi kánonteremtő törekvésnek kérdése, hogy kik is 

reprezentánsai. Ez különösen fogas kérdés a kisebbségi irodalmak kapcsán.  
136 Ezt a prózairodalmat röviden megkísérlem tipizálni. (Ez nyilván 

leegyszerűsített-sarkos kijelentésekhez vezet – az ezzel járó kockázatot 

vállalom.) E próza belső terei és idővonatkozásai a valós valóságra, a 

társadalmi közegre reflektálók, szereplői rendszerében meghatározó a 

regényhősök szociális-gazdasági helyzete, társadalmi státusza, származása, 

etnikus identitása. A szövegek értékpreferenciáit is a figurák komplex 

társadalmi kontextusa határozza meg. A textuális referenciák a társadalmi 

hivatású irodalom regényei, a népies, realista, anekdotikus irodalmi 

hagyomány. Voltaképpen az ábrázolás (szinte) kizárólagosságáról 

beszélhetünk. A narratíva realisztikus, mitikus, metaforikus beszédmóddal 

terhelt. Elbeszélői nézőpontváltás nincs a szövegben, legfeljebb formálisan. Az 

elbeszélő szerzői egyszemélyként nem engedi a történet szövedékét kezéből. 

Ennek a pozíciónak stabilitása nagyban függ attól, hogy mennyiben képes 
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Lakatos Menyhért prózájáról 

 

Lakatos Menyhért Füstös képek című regénye irodalomtörténeti kontextusba 

ágyazottan tűnik föl elsőként. Eszerint mintegy alapozza a cigány irodalmat, 

szellemi honalapító értékű, már csak kronológiai elsőségét tekintve is. 

Ugyanakkor helyet kap a magyar irodalom kontextusában azzal, hogy műfaji 

többszólamúsága rímeltethető Illyés Gyula szociografikus regényével. A 

Puszták népe nem csupán ebben, de valósághoz való viszonyában, a valós 

valóság művalóságba való beletagolásában (egyéni/személyes lét – 

társadalmi/szinkron determináltság – történelmi/diakron meghatározottság – 

etc.) is hasonlítódik a Füstös képekhez. Ugyanakkor - s ezt a szerző a cigány 

próza sajátosságaként említi fel - balladai hangoltsága, mítoszteremtő 

képessége, anekdotikus elbeszélésmódja más, a magyar irodalomtörténet 

nagyformátumú szerzőihez kapcsolja. Lakatos más műveiben a 

mítoszteremtés igénye kap erősebb hangsúlyt (lsd. pl.: Csandra szekerén, 

Hosszú éjszakák meséi), és afféle teremtéstörténetekké válnak, elsősorban a 

varázsmese topikus elemeit használja (szüzséjében) és az ind mítoszelemeket 

(a szöveg figurális és metaforikus rétegeiben), akárcsak a későbbi generációk 

egyik kiemelkedő alkotója, Szécsi Magda.137 Hangsúlyozottan használjuk a 

                                                                                                                                                    
autobiografikus elemekkel a szerzői egyszemélyt a szövegbe mélyen beleírni.  

S ez magával hozza azt is, hogy az elbeszélői hitelesség az első személyű 

narrátor-szerző hitelességétől korántsem független. Valahogy úgy, ahogy a 

vizet prédikáló és bort ivó pap veszti el gyülekezetét, holott ugyanabból a 

Szentírásból hirdet, mint társai. 
137 Az indiai származást számtalan, inkább lírai szöveg tematizálja, vagy 

használja alakzatokban, metaforákban. Az eredetmítosz-teremtésre tett 

prózakísérletek (ez a szándék talán Szécsi Magda munkásságára jellemző 

programszerűen: Szécsi Magda, Madarak aranyhegedűn, Omnis Fabula, Bp., 

1996; Uő, Az aranyhalas lószem tükre, Hungária Sport, Bp., 1998; Uő, Pogány 

tűz, Ab Ovo, Bp., 2000) mind sugallják a keleti származást. (Mindeközben 
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Szerzőt, hiszen a tanulmány (Csengey Dénesé) mindvégig innen közelít, 

anyagként, közegként értelmezve csupán a nyelvet. Így válik Lakatos 

(összemosódva epikus, beszélő, megszólítói helyzetű énjeivel, a narrációba 

dobott figurákkal,) pátriárkai figurájává ennek az irodalomnak. 

 

                                                                                                                                                    
beleszövődik az orális szöveghagyomány, amely a zsidó-keresztény kultúrkör 

által meghatározott. Így a vándorlás ideológiai mezejébe motivációként, 

kényszerként mindig a sorsszerű, eredendő bűn mozzanata kerül, s válik a 

Paradicsomból való kiűzetés parafrázisává a történet. Ezt Kelemen jelentősnek 

tartja hivatkozott dolgozatában. Figyelmen kívül hagyja az irodalmi szöveg 

társadalmi erejét és potenciálját, amely nem csupán egy az elmondott 

történetek közül, hanem egyetlen történetté válik. Ugyanakkor a mítosz 

hatályon kívül helyezi a valóságot (Said, Edward W., Orientalizmus, Európa, 

Bp., 2000, 546), de nem elég erős ahhoz, hogy a valóság-funkciókat elbírja – 

végső soron hozzájárul a közösségi azonosulás görcséhez, szorongásához és 

zavarához, ahelyett, hogy újraírhatná azt. Véleményem szerint Szécsi Magda 

a 2000-es évek második felére érkezik meg íróként, különösen a 

Cigánymandala című kötetével – lásd a fejezet záró egységében.) Ennek a 

személyes/közösségi teremtésmítosznak enyhe fintora Jónás Tamás 

Cigányidők című regénye elbeszélőjének származástana, amely személyessé 

és profánná teszi az előbb fölemlített magasztost:  

Az arcom, akár egy pöttyös labda, az orrom pisze és kicsit vastag, mint most 

is. Mongolos fajta. Aputól örököltem. Ő meg… Azt nem tudni. Hiszen akkoriban 

egy egész orosz sereg ment át a falun [Csernely].  

Majd néhány oldallal később így folytatja a bricoleur-narrátor:  

Aztán mégis inkább a buddhista főiskolára jelentkeztem.(…) Mindent megértő 

mosoly ült arcomon, amikor a tévében rablásról, gyilkosságról hallottam, és 

kéjes gondolatokkal játszadoztam: lehet, hogy én is indiai származású 

vagyok? Hiszen apám apja akár lovas mongol is lehetett volna, aki – 

tételezzük fel – néha leruccant Indiába is, ahol pedig… Egy szép nap levél jött: 

a Tan Kapuja Buddhista Főiskola a gólyatáborába invitált. Hozzak hálózsákot, 

beöntéshez felszerelést, gyertyát, lámpát, pénzt és mindent, amire szükségem 

lehet! Mellékeltek egy térképet is, ami elmagyarázza, hogy itt jobbra kell 

fordulni, ott balra, az északi középhegységben lesz a tábor helye, Csernely 

közelében.Igen, Csernely. Jónás Tamás, Cigányidők, Bár, Szombathely 1997, 

44, 48-49 
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A környezetet az epikus művekben jellemzően a szövegindítás teremti meg 

úgy, hogy ettől a mozzanattól fogva a valóságok (valós valóság – 

szövegvalóság - az elbeszélői helyzet szem- pontjából többszörösen áttételes 

anekdoták valóságsíkjai,...) imagináriussá váltása és viszont homogén tér -és 

időstruktúrát alkot. A Lakatos-regény indító egysége legyen interpretációs 

példánk, mely modellálhatja a hangsúlyos prózai alkotások makroszerkezetét. 

 

Még egy alig észrevehető sóhaj, aztán szeme örök tekintetté meredt. Kőbarna 

arcára fagyott az idő, és a Cino Petro már csak emlék maradt. Sokáig tartó 

emlék, amelyről Cino Petro lánya, az öreg Liza, hosszú éjszakákon át mesélt. 

Meséi azokat az emlékeket idézték vissza, amikor az időt nem hónapokkal, 

nem napokkal mérték, hanem virágzással vagy lombhullással. Apám felett, 

mondta, százegyszer hullott le a lomb. Azok voltunk, akiknek a vérébe tüzet 

rakott az élet, sem a szelek, sem a telek , bármilyen mogorvák voltak, nem 

oltották ki lángját. Lizát kis, töpörödött asszonynak ismertem, aki csak a 

földön szeretett ülni. Állát felhúzott térdére tette, ha beszélt, szár nélküli 

pipáját állandóan tenyerében szorongatta. Tökéletesen megőrizte az elmúlt 

századokat. Idegen volt előtte ez a világ, a helyhezkötöttséget rabságnak 

érezte. Ahhoz már nagyon megöregedett, hogy beilleszkedjék, a tizenkét év, 

amit eltöltött nálunk, egy másodpercre sem tudta kizökkenteni előző életéből. 

Fázott a legforróbb nyári napokban is. Felső szoknyája palástszerűen fogta 

körül a vállát, maga alá húzott lábakkal kucorgott, fáradhatatlanul szívta a 

füstöt. Télen sokszor a pitarban aludt, nem tudta elviselni a putri fülledt 

levegőjét. 138 

                                                 
138 Lakatos, 1975, 7 (Kiemelések tőlem – a szerző. A Füstös képek esetében a 

hivatkozásokat a továbbiakban a fenti formában jelzem.) A modernitás 

korlátait és a modernitás aranykor-történetét (amit a modern embere a 

természetiről tart) temporalitásban kifejeződő szembenállásban reprezentálja 

a Lakatos-regény. A szöveg narrátora a Füstös képek cigány közösségének és 
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A szövegrész előbb kimerevíti, aztán tágítja az idő spektrumát a múlt fele, 

leképezi a beszélő életvilágába, mely a befogadás jelenével korrespondeál, s 

nyit újra az elmúlt századok természeti időszemléletére:  

 

az időt nem hónapokkal, nem napokkal mérték, hanem virágzással vagy 

lombhullással. 

 

 A tér nyitása (A nagyvíztől a nagyvízig jártunk139) tovább tágítja a szöveg 

exponálta életvilágot.  Mindezt antropologizáltan (akár a szó eredeti 

jelentésében is) teszi, alapozva a regény szereplői rendszerét: megnevezi a 

mítoszvilág szereplőjét, Cino Petrot, az evilág szereplőit, az elbeszélői ént, 

családi kötődését (apám, nálunk), és bemutatja Lizát, aki a két világ közötti 

kapcsolatot tartja (Tökéletesen megőrizte az elmúlt századokat).  

 

Szervezőelvét az előbb felsoroltak egymásra következésében jelölhetjük ki. A 

szövegrészben aláhúzással jelölt morfémák és szintagmák (a lábjegyzetben az 

                                                                                                                                                    
a külvilágnak is tagja: a narrátorral való azonosulást kínálja föl szerző és 

olvasó számára. Ennek az az ára, hogy a modernitás szemléletének kritikája 

elmarad, többek között azért, mert a narrátor, miközben foglya ennek a 

világlátásnak, ezt reflektálatlanul hagyja. Hasonló időszembesítéssel dolgozik 

Coetzee Waiting for the Barbarians című regényében. Azzal a jelentős 

különbséggel, hogy ez nem  jelöl egy szemléleti konfliktust, hanem a 

civilizáció ontológiájához tartozónak gondolja azt, amit történelmi vagy 

lineáris időnek nevezünk, s így annak kritikáját adja, a modernitás 

időszemléletét kezdi ki: A Birodalom csinált történelmet az időből. A Birodalom 

nem az évszakok ismétlődő, természetes körforgásának idejébe helyezte létét, 

hanem a felemelkedés és a bukás, a kezdet és a vég, a katasztrófák 

széttördelt idejébe. A Birodalom arra ítéli önmagát, hogy történelemben éljen 

és összeesküvéseket szőjön a történelem ellen. Coetzee, J.M., A barbárokra 

várva, (Sebestyén Éva fordítása), Art Nouveau, én.,  284-285. 
139 Lakatos, 1975, 9 
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interpretálandó szöveg az elemzés lekövethetősége okán szerepel) arra 

kívánják irányítani a figyelmet, hogy az egymásra következés többszintű 

ellentétsorban valósul meg, hasonló tárgyra szemantikailag ellentétes 

ráértések is kerülhetnek. A szoros (rokoni) kapcsolatban  levő szereplők 

esetében az én, mi, apám köre, a szűkebb családi kör egy része a letelepült 

életmódot preferálja és reprezentálja, Cino Petro, Liza a nomád életmódot. 

Ugyanakkor Liza naphosszat csak a földön ül, amely elsődleges szintjén 

ellentétes a vándorlás vágyával, a mozgásosság hiányát jelzi (az irodalmi 

fotografálás statikus képe ez), de a helyhatározó hangsúlyozottságával, mint 

a nomád létforma jelölőjével a tradíció - igaz gesztusértéken - megmarad 

(Ilyen kétpólusú a füst-fülledt levegő metaforájának jelentéses kiterjesztése, 

amelyre e szembeállítás által értődik rá a nomád - letelepedett életmód 

kettőssége, s ontológiai természetűvé válik a szabadság - rabság 

oppozíciójának ráértésével);  ezt erősíti még ugyanabban a kontextusban a 

nyár - tél, s az erre épülő, de az elvárttal opponáló fordított hőérzet: fázott - 

forró nyári napok -szívta a füstöt - (csípte a szemünket, egy későbbi 

egységbe vezet) - tél - pitarban aludt (fűtetlen helyen) - putri fülledt levegője. 

 

A cigánytelep aprólékosan leírt, ám meg nem nevezettségében paradox 

konkrétsága, körülhatárolt szűkössége és a mítosszá vált nomád életmód  

kibomló tágassága adja a közösségi lét belső térdimenzióját: szinte 

nehezteltem apámra, mert felcserélte szabad életét egy putri nyomasztó 

rabságával140. A regény cigánytelepen és mítoszon kívül eső helyszínei 

(községház, őrszoba, iskola, kórház stb.) az idegenség, a fenyegetés, vagy 

épp a csórelás adekvációi, szereplőinknek  nem léttere/a nemlét tere:  

 

                                                 
140 Lakatos, 1975, 13 
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Az iskola szabályai szerint minden tanulónak kijárt a fiatalúr megszólítás. 

Károly bácsi velem szemben akkor alkalmazta, ha megtévedt. Hátam mögött 

csak cigányfattyúnak nevezett.141 

 

A regény időstruktúrája - mint a megközelítési vázlat előrajzolta - a tagolt és 

tagolatlan egymásra játszásában írható le, de a cselekmények laza időbeli 

linearitása, az idő objektivizálódása (az első személyű domináns elbeszélő 

felnőtté válása, a személyes sorstörténet alakulása a belső közösségi és az 

általános érvénnyel bíró történelem, a háború árnyéka, ill. maga a háború 

viszonylatában) erőteljesebben van jelen,  mint a hagyomány (tehát a 

tagolatlan idő) konzerválása, hiába a néhány mítosz, vagy a fönnmaradó 

törvényalkotási tradíció, a romani kris.    

 

A folklórirodalom autentikus létmódjáról (s nem csupán a nép létmódjáról) is 

számot ad e szövegrész. A textúra életre hív egy másik szövegalkotási módot, 

a mese/mítoszteremtés élőszóbeliségét: (Liza) Meséi azokat az emlékeket 

idézték vissza..., s a diskurzusban így résztvevő szövegek (a lehetőséghez 

mérten tárgyilagos szociográfia és a magában hordozott mítoszok) 

kölcsönösen erősítik autentikusságukat, kitágítják az elbeszélői horizontot, 

hiszen lehetőséget adnak a regény folyamában  motiválatlan 

nézőpontváltásra, az anekdotákat megtartják a szöveg hálójában.  

 

A szereplői rendszer a vázolt térben-időben tagolódik a Füstös képekben. A 

múlt alakjai mitikus-fikciós figurák (bár történetileg valóságosan alapozottak: 

Az európai cigányok, akik főleg a Balkán felől vándoroltak, Bulgáriánál két 

ágra szakadtak, stb.142), a jelen szereplői valóságosak, realisztikusak 

(szegények vagy módosak, ostobák vagy bölcsek, tehetetlenek vagy 

                                                 
141 Lakatos, 1975, 355 
142 Lakatos, 1975, 11 
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ravaszak). Ami a jelen szereplői rendszerét alapvetően tagolja: a cigány-nem 

cigány közösséghez való tartozás, s az abból fakadó egzisztenciális 

különbözőség. 

 

A vágyott és a kényszerített lét, a belső akarat és a társadalom kényszere 

konfrontálódik a cigány epikus irodalom első alkotásában.  

 

Holdosi és Osztojkán prózájáról 

 

Holdosi József szövegei egy pontosan körülírható művalóságba, az utcába 

helyeződnek. Ez egy - nevezzük így - olyan tagolatlan metafora, mely 

ontológiai keretét adja a Holdosi-regények majd mindegyikének. Egy fordítás 

kapcsán itt is fölmerül az a befogadói alaphelyzet, amelyről fentebb említést 

tettünk. Holdosi József első, Kányák című regénye - amely a Kánya család 

három generációjának története: családregény - német nyelvterületen Die 

Zigeunerstrasse (A cigányutca) címen jelent meg. Ez nyilván átváltja a regény 

hangsúlyos jelentéskörét, hiszen egy aktuális társadalmi, szociológiai 

olvasatot hív életre azzal az elsődleges kérdéssel: hogyan élnek/éltek a 

cigányok Magyarországon? Vonatkozási pontját tehát mindenképpen a 

regényen kívülre helyezi, s ennek a valóságnak illusztrációjaként (egzotikus 

színeiként) jelennek meg csupán a mítoszok, a transzcendentalitás, a 

cselekményváz és az abba vetett szereplők, stb. Ezt az elgondolást erősíti az 

a narratíva is, mely Holdosi rádiójátékában kerül elbeszélésre: a Kányák című 

regénnyel kapcsolatos peranyag (Hajh, cigányok, hajh, Kányák). Ez azt a 

többstációjú polgári pert beszéli el, melyben alperesként az író, felperesként 

családjának tagjai, a vélt-Kányák vesznek részt. Értelmezhetnénk ebben a 

kontextusban e szöveget úgyis, mint a különböző olvasatok nem-irodalmi 

diskurzusát. A Die Literatur der Roma und Sinti a Kányák ismertetésére 

viszonylag nagy terjedelemben vállalkozik. (Föltételezhetően köszönhető ez 
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annak, hogy van német fordítása a regénynek.) A regényt Márquez Száz év 

magányához hasonlítja. Djuric véleménye szerint ez a beszédmód, az epikus 

szerkezet a mágikus realizmus sajátja. Annyi bizonyos, hogy a Holdosi-

regények (köztük a Kányák, Fogoly, Cigánymózes, Glóriás, Dac) 

középpontosak. Egy-egy, általában aktív figura köré épülnek, s ennek a 

szereplőnek a nézőpontja uralja a regényt. Ez a nézőpont mindig társul 

valamiféle, a személyesen túlmutató mozzanattal, a közösség felé fordulás, az 

abban való feloldódás, stb. gesztusaival. Ezek a gesztusok állandósult képi 

elemekkel rögzülnek, a szövegek olyan zárt gondolkodási horizontot építenek 

ki, melyben aztán e képek allegorikusan kezdenek működésbe lépni: 

egyértelmű megfeleltetésekké válnak, ahol a jelölői-jelölti viszony feloldódik. 

Így lesz metaforikus szentháromsággá a híd, palánk, kút: kijelölik a létezés 

határpontjait falu és cigányutca, evilág és túlvilág, élet és halál, cigány és 

paraszt között.  

 

A magyar nyelvű cigány próza legnagyobb és már csak részben beváltatlan 

ígéretének én Osztojkán Bélát tartom.143 

 

Osztojkán talán legismertebb prózakötete a Nincs itthon az Isten. Csengey 

állítása szerint az osztojkáni próza mintegy ötvözi a Lakatos -és Holdosi 

szövegek legerősebb vonásait. Mégis: lényegi elemében nincs eltérés az előbb 

fölemlítettektől: ugyanúgy a valós valóságra reflektál, teremtett mítoszai 

ennek a valóságnak másfajta artikulációi, metaforikus szövegekként is mindig 

a realista mozzanat marad hangsúlyos. Kihallatszódik fölvállalása, amely a 

tragikumot pátosszal festi, a kiszolgáltatott regényhősök egzisztenciális 

gondjai mindig példázatszerűek, mert egyediségükben is általánosan 

értelmezhetők. Fő motivációja mindnek a  

                                                 
143 Csengey, 1986, 89 
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a cigány népet folytonos kiszolgáltatottságban tartó, megnyomorító magyar 

történelem.144     

 

És ugyanez érhető tetten - talán a prózánál is hangsúlyosabban - a lírában. 

Osztojkán olyan lírai helyzetet hoz létre, amelyben a szerepválasztás eleve 

szükségszerű: ez a magyar irodalomból jól ismert váteszi-áldozati szerep, 

amely a közösségi és vallomásos lírának egyaránt sajátja.  

 

Mint a pelikánok - írja Osztojkán egyik szép versében - úgy halunk mi meg, 

hogy végső akrásunk utolsó szomorúságaként saját begyünket tépjük majd 

fel, a repedt szájú bajtársaink csillapíthatatlan éhségére, úgy halunk mi meg, 

hogy apró darabokban lassanként etetjük föl önmagunkat.145 

 

Bari Károly lírájáról 

 

Bari Károly “táltosfiúként” kerül (helyesebben: robban) az irodalmi köztudatba 

első kötetével, mely alig tizenhat éves korában jelent meg.146 Ezt Kulcsár 

Szabó Ernő erősen túlfogadottnak jelöli147, valószínűleg azért, mert nem 

ennyire jelentékeny a magyar irodalom kontextusában. S ez bizonnyal így is 

                                                 
144 Csengey, 1986, 90 
145 Csengey, 92 
146 A köteteket lásd  az ajánlott irodalmak között. 
147 Míg például a hetvenes évek első felében Balázs József epikája vagy Bari 

Károly versei lényegében az irodalmi beszédmódok akkori erőviszonyainak 

köszönhették a túlértékelő fogadtatást, az évtized végére oly kevés kisugárzó 

ereje maradt e hagyományosan prófétikus hangoltságú, érzelmies-patetikus 

kifejezésformáknak – valamint a bennük megnyilatkozó affirmatív művészi 

beállítódásnak -, hogy alig kínáltak már kapcsolódási pontokat a születőfélben 

levő új szemléleti tradíció számára. Kulcsár Szabó Ernő, A magyar irodalom 

története 1945-1991, Argumentum, Bp., 1994, 101 ill. 161-164 



 105

van. Ám egy másik kontextusban - amely megint szerzőhöz és szerzői 

valósághoz tapad - mégis “tettként” értelmeződik. Az első, cigányságát 

fölvállaló, lírai énjével hangsúlyosan képviselő költőről van ugyanis szó. Aki - 

s talán ez jelen tanulmányunk szempontjából nem elhanyagolható - a cigány 

folklór tudatos kutatásával, a gyűjtemények publikálásával a cigány kultúra, 

sőt a cigányság reprezentásává is vált. Szövegeit az a metaforikusság, amely 

már a prózairodalomnál – különösen Holdosi-nál - említésre került, 

hangsúlyosan, lírába váltva jellemzi.  

 

Bari szabadverseinek ritmusát a metaforasorok és jelzős szintagmák 

halmozása adja. A szöveg úgy dinamizálódik a halmozó felsorolások által, 

hogy kihullanak a grammatikai rendből az igék. (Inkább melléknévi igenevek 

állnak a lehetséges ige-helyeken: élesítő, rikoltozó, rejtőzködő, etc.) Erősen 

nominális írásmód ez, amely folyton megnevezni akarja a megnevezhetetlen 

kiszolgáltatottságot. Így aztán ezek a szövegek viszonylag szabadon tölthetők 

föl aktuális társadalmi vonatkozású jelentésekkel. Talán épp az a szövegek 

hatástörténeti szempontú leértékelődésnek fő oka, hogy a szövegek 

felkínálkoznak, sőt, kikényszerítik ezt a jelentésességet. Mindenáron, 

elsősorban jelenteni akarnak – a többi: nyelvi bravúr. Ha pedig az írások 

mögül eltűnik az egybehangzó ráismerés lehetősége – a valós valóság 

változásaival: egy gondolkodási paradigma váltásával, egy 

rendszerváltozással, új típusú gazdasági rendszerrel, más értékszemlélettel, 

társadalmi szerkezetváltással –meggyengül a szöveg legerősebb bástyája, a 

jelentés. A Bari-féle metaforasorok hömpölygését, elemi erejét a központozás 

(írásjelek használata) hiánya tovább növeli. A jóformán egyetlen írásjel a 

kettőspont. Ez választja el a képi és valóságelemet egymástól. Ám a 

kettőspont kölcsönössége felcserélhetőséget sejtet, nem mondjuk 

hasonlóságot, megfeleltetést, egyezést.   
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és mormolok magamban időtlenül / egy népről, amely a viskói előtt pipacs-

kosárkákban / hajnalok történelmét: a harmatcseppeket őrzi, és söpri az 

utcákat (…) 

 

Itt úgy tűnik, mintha a képi elem (harmatcseppek) előképei már 

rávetítődnének a valóságelem (hajnalok történelme) textuális környezetére 

(pipacs-kosárkák), miközben morális kérdésfelvetése az értékes-értéktelen 

oppozícióba rendezi a szövegrészletet (viskó-pipacs; harmatcsepp-utcai 

szemét; értékőrzés-utcaseprés). A szerzői pozíció pedig eleve adott: ő a 

közösség hírhozója, a közösségi értékek megőrzője.  

 

Bari szövegvilágát, motivikáját, képi szerkesztésmódját szokás kötni a 

magyar irodalomtörténet nagyjaihoz: József Attilától Pilinszkyn, Juhász 

Ferencen át Nagy Lászlóig. Ezt nyilvánvalóan egy széles spektrumú 

komparatisztikai vizsgálat volna képes feltárni. Ezzel jelöli ki voltaképp a 

Csengey-írás a Bari Károlyi szövegek 

 

mély és szerves beágyazottságát a magyar irodalomba.148 

 

Rajko Djuric is kísérletet tesz a Bari-pályamű leírására. Értékelő magatartása 

azonban rendszerint a szerzői biográfia kronologikus ismertetésébe simul 

bele, amennyiben jelzi a szerző irodalmi díjait, elismeréseit. Ezt teszi Bari 

Károly esetében is: 

 

Károly erhielt für sein literarisches Schaffen mehrere Auszeichnungen: den 

Attila-József-Preis (1984), den Déry-Preis (1992) sowie den Preis der Soros-

Foundation für Literatur (1992). 

                                                 
148 Csengey, 1986, 94.  
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Ami tényleges kérdésünk lehet egy társadalomtörténeti kontextusban 

(szemben a Djurici elgonodlással), az az, miért is volt olyan fontos szerzője – 

egyik legnépszerűbb lírikusa – Bari Károly a hetvenes éveknek. Hogyan 

indexálódik a név a túlfogadottság terminusával, azaz: hogyan válik ennek a 

Kulcsár Szabó-i terminusnak példájává, már-már jelölőjévé.  

 

Csengey Dénes azt írja a cigány irodalomról szóló egyik esszéjében: 

 

Ez a költészet nemcsak része, hanem tükre is a problémaegésznek, alkotóinak 

alapvető létélményei pedig éppen abból a másfél évtizedből származnak, 

amelyben a cigánykérdés élére állt. Látásukat, világra eszmélésüket ez a tény 

irányította. Sorsuk a probléma ez idő alatt történt nagy átrendeződésével 

azonos, a tükörmodellezés, aminek eljárásomat tekintem, ebből az 

azonosságból kiindulva tárhatja fel a résznek is, az egésznek is eddig nem 

tudatosított összefüggéseit. 149  

 

A Csengey-megszólalás, úgy tűnik, legalább annyira beszél tárgyáról, az eleve 

tételezett cigány irodalomról, mint a beszélőről/olvasóról magáról. Olyan 

olvasóról, aki maga a tükörnek srégen150 áll, hogy magát ne lássa, de saját 

kontextusát igen, hogy így szembe tudjon vele nézni (vagy ferdén nézhessen 

rá).  

 

A befogadó/értelmező stratégiák Bari költészetében – a közösségi 

szerző archetípusa 

 

                                                 
149 Csengey Dénes, „Felnőni a talajig”, Változatok a cigánysorsra, in: Uő, A 

kétségbeesés méltósága, Magvető, Bp., 1988, 259 
150 schräg – rézsút, ferde 
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Ennek a gondolkodásnak alappillére egy – mára sokszor nyersnek hangzó - 

kollektív és hierarchikus értékviszony bizonyossága. Ez ölt testet egy erősen 

átromanticizált, szubjektivizált-érzelmiesített attitűdben, szociális empátiában, 

az értelmezői önreflexió hiányában, amelyek a nyitottság retorikájával épülő, 

meglévő zárt pozíciórend megerősítését szolgálják.  

 

Szegénységet füstölgő tanyák, bocskoros cselédsors, vad cigánysors vöröslő 

mámora és megroppanó ága… Ilyen mélyről talán még sohasem érkezett 

senki a magyar költészetbe.151 

 

A pillér – aminek fentebb neveztem - a hatalmi pozíció pillére. Legfeljebb 

azért nem feltűnően, mert nem dominánsan aktualizáltan, inkább állandóként 

és megkérdőjelezhetetlenként152, a vasfüggöny árnyékában alig látszóként a 

szövegbe beleásva van jelen: a cigányság történelmi elmaradottságát, az 

európai fehér civilizáció megkérdőjelezhetetlen hatalmi pozícióját jelöli. Ahol a 

nem-romák a romákat  

 

a magyarság elmaradott, kizárólag rossz tulajdonságokat hordozó, hátrányos 

helyzetű rétegének tekintik.153 

 

S ennek megtartásával jelenik meg csupán – nem ehelyett vagy ezt áthúzva – 

az együttérző értékelés, a jelenlét ( a cigány szerző jelenléte, a cigányság 

                                                 
151 a Holtak arca fölé fülszövege, Bari Károly, Holtak arca fölé, Szépirodalmi, 

Bp., 1970 
152 A fülszöveg 5 mondatában egy térben alul/kívül (mélyről, mélységekből 

felszálló), időben múltként/megelőzőként (ős, évezredes) pozícionált világ 

hordozója Bari. 
153 Kovács József Hontalan, Nem nemzetiség, nem népcsoport (1987), in: Uő, 

A nemzet szemétdombjai, Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, 

1997, 77 
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jelenléte) ily módon való elfogadása.  

 

De milyen jelenlétről beszélünk? Ha visszatérünk előbbi, szinte mottóként 

szolgáló idézetünkhöz - 

 

Szegénységet füstölgő tanyák, bocskoros cselédsors, vad cigánysors vöröslő 

mámora és megroppanó ága… Ilyen mélyről talán még sohasem érkezett 

senki a magyar költészetbe 

 

– a következőt találjuk. Az első két, jelzős szintagma a szerző szociális-

gazdasági státuszának jelölője, a harmadik származási kontextusának. A 

cigányság sztereotip jegyeivel felruházott származási mező jellemzői ezek 

szerint a szegénység, vidék, természetközeliség, vadság. Képi szerkesztése 

pedig mindennek rejtélyességét, egzotikumát súlyozza. 

 

Ez az a jelenlét, amelyet a roma kisebbségi léthelyzet alapelemének tekint a 

közgondolkodás azóta is a magyar társadalmi térben. Ezt a postcolonial 

studies meghatározó szerzője, Fanon a nemlét élményeként ismeri fel154. 

Ezzel azonban Bari első (és további) kötetében nem találkozunk. Hiszen a 

fülszöveg felsorolása a Bari-szövegek jelöletlen idézetei. Azaz: Bari nem 

vitatkozik ezekkel az ítéletekkel, mint ahogy nem is kérdőjelezi meg azokat.  

 

A szövegekhez való viszonyt máig meghatározza a jelentés kizárólagossága 

(ill. a vele együtt) megképzett morális-erkölcsi-etikai normarendszer. A 

                                                 
154 vö. Kisebbségnek lenni? Nem. A nemlét élménye. A bűn néger, mint ahogy 

az erény fehér. Franz Fanon, Feketének lenni, in: Bókay Antal, Vilcsek Béla, 

Szamosi Gertrud, Sári László, A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, 

Szöveggyűjtemény, Osiris, Bp., 2002, 628;  továbbá vö. Szamosi Gertrud, A 

posztkolonialitás, in: A posztkoloniális művelődéselmélet, 1996/4, 415-429 
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szerző-szöveg immanenciája adja, hogy a szerző származási kontextusának 

elfogadása, a szerző társadalmi céljainak helyeslése felülírja az esztétikai 

ítéletet – ily módon poétikai kérdésekről szó sem lehet.155 A 70-es évek elején 

induló magyarországi cigány szerzők – köztük leginkább Bari Károly és 

Lakatos Menyhért – többek között ennek a befogadói paradigmának 

köszönhetően kerültek a magyar irodalom centrumába. Fogadtatásuk – innen 

túlfogadottságuk156– pedig többek között annak köszönhető, hogy ezeket az 

olvasói elvárásokat nem húzzák át, nem mennek szembe azokkal – legalábbis 

eleinte. Ahogyan Kulcsár Szabó írja egy más időszak szerzőire utalva: 

 

a fiatal költők eleinte tökéletesen azonosulni látszottak a nekik szánt 

szereppel. 157 

 

Gondoljuk ezt az etnikus paradigmát tovább már csupán a Bari-költészetre 

vonatkoztatottan. Innen olvasva az első kötet a szerző származási 

kontextusának tematizálása: végtére is megképzi a közösségi szerző típusát. 

Olyan szerzői szerepet, mely aztán kánonképző erejűvé lett: a cigány 

irodalom axiómájává éppen ez az attitűd vált. (Ennek mentén rajzolódott meg 

a cigány író - író cigány identitásdistanciája, szerzői öndefiníciós kényszere.) 

Ugyanakkor ez a költészet – politikai hangoltsága, aktualizált társadalmi 

üzenetessége ellenére sem borzolta fel túlzottan a politikai kedélyeket. Nem 

csupán azért, mert nem voltak rendszerellenes törekvései, hanem azért sem, 

mert a szerzői származás hangsúlyai nem keresztezték a cigányság 

leszakadó, periférikus társadalmi csoportként való elgondolását. (Ekkor 

                                                 
155 Mikkamakka-parabola Kovács Sándor s.k. dolgozatában. Egy 

irodalomrendszer ideológiája, in: Kálmán C. György szerk., Az értelmező 

közösségek elmélete, Balassi, Bp., 2001, 9-21 
156 A Kulcsár Szabó Ernő által használt terminus rövidítése (túlértékelő 

fogadtatás) 
157 Kulcsár Szabó 1994, 65 
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használatosak az olyan fogalmak, mint cigány életmódot folytató; a folyton 

citált 1961-es párthatározat a cigányságot nem nemzetiségként, hanem 

szegénycsoportként tételezi.) S ugyanígy nem keresztezte a nem-cigány 

társadalomban meglevő cigányellenességet. Ugyanis a szövegek attribútumai 

(tárgyaké: düledező viskók, hegedű, figuráké: szegények, anya, enteriőré: 

erdő, érintetlen természet, faluszél) nem rendeződnek át úgy, hogy ne 

legyenek alkalmasak az előítéletek önigazolására.  

 

Bari fölfedezése tehát egyfelől egy jól begyakorolt és kánon-kompatibilis séma 

újrajátszása. Másfelől kanonizáló-jelentésadó tekintély szükségeltetett hozzá: 

Csoóri Sándoré, az egyik utolsónak jelölt nemzeti költőé158. Ő az, aki 

táltosfiúnak nevezi Barit. A névadás ilyetén gesztusával megintcsak 

megkérdőjelezhetetlenné válik a költői személy, s rajta keresztül lírája is. És 

még valami: ismét a kényszerpálya képzete bukkan elő: a táltos számára 

egyetlen kijelölt beszédpozíció adatik, az intenciózus megmondó szerepköre, 

affirmatív művészi beállítódása. Ugyanakkor a cigány szerzőhöz 

hozzátapadnak a nemcigány társadalom sztereotip cigányképének szegmensei 

és így megképzett viszonyai: az egzotikum/idegenség, a kivételesség159 

indexe.  

 

Harmadrészt: a szöveg világkonstrukciója sem újraértelmező szándékú. A 

                                                 
158 Elég utalnunk a magyar irodalomtörténet csaknem fél évszázados 

kérdésére: Ki az utolsó nemzeti költőnk? Ennek a kérdésnek recitálását pedig 

nem az szakítja meg, hogy megfelelő választ találunk rá, hanem az, hogy 

láthatóan elveszti fontosságát azzal, hogy a szintagma jelzője elgyengül az 

irodalomról szóló diskurzusokban. 
159 Utalhatunk itt az olyan műcímekre is, melyek – a szerzői jószándék 

megkérdőjelezése nélkül, de voltaképp figyelmen kívül hagyva – ezt az a siker 

az, ami kivételes, egyedi gondolatot erősítik. Pl.: Juhász Júlia, Találkoztam 

boldoguló cigányokkal is, Osiris, Bp., 1999 
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szövegek jelentéskonstrukcióit, képi szerkesztésmódját, modalitását, 

retorikáját a bináris oppozíció szervezi. A kötet mottója az egyik legismertebb 

Eluard-aforizma: 

 

Az leszek aki öl / Vagy az akit ölnek? 

 

Vannak ugyan etnikus áthallásai ennek a megképzett ideológiai rendnek, ám 

a világ két jól elhatárolható részre osztását nem az etnikus elválás adja. Ez 

megint inkább annak a társadalmi diskurzusnak köszönhető, amelyben a 

szövegek benne állnak, s amelyet a szövegek egyike sem kérdőjelez meg. A 

költő inkább maga társadalmi csoportképző erejű, olyannyira, hogy ő maga – 

saját élethelyzetei, életélményei – ezzel a csoporttal válik azonossá, s értük, 

róluk beszél. A sg1 ilyenkor pl1-re vált (itt jegyzem meg: a megszólítói-

megszólítotti viszony mint beszélői helyzet a szövegekben ezt a bináris rendet 

rajzolják).160  

 

Ebben a szerkezetben jelöltként a hatalom-periféria oppozíció jelenik meg. 

Pontosabban: a cigány lét az emberi kiszolgáltatottsággal kerül allegorikus 

viszonyba, az emberi kiszolgáltatottságot pedig az olvasó saját társadalmi 

státuszában aktualizálja. A fülszöveg szerzőjének szavaival: 

 

(…) a cigánysors arcát hordozó fiatal költő, verseinek erkölcsi attitűdjével 

természetesen és lelki-szabadon lép bele az emberiség és korunk tágabb 

világába (…). 

                                                 
160 Az olyan programversek, mint a Jövőnk felé a fiatalságot/ifjúságot képzi 

meg homogén közösségként: 

S mi, akik pillantásunkkal tüzet lobbantunk a hófúvások kazlaiba, ill. 

extázisban rángatódzó villany-gitárok húrjain eltörtük a csend láthatatlan 

kard-pengéit. 
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Ennek a zárt ideológiának minden szegmense a valóságban gyökeredzik, s a 

valóságra hull gyümölcse. Úgy tűnik, a hatalmon lenni és a nem-lenni-

hatalmon a létezés két lehetséges formája. A Bari-versekre tekintve Csengey 

tükrében pontosan látszik az átpolitizált magyar irodalom fél évezrede: 

 

Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is 

uralkodjék.161 

 

Más lírikusok: Balogh Attiláról és  Kovács József Hontalan-ról 

 

A lírai arcképcsarnokban utolsóként Balogh Attiláról tesz említést Csengey 

1986-os tanulmánya. Az ő költészetét, sőt megrajzolt, határozottan egységes 

és állandó lírai énjét akár egy sajátos József Attila interpretációként 

foghatnánk föl.  Első kötetének fülszövegében önéletrajza a Curriculum Vitae-

re játszik162, második kötetének mottója pedig így szól: 

 

Tehát ennek a könyvnek a címe, az hogy Nagyon fáj.163 

 

A lírai beszélő helyzetét az egész kötetben (hangsúlyosan az Előszó című 

versben) a Szabad-ötletek jegyzéke narratív szerkezete határozza meg164: 

 

                                                 
161 Lukácsy Sándor: Bajza József. In: Bajza József: Válogatott cikkek és 

tanulmányok. Budapest 1954. Szépirodalmi. 13. 
162 Lendítem lábamat, 1978 
163 Balogh, 1991 
164 A Szabad-ötletek jegyzékében emlékeztetőül: gondolkodj ugy, hogy nézd 

magadat második személynek. (József Attila, Szabad-ötletek jegyzéke, 1996, 

47) 
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Kívülről szemlélted életed, / s ha valaki szeretni próbált, / te elszeretted 

magad előle.165 

 

Mára kifullad a Balogh Attilai költészeti hang, az áldozatélmény expresszív 

erejű, hol naturalisztikus, hol erősen képiesített-stilizált nyelvi alakzatai nem 

tartották meg az irodalom körében. Publicisztikáiban166 legfeljebb fanyar 

iróniájának frissessége érhető tetten.  

 

A nyelvismeret hiányának tudható be a Djuric-könyv számtalan névelírása167: 

köztük Kovács József Hontalané. A ’80-as évek elejétől csatlakozik (Fekete 

korall, Egyszer karolj át egy fát!) az első nemzedék szerzőihez – és az akkor 

induló szerzőkhöz hasonlóan168 a közösségi szerzői attitűd válik 

meghatározójává szövegeinek. A rendszerváltozás környékén jelennek meg 

első kötetei. 

 

Kovács szerepvállalása egyszerre irodalmi és társadalmi vonatkozású.169 

Azonban e diskurzusokban ugyanazzal az attitűddel vesz részt a szerző, s 

költészete így tarthatja meg magában mindkettőt. Ezen fogalmi halmazok 

metszetében a szerző, az egylényegű, bonthatatatlan én áll, azaz nem 

konstruálódik valamiféle - legalábbis leválasztható - lírai én a versekben: 

 

                                                 
165 Balogh, 1991, 10 
166 Amaro Dromban megjelent tárcasorozata HumoRom címmel.  
167 Ez egyébként a szerzőt és művét alig-alig, az olvasószerkesztőt annál 

inkább minősíti. Bár a kolofónban nincs feltüntetve olvasószerkesztő, csupán a 

valószínűleg német nyelvi lektor, Doreen Wilke.  
168 Többek között: Choli Daróczi József, Nagy Gusztáv, Rostás-Farkas György, 

Szepesi József. 
169 Az elemzés a szerző Magyarul beszélni című kötetének szövegeire 

vonatkozik. 
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Rom som / azaz ember / és cigány vagyok // cigány az / aki a cigány / 

néphez tartozik. 

 

A szövegekben jelenlévő lírai szereplő nem csupán a verbalitásba zárva 

létezik, hanem legalább annyira abban az aktuális valóságközegben, amit a 

versek ábrázolnak; önvallomásos jellegüknél fogva pedig egyértelmű 

vonatkoztatási pontként, vagy inkább valós, háromdimenziós kiterjedésként 

jelölik a szerzőt magát, aki - ha kétségek között is - mégis biztos tudással bír 

hivatása felől. Ez az elhivatottság persze tetten érhető a magyar irodalom 

néhány hangsúlyos korszakában is. Kulcsár Szabó Ernővel fogalmazva ez a 

fajta irodalom  

 

egy sajátos létfeltételek között élő közösséghez a közvetlen nyelvi és 

kulturális odatartozás helyzetéből kíván szólni. A megszólított és a beszélő 

között ezért nemcsak sorsközösség, hanem érdekazonosság is fennáll: a mű 

nemcsak a címzetthez, a címzettért is szól, mintegy ügyei képviseletében 

beszél. 

 

Biztos tudása van Kovácsnak identitásáról: értelmezi azt választott 

identitásként, és már-már tudományos pontossággal fogalmazza versbe a 

külső kategorizáció egyik alapvetését a fentebb már idézett Cigány vagyok 

című szövegben: 

 

Rom som / azaz azonnal felismerhető / rasszjegyeket viselek, 

 

s e létezés lehetetlenségét és mégis állítását teszi meg mintegy konklúzióként 

úgy, hogy a közösség sorsa az énbe épül: 
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rom som / azaz akit / leírt az Úristen is // és akit nemzetiséggé / akar 

kikiáltani / néhány hivatásos díszlovag // anélkül / hogy végleg lemondtam / 

volna az életemről. 

 

Idézett - ars poetikus - költeményéből kitűnik e költészet más - az 

éndefinícióba ágyazott - jellemzője is. Modalitását tekintve e versekre a 

prófétikusság jellemző. Ez determinálja a megszólalás irányát: a befogadót 

jellemzően a cigány közössségen kívül jelöli ki - hiszen a cigányság nevében 

szól -, s e befogadónak is politikai-társadalmi, illetve szociális énjét szólítja 

meg: pontosabban szólva vagy szembefordul a megszólítottal -  aki ilyenkor 

valamiféle aktuális politikai hatalom, intézmény mint valóságelem 

azonosítottjaként lesz a textúrában lírai szereplővé -, vagy együttérzést 

követel tőle. S az erős ige használata sem csupán valami stiláris megfontolás: 

nem kér, követel a nép nevében megszólaló költő ismert dühével, a 

dicsőséges nagyurakat megszólító iróniával és persze az ebbe a 

megszólalásba keveredő, vagy önálló szövegépítő elemként értelmezhető 

pátosszal. (E hangnemváltozás/választás nyilván erős függésben áll az 

elsődleges megszólított és a megszólító közötti, a versben realizálódó emotív 

viszonyulástól.) A megszólítói-megszólítotti viszonyú szövegek közül azokat 

jelölöm elsőként, amelyek a lírai én azonosságvágyának, azonosságtudatának 

tárgyaira irányulnak, vagy azokról mondanak valamit.  

 

Ezen verscímek alatt (és a Canto napszámlálóiban) - s számosságát tekintve 

ez is föltűnő - ugyanis létező címzetteket találunk, a szövegek primer 

megszólítottjai tehát a szerző által kijelölten ők, s csak aztán az általánosan 

értett befogadó. (Hadd legyen interpretációm erre vonatkozólag szándékoltan 

szűkített - hiszen a dolgozatnak semmi esetre sem célja részletezőbb 

szövegértelmezés. Csupán a versek grammatikájának egy szegmensét 

ragadom meg a következő néhány sorban, bízva abban, hogy afféle 



 117

keresztmetszetként (vagy illusztrációként?) a további gondolkodást, a 

megközelítés lényegi vonalát erősíti). Ez a kötetben vagy a tiszteletteljes 

főhajtás nyelvi paradigmájaként az önöző formulában érhető tetten, ahogy az 

Otthonom vidék című szövegben szólítja meg Somogyi Tibor táncművészt a 

szerző; vagy a tárgyilagosság beszédhelyzetét teremti meg az objektív 

értékesség súlyozása végett a távolságtartó sg3-as igei személyragjaival 

(Szentandrássy; a festőművész készítette egyébként a könyv borítóján 

látható grafikát Kovácsnak címezve).  A sorsközösséget jelzi a többesszám 

első személyű igei személyragokkal, birtokos személyjelekkel Kalányos 

Gyöngyi, naiv festőhöz írott szövegében, aki az alkotói és etnikai azonosságon 

túl földije is Kovácsnak (Vonuló gének); vagy - hogy a személyragozás 

paradigmasora teljes legyen - a te közvetlensége is jelen van többek között a 

Tamási Orosz Jánost megszólító énekben (Az év huszonharmadik napja).  

 

Az énazonosság megfogalmazása tehát több szinten volt fölfejthető a 

szövegen (a nemzetiség, közösség egészét, vagy annak prominens képviselőit 

hangsúlyoztam eddig, illetve az én által kijelölt metszetbe - roma, művész, 

politikailag érzékeny - beleilleszthető valóságos személyeket), mégis: kitörni 

képtelen a szövegvilág ebből a kérdéskörből. (Kovács előbbi/későbbi kötetei - 

hiszen a Magyarul beszélni két első kötetének egy könyvben való, ismételt 

közreadása - ugyanazt a kérdést kérdezik, és ugyanazt a választ válaszolják. 

Ebből a fogságból Kovács lírája csak úgy szabadulhat, ha lírai énje képes lesz 

megfosztani szerzőjének nevét felvett jelzőjétől, ám erre aligha van esély.)  

 

Kitörni képtelen, ismétlem, tehát továbbra is határoz. Pozíciót definiál. Ha 

megtalálta a vele egybeesőket, azaz választ kap a Ki vagyok én? kérdésére, 

vagy legalább fölteszi azt, kénytelen az elhatárolódásra is - másoktól. 

Természetesen ezek a címzettek és minősítésük a szöveg szemantikájában 

jelennek meg elsősorban, bár tetten érhetők az olyan verscímekben is, 
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melyek afféle műfajmeghatározásként funkcionálnak (Glossza, egy 

főigazgatóhelyettesnek címezve). Hangnemét ebben a tematikában az irónia 

(egyébként szellemtelen irónia), és a düh pátosza jellemzi. A 

szembehelyezkedés - akárcsak az azonosulás - kollektív-én érdekű: a 

szövegben beszélővel való szembenállás az általa képviselt közösséggel való 

szembenállást jelenti, és a cigányságot kijátszók a lírai én-t sértik. Így, innen 

tekintve lesz megszólítottá a söpredék (Söpredék), ahol a jelölő önmagában 

axiomatikus erősségű értéktartamot: értékhiányt feltételez.  

 

és hazudtatok / az Etnikum nevében / az Etnikum nélkül // nevemben 

 

Ez az erősen átpolitizált, mondhatni röpiratszerű, nyelvi megformáltságát 

tekintve sokszor esetlen, vagy legalábbis szándékoltan popularizált költészet 

tematikáját tekintve szűk horizontot lát be. Az aktualizáló, társadalomkritikai 

szövegek melletti mezsgyén ugyan jut hely a szerelmi tematikának (Ami tőled 

jön, Hajnal, álom, Az év kettőszáznyolcvankilencedik napja, Az év 

háromszáznegyvenkilencedik napja), az isteneseknek, metaművészeti 

kísérleteknek, ám ezeken a verseken is átszivárog a nemzetiségi léthelyzet 

mindennapi megélésének élménye, a közösségi én állandóan jelen van 

ilyenkor is:  

 

titkos szavaiddal / jellemzed Keleti- / más lényem (Ami tőled jön) 

 

Melyek tehát e létrejött szerzői szerepnek - sőt identitásnak - sarokkövei? A 

cigány származás: az odatartozás tudása, annak fölvállalása, e marginalizált 

léthelyzet egyetemessé tágítása valamiféle sorstársi gesztussal terhelten; 

Mohács: melyben a magyar nemzet bukása lelt metaforájára, s mely a 

versekből kinyerhető, a lírai én-re vonatkoztatható kettős identitásnak 

hangsúlyos alapja, s amely így a Kovács-féle önmeghatározás fundamentumát 
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képezi (vulgárisan: cigány vagyok, nevükben szólok magyarul, mert magyar 

költő vagyok; értem a magyar sorstragédiát, hiszen engem kétszeresen sújt); 

az alkotói tudat: az alkotásba és annak erejébe vetett hit. Feldúsulnak a 

szövegek más, a magyar, a roma, az európai művészet alakjaival odáig, hogy 

nem hangsúlyozódnak (talán kizárólag itt nem) a natio-adta kategóriák, 

sokkal inkább érződik egyfajta általánosan értelmezett humanitás-gondolat a 

szövegekből (elég a József Attila-i szövegimitációra, Garcia Lorca nevére 

gondolni, akik  tulajdonképp a humanitás szinonim fogalmaivá lettek az 

irodalomtörténetben - lásd többek között Az év tizenhatodik napja), másfelől 

az én-nek hasonlítói a versekben ezek a művészek; s utolsóként e didaktikus 

felsorolásban karakteres jegye a szerzői szerepnek a kitaszítottság-élmény,  

amely a kiszolgáltatottság és a magány egyéni/intim és együttes/közösségi 

érzetét egyaránt jelentésmezejébe vonja. E szövegek tehát az eddig leírtakból 

következően tematikájuktól, megszólítottuktól, műfajuktól, nyelvi 

megszerkesztettségüktől, motivikájuktól - képi struktúrájuktól függetlenül 

egy, jól körülhatárolható kategóriába karámolhatók: az önvallomásos líra 

darabjai ezek, ahol vershősként mindig az én jelölődik; olyan én, amely 

Thészeuszként hisz abban, hogy van biztos pont, melyhez köthető lesz fonál, 

s a labirintusból, melynek folyosóin haladnia kell, végül megtalálja a kivezető 

utat. 

 

A késő-modern elképzelt folytonosságáról 

 

Az oppozícióról, mint szövegszervező stratégiáról (s nem föltétlenül 

struktúráról)170, az előzőekben már esett szó. A szövegek ehhez létrehozzák 

                                                 
170 A stratégiában inkább érzek intenciózus magatartást, meggondolt 

szándékosságot, a jelentések eleve meglévő konstrukcióját, mely különböző 

módokon akar formába öntődni, így megszólalásra képesnek lenni. Azaz azt 

gondolom, hogy inkább van szó egy átfogó világértelmezés, ideológia 
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azt a szerepszembenállást, amelyben a beszélő megszólítóként kerül (kerülhet 

kizárólag) szöveghelyzetbe. A szöveg-én a közösség szubjektumaként 

konstituálódik, a szöveget nem a közösség beszéli el, hanem annak szívéből 

szól. A közösségi szerző típusa nyilván feltételezi a nép fia és a kiválasztottság 

együttállását.  

 

A cigány szerzők szövegei – legalábbis a monográfiák által sugallt generációs 

kánonhoz tartozók – a népköltészet által kínált, ismerős, belakott, recitálható 

bináris oppozícióba rendezett anya-csendőr jelölőpárt, vagy még inkább 

motívumpárt171 aktiválják. Ezzel e szerzői szövegek a közösség kollektív 

emlékezetének felületeivé válnak172, olyan felületté, amelybe beleíródik egy 

azonosulásra felkínált hagyomány. A közösségi emlékezet – a folklórszövegek 

orális létezésmódja – írásban rögzülve (és variációs ismétléseken át a ma 

életvilágába íródva) legitimitást szerez magának.173 Ez a legitimitás-nyerés a 

                                                                                                                                                    
reprezentációjáról különböző nyelvi-formai megoldásokban, semmint egy a 

nyelv, vagy megnyilatkozás felől elgondolt írásról.  
171 A motívum nem annyira alaktani, mint inkább jelentéstani síkon ragadható 

meg. (lásd: Goda Imre, Kép-kompozíció-ritmus, Szombathely, 1991, 33) A 

motívumpár vizsgálatát bővebben lásd: Beck Zoltán, A cigány irodalom 

teremtődése, Iskolakultúra, 1998/9. 
172 Rostás-Farkas György verseskötetének nem csupán zárszava deklarálja a 

szerzői szöveg mint közösségi emlékezet konstrukciót, hanem versei is. A 

közösségi szerző archetípusához tartozik az is, hogy a szerzői-lírai én világa 

egybeesik a vállalt közösség életvilágával, így emlékezetük is azonos 

(Születésnapomra, Járkálok, Emlék, Anyám fejfájára, Éveken át, stb. Rostás-

Farkas György, Megváltásért som, 1991).   
173  Az írás a megőrzés-rögzítés lehetősége, az írástudás társadalmi 

státuszemelkedést jelent (a Füstös képek narrátorának közösségen belüli – 

sőt a cigány közösség képviseletében a nem-cigányokkal való érintkezésben is 

megjelenő – presztizse.) Az írás ugyanakkor legitimálja a nyelvet – egyre 

sokasodnak a lovári és beás nyelvű kötetek, műfordítások, melyek válogató 

szempontja nyilván az, hogy a legitimációs eljárásban résztvevő, fordítandó 

szövegek maguk  kanonikusak legyenek. Ezt a szándékot jelzi az is, hogy 
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népi és magas irodalom elválásának, a közösségi identitás 

fenyegetettségének, gyengülésének periódusaiban különböző nyelvi 

alakzatokban és paradigma szerint, de talán az európai népek 

írástörténetének is sajátja – ez belátható. A népköltészetnek a mítoszokkal 

való rokonsága azonban nem csupán ezt a Csak tiszta forrásból! – programot 

hirdeti meg, hanem inkább közelít egy másik (szintúgy természetes vizeinkből 

merítő) metaforához, ahol is a valóságelem a népköltészet, a képi pedig a 

                                                                                                                                                    
Kertész Imre Sorstalanságának lovári nyelvre való lefordítása a Nobel-díjat 

követő évben megjelent (A műfordítások közül a teljesség igénye nélkül még 

néhány: Biblia (Ó-és Újszövetség), Jókai-regények, Petőfi, Ady, József Attila 

versek, Petőfi János vitéze, Lorca költői művei, Dickens egy regénye, Saint-

Exupéry A kis herceg című könyve, etc.); az írásban rögzített és rögzült nyelv 

a közösség legitim létének legfőbb fundamentuma, a közösség, mint etnikai 

csoport kohéziójának kulturális bázisát rögzíti – ez a modernitás sajátja. A 

magyar nyelvű szövegek – amellett, hogy a magyarországi cigányság mintegy 

hetven százalékának anyanyelve a magyar, s egynyelvű beszélő – ennek az 

emlékezetnek reprezentációi, amely a magyar nyelvi/ű emlékezetbe íródnak 

bele. Rostás-Farkas megfogalmazásában (nyilván az affirmatív-patetikus 

hangütésnek megfelelően): (…) engedni másokat is bepillantani kis népem 

történetébe, szenvedéseibe, örömeibe, érzésvilágába, a mi rejtelmes világunk 

kincses birodalmába. (Rostás-Farkas, 1991, 136) A nyelvileg artikulált Másik 

az idézett szöveg mások-jával nem esik egybe. A mi világát éppen a 

megnyilatkozás értékelő elemei  teszik az ők, még inkább az azok világává, a 

beszélő pedig hiába deklarálja odatartozását birtokos személyjeleivel, a 

mondatszerkezet súlyozott helyén a pluralis 1-es személyes névmással, úgy 

tűnik, éppen elképzelt Másik-jával azonosul a beszédpozícióban: úgy beszél, 

amint a kolonizáló engedi, tanítja.  

 

Itt jegyzem meg, hogy a nemzet-haza statikus értelmezése, s az abba való 

beleírás, mint az együttemlékezés lehetősége uralja Szécsi Magda Hazám 

című versét (nyilván a közösségi szerző attitűdjével): Földedre akár a 

harmat,/ Települt be népem: a cigány./ Lehet-e hálámat bevésnem/Minden 

kövedbe, én hazám ill. Reményeket adó virág vagy Magyarország,/és én 

legszebb szirmod vagyok! (Eső, 2000 tél, hátsó belső borító, a szerző saját 

kézírásával)  
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búvópatak volna. Ennek a búvópataknak a felfedezése ad alapot egy 

mítoszértékű narratíva kitermeléséhez. Az anya a közösség, a csendőr a 

külvilág tagolatlan jelölője. A pár pedig az orális hagyomány kontinuitását 

jelöli a műirodalomban, ezzel együtt autenticitásának is igazolójává és 

jelölőjévé válik. Az oppozíció ill. a megszólalás maga kétségtelenül tartalmaz 

egyfajta szubverzív mozzanatot, amennyiben az alárendelt megszólalása a 

hatalmi pozíciókat ássa alá, magával a megszólalással, a kommunikációba 

való belépéssel; ugyanakkor mégsem kérdőjelezi meg elemi erővel azokat a 

nyelvi-hatalmi struktúrákat, amelyek marginalitását (illetve nem-létét) 

legitimálják: mondhatni megszólalásával, a nyelvvel ill. nyelviséggel, a textus 

által megképzett szubjektummal nem reflexív ez az irodalom. Az oppozíciós 

pár megírásának hangsúlyai továbbra is inkább a sztereotip tudáselemekre 

épülnek, mintsem azokat rombolnák. Történeti-leíró szemléletmódja olyan 

narratívát eredményez, amely nem ingatja meg túlságosan a hatalmi 

pozíciókat, legföljebb pillanatnyi föloldására – tényleges kijátszására – ad 

lehetőséget.  A cigány irodalom léte, identifikálhatósága elsősorban nem 

nyelvi kérdés (nem a cigány nyelv kérdése). Sokkal inkább azé, hogy 

mennyiben képes kimozdítani az én és a Másik szerepének (nyelvi) 

rögzítettségét. Ez viszont nagyban függ attól, hogy az énpozíció – amely 

metaforikusan az anya és a csendőr közé szorított, s amelyről elmondhatjuk, 

hogy látszólag olyan inaktív centrum, amelyre irányulnak tényleges és 

szimbolikus cselekvések – újraírása miként történik meg.   

 

Generációváltás – a beszédmódváltás esélyei  

 

Jónás Tamás prózája174 

                                                 
174 A dolgozat nem elemzi Jónás Tamás költészetét, bár mára kétségtelenül 

elsősorban lírikusként gondolunk rá. A Bentlakástól legutóbbi, az Önkéntes 

vak című kötetéig terjedő korpusz elhanyagolását hiányként gondolom el, 
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Rajko Djuric nem vette föl monográfiájába, Csengey Dénes nem is olvashatta 

Jónás Tamás köteteit. Úgy tűnik, vannak esetek, amikor a szerzői származás 

nem elegendő ahhoz, hogy a szerzőt és szövegeit befogadják szerzők és 

szövegek már meglévő közösségébe, miközben a jelenkori magyar irodalom 

kiemelkedő alakja. Ennek számos oka közül egyről szeretnék megemlékezni. 

E vita ugyanis viszonylag nagy vihart kavart 1999 táján. Ebben az időben 

Jónás Tamás az Amaro Drom egyik szerkesztőjeként és szerzőjeként 

provokatív írással rukkolt elő. Számonkérte a cigány íróktól íróságukat, s 

felháborodásának adott hangot, amennyiben a cigány szerzők származásukkal 

takarózva, vagy azt éppen pajzsként használva rossz szövegeket írnak, s így 

érvényesülnek. Elhatárolódott tulajdonképpen írásában a cigány szerzők 

legtöbbjétől. Valójában mégsem etikai, vagy morális, sokkal inkább esztétikai 

vonatkozásai érdekesek ennek. Leszámol a közösségi szerző 

pozíciójának/szerepének kizárólagosságával, s megszűnik vele a kötelező 

érvényű, reflektálatlan pátosz is. Ez nyilván egy kidolgozott kánont kezd ki, 

mely rögzíti – a szövegeken és szerzőkön túl – az affirmatív megnyilatkozási 

módot, illetve a megnyilatkozó lírai szerepet. Ez a biografikus és lírai én 

megbonthatatlansága, a közösségi szerzői szubjektum egyetlen lehetséges 

beszédpozíciója.  

Jónás Tamás Cigányidők című regényének mottója mintha mégis az eddig 

vázoltaknak megfelelő beszédmódot és attitűdöt sejtetné: 

 

De még a legérdekesebb mesénél is tudok érdekesebbet. Ez pedig a saját 

életem története. Ezt a történetet el is mondom nektek."175  

 

                                                                                                                                                    
melyet remélhetőleg más tanulmányokban lesz módom kitölteni. (vö. Beck 

Zoltán, Szövegbe vetni a szerzőt, Életünk, 2000/3, 279-286) 
175 Jónás, 1997 
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– nem azzal a jelentéssel áll előttünk, hogy a szerző valós valóságának 

megfelelő életvilágát tárja elénk, dokumentumként. Akkor ugyanis nem volna 

szükség a mottóra, hiszen hitelét a szöveg a valóságtól közvetlenül nyerné 

annak hű leírásával. Valóság és történet ontológiai viszonya változik meg: 

arról van szó, hogy a valóság csak akkor érvényes, ha történetté tud válni. A 

látszólag énhez tapasztott valóságot történetnek, a legérdekesebb mesénél is 

érdekesebbnek jelöli. Így a mottót követő prózát a fikciók közé sorolja, s jelzi 

az írás soron következő létrehozását, ha úgy tetszik, az élettörténet 

teremtődésének itt és most voltát. Mégpedig úgy, hogy a befogadó mottóba 

helyezésével, megszólításával (nektek) létrehozza a szöveg-befogadó 

dialógusát mint alaphelyzetet, kitakarja a szövegből a biografikusan 

meghatározott szerző alakját, aki így legföljebb árnyékot vethet a szöveg 

epikus énjére, de nem uralkodhat rajta. S a szöveg (maga a regény) elfordul 

a valóságtól, hiszen a mottó176 által más szövegekkel való parolázását kezdi 

meg már a szöveg tényleges olvasása előtt.  

 

A kortárs prózán belül - a jelentés kijátszásának jegyében - kétféle 

beszédmódot szokás megkülönböztetni.177   

 

Az egyik valóságidegen, mondhatni jelentésellenes, a másik - s számunkra ez 

lehet hangsúlyos - történetszerű. Azaz a már jól bevált, hagyományos 

befogadói stratégiák látszólag működőképesek az ezekkel a szövegekkel 

folytatott dialógusban. Képesek vagyunk a történet lekövetésére, valahonnan 

valahova tartunk. Bokányi Péter előbb már citált tanulmánya Szilasi László 

történetdefinícióját veszi alapul, miszerint valami elkezdődik, ugyanaz 

folytatódik, majd ugyanaz véget ér, s megállapítja - szólván a kilencvenes 

évek magyar prózairodalmáról -, hogy az ugyanaz-ság elveszik az epikus 

                                                 
176 Matra Vahruseva, A Kis-Jukonda partján című szövegéből való az idézet 
177 Bokányi Péter, Valaki, valahol, valamikor... in: Bár, 1997/1-4, 91 
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művek szőttesén, így a történet nem válik sztorivá, sarkítva: azt destruálja a 

szöveg, amit létrehoz.  

 

A Cigányidők178 olyan regény, ami a magyar prózai hagyomány szerint való. 

Nem veszti el a történetet, sőt: föl sem veti a történetmesélés 

immanenciájának problémáját. Mindez azonban nem hibája, sajátsága csupán 

a regénynek. Az első, címmel elkülönített egység (A forrás) narrátora 

pontosan ismeri az eseményeket, s ezeket úgy tárja az olvasó elé, hogy az 

általa jelölt mozzanatok összefűzve történetívet rajzoljanak. A cigány 

közösség központi figurája Pista, akivel a mű felütésében találkozunk, s aki a 

szövegvalóságban kijelölt és állandósult helyéről meg is győz bennünket Lusi 

kitanításával. A tipografikusan elkülönített egységek épp ugyanaz-ságuk 

megtartásával állnak eggyé: a regénytér az első egységben nem változik, 

időstruktúrája megszakítottságokkal együtt is lineáris, mindvégig a múltban 

mozognak a figurák, legföljebb a nézőpontok időleges és látszólagos 

átadásával kerülünk más múltdimenzióba, vagy más történetbe, de 

anekdotáknál nem többek ezek (ilyen a falba rejtett doboz története). A 

történetek végtére is mind ugyanarra a kivezetésre játszanak: Pista forrást 

talál - annak metaforikus hozadékával együtt -, amely végül a cigányok és 

nemcigányok konfliktusához vezet, Pista berobbantja a forrást, börtönbe 

kerül, s ezzel az aktussal, hiszen kivonódik a szövegből annak centruma (a 

forrás és Pista), a történet véget is ér. Lehatárolt a történet (a forrás 

megtalálásától annak berobbantásáig; Pista faluba érésétől az onnan való 

eltávozásáig tart), melyben a nyelv másodlagos szerepű, a történet 

elmondásának, a jelentésnek kifejezője. A nyelvváltozatok, nyelvi-stiláris 

váltások pedig a szereplők beszéltetésekor azok jellemzését szolgálják. 

 

                                                 
178 A külön nem jelzett idézetek a Cigányidők című regényből valók. 
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A második egységben (Cigányidők) a narrátor az eddigi távolságtartó, ám 

összemosolygó harmadik személyből első személybe vált. Az elbeszélő maga 

lesz történetének hőse, a történet vele történik. Ezzel persze csak felszínen 

szakítana az előbbi elbeszélői gyakorlattal. Innentől azonban az írás egyre 

reflexívebbé válik. Előbb csak kiszólásokkal  

 

(Nem semmi dolog ez. Egy kurva a családban. Én meg költő leszek) 

 

, amelyben az elbeszélői póz, a gyermek nézőpontja egybejátszik a felnőtt 

szavaival és a szerző jelenével is, hangnemében iróniával. Aztán az írás 

igazságába vetett hit kérdőjeleződik:  

 

és engem már nem is érdekel, hogy mi az igazság,  

 

végül az írás célja és értelme:  

 

Ne írd meg ezeket, fiam!.   

 

Megkérdőjelezése azt is jelenti, hogy a szövegben mindvégig megmarad az 

annak értelmébe és céljába vetett hit, a kifejezés kényszere a maga 

tökéletlenségének tudatában: 

 

így mondom csak, mintha öregember volnék, aki nem tudja pontosan 

megfogalmazni mindazt, amit viszont igen pontosan érez, mint a vadak is 

általában.   

 

Ám még e hagyományosnak mondható történetmondás is csupa nyom, a 

posztmodern írás idézéstechnikája fölfedezhető benne. A szöveg ezek által 

kapcsolódási pontjait a hagyományban jelöli: Defoe Robinsonját idézi a 



 127

tacskó, akit Pénteknek neveztünk el, mert apu egy pénteki napon állított haza 

vele, az emberi kapcsolatok megszűnését fájlalja Tóth Árpáddal: És egyre 

leküzdhetetlenebb lesz így a távolság lélektől lélekig; a Szabad-ötletek 

jegyzékének egy passzusát teszi az epikus én életfolyamának részévé: Én 

még olyan kicsi vagyok (...) cukrot loptam a nevelőszüleim asztaláról, de azt 

is csak azért mert állandóan vertek.  

 

Végtére a két történet hol ér egybe, mitől volna kapcsolódásuk erősebb, mint 

nyomdatechnikai és kiadói metonímia? Az első egység rejtve maradt, de 

részletezőn leírt egyetlen tere, helyszíne megnevezést nyer valós valóságba 

vetetten a második egységben (Csernely). Kiderül az is, hogy a második 

egység elbeszélője pontosan ismeri az előző történet helyszínét:  

 

Onnan már beláttam az egész környéket, néztem jobbra, néztem balra, 

tudtam, merre kell menni.  

 

A forrás szereplői a rokoni hálón a második történet apujáig és anyujáig, vele 

az elbeszélői énig érnek (voltaképp föl nem fedetten rokonai az első egység 

távolságtartó elbeszélőjének is, hiszen az írásról - s nem tisztázott, melyikről 

- anyu megjegyzi:  

 

Ne írj meg mindent, mocskos dolgokat! Vagy írd meg, de a neveket változtasd 

meg;  

 

mivel az anya szekunder narrátorként jelenik meg, lehet, hogy ő az első 

történet primér mesélője, s az ő történeteit mondja el az elbeszélő).  A 

második történet zárlata az emlékek ismételt felsorolásával többfunkciójú: 

konklúziószerűen összefoglal, s ezzel lezár, ugyanakkor a történet újbóli 

elmesélését teszi lehetővé, abbahagy inkább, mint befejez. Számot ad a 
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lejegyzés szerzői motivációjáról, amely a személyes identitás problémája, s 

amellyel a múltat felidézve az elbeszélő most szembenéz. Megkísérli ilyen 

módon egységessé rendezni azt a nem immanens elbeszélői személyiséget 

(úgy tűnik, a személyiség egységébe vetett hitet nem adja föl), aki nem talál 

helyet az itt, az ott vagy a sehol között, s aki úgy jellemzi egyhelyütt magát a 

Te vagy-e Árpi? megszólításra reflektálva:  

 

Nagyon hasonlítok ugyanis apámra, bár az Árpi megszólítás mégse apunak 

szólt, hanem a bátyámnak, akit szintén Árpinak hívtak, bár ő meg egyáltalán 

nem hasonlított rám.  

 

E kísérlet azonban kudarcba fullad, ám az elbeszélő nem vesz tudomást a 

kudarcról, ezt a problémát az utolsó bekezdés nagyívű metaforájával - Arany 

Toldijára játszva - megkerüli. S ez alól nem ad felmentést az eddigi elbeszélői 

ének (gyermek-felnőtt; múltból jelenbe-jelenből múltba tekintő) egymásra 

vetítése sem:  

 

Mintha látnám is magam előtt anyu és apu nagyra nőtt alakját, ahogy 

beszélnek, veszekednek, mosolyognak valami szimbolikusan értelmezendő (és 

bizony rossz) szekéren ülve, mögöttük mi, gyerekek, és én nagy, sötét 

szemekkel, komoly arccal ebből a forgatagból mai törpe magamra nézek. Nem 

folynak a szememből könnyek, de folynak máshol más cigányidők.  

 

A 2002-es prózakötetbe179  Jónás felveszi A forrást. Egyszerűen áthelyezi a 

szöveget olyan novellák közé, melyek a cigánysorsot szándékoltan 

tematizálják oly módon, hogy továbbírják a Cigányidők szerző-én 

összeolvadásának történetét. Stabilizálják a szereplők készletét, a 

                                                 
179 Bánom, hogy szolgád voltam, Romano Kher-Cigányház, Bp., 2002 
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családtagokat, visszatér az ismerős helyekhez és abba az ismerős félmúltba, 

amely a harmincasok gyermekkorának közös életélményeihez szolgált 

kulisszául.  

 

A kötet második része három nagyobb terjedelmű novellát tartalmaz 

(Szerelem; Eo, játssz velem!; Bánom, hogy szolgád voltam). A személyes 

kiszolgáltatottság szövegei ezek. Korántsem arról van szó, hogy ezek a 

szövegek az első egység közösségi élményét, a kiszolgáltatottságot cipelik át 

most a személyes sorsba. Azaz: nem egy (pontosabban a) cigány férfi áll 

előttünk, akinek saját élethelyzetei típusossá válhatnak vagy ebből a 

tipikusból egyediesülnek. Inkább egy olyan elbeszélő-cselekvő énünk van, aki 

értelmezni próbálja önmagát azokban a helyzetekben, amik adódnak 

számára. Megkísérli tehát álomban, virtuális világokban, belső monológban, 

rosszul kimondott szavakban, elképzelt, soha meg nem tett tettekben megírni 

a maga, a saját történetét. És ennek az én-újraírásnak adja felületül magát 

egy párkapcsolat: egy házasság, én-férj, te-feleség, ők-gyerekek. Itt pedig a 

megcsalás/féltékenység narratív toposza aktiválódik és teremt folyamatos 

lehetőséget arra, hogy újraíródjanak én-történetek.  

 

 Odahagyni Tyutyukaországot 

 

Szécsi Magda meséje, A Pettyetlen Katica azért lehet izgalmas számunkra, 

mert fölfedi azt a gondolkodási stratégiát, amely megoldásként tűnhet fel 

számunkra egy átfogó társadalmi emancipációs törekvésben. Ugyanakkor 

megmutatja, hogy ez a stratégia csupán csapda – egyéni egzisztenciák 

fenntartására is alkalmatlan, nem kínál fel azonosulási helyeket a közösség 

tagjai számára, ideológiája pedig nem egyszerűen korszerűtlen, hanem 

inherens, de oly módon, hogy saját megszakítottságát képtelen értelmezni, 

voltaképpen a koherencia demagógiája jellemzi. A szöveg a szerzője által 
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legitimálódik, mert a szerző kényszeríti ki származási kontextusának 

beleolvasását a szövegbe, ez az ő legitimációs stratégiája.  

 

A történet egy katicáról szól. Kiveti őt a katicák közössége, s gyakorlatilag 

mind a körülötte élők, hiszen nincsenek pettyei. Megkéri tehát Gagot, a 

mindentudó, ám félszarvú csigát, hogy segítsen neki pettyekhez jutni. Gag 

elvezeti Tyutyukaországba, ahol a varázsló pettyeket ad Katicának. 

Visszatérve a katicák közé immár egyformaként befogadja őt a pettyes-

többség, ám Katica attól való félelmében, hogy pettyetlen lehet ismét, s majd 

nem fogják szeretni, inkább visszatér a biztonságot adó, elfogadó 

Tyutyukaországba. 

 

A mese megmutat egy szegregáló, intoleráns világot, alighanem ez a világ – a 

pettyesek világa – allegóriája a ma magyar társadalmának. Felmutat emellett 

egy ezzel a társadalommal konfrontálódó autonóm, tehát döntésképes selfet, 

a pettyetlen katicáét. Az ő stratégiája nem a világ megváltoztatása, hanem az 

asszimilációs kényszernek való megfelelés. Nem kérdőjelezi meg a fennálló 

ideológiát, hanem magáévá teszi, elfogadja: pettyeket akar; frusztrálódik és 

arra törekszik, hogy maga is megfeleljen ennek a társadalmi elvárásnak. 

Asszimilációja azonban nem jár sikerrel: önmagával konfrontálódik, elveszti 

önazonosságát, és ezt feloldandó ismét nem a fennállót kísérli meg 

átrendezni, újraírni, hanem új stratégiaként az izolációt, a kivonulást 

választja. A mese tehát nem a jó, az igaz győzelmével, hanem egy egyéni 

megoldási stratégiával oldja meg teremtett konfliktusát: azaz, a mese arról 

szól, lehetetlen megváltoztatni a már meglévőt, magunkat is lehetetlen 

megváltoztatni, következésképp a konfrontáció lehetőségét kell kizárni. 

Találni kell egy helyet, amelyet az utált hely termel ki számunkra, 

ugyanannak a horizontnak egy másik pontját. Olyan helyet, amely nem 

érintkezik azzal a másikkal. Ez lesz Szécsi meséjében Tyutyukaország.  
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Már a cím beszélő neve árulkodik erről a stratégiáról: a Pettyetlen nagy 

kezdőbetűvel tulajdonnévvé válik. Megváltoztathatatlan, folyamatos 

legitimitás-igazolást kikényszerítő névvé. Katica nem csupán pettyetlenségét 

veszítené el pettyek találásával, hanem önazonos nevét is.  Kovács József 

felvett neve, a Hontalan, amely a tényleges és konstans azonosulást kínálja 

fel a költő számára, akár a beszélő nevek a regényirodalomban, ugyanezért 

válik védhetetlenné az ideológiai horizonton: egyszerűen a név, mint önmaga 

követeli ki állandó aládúcolását, zárttá teszi a szövegeket, amelyeket 

megtermel, hiszen folytonosan ellenőrzés alá kerülnek, kérdőre vonódnak. 

Sosem érezheted magad otthonosan, ha Hontalan-nak kell lenned, és sosem 

lehetsz pettyes, ha Pettyetlennek kell lenned.  

 

A mese értékellentétre épül, melynek lényege, hogy a pöttyösök morálhiányos 

világával szemben felmutatja Tyutyukaország értéktelített világát, hiszen  

 

ott mindenki szereti egymást, és nem ismerik a gúnyolódást.  

 

De hamarosan kiderül, hogy ez nem azért van így, mert 

megkérdőjelezhetetlen érték a szeretet, hanem mert mindenki hiányos. 

Szándékkal nem a mindenki más kimondását használtam, hiszen ez a mese – 

és itt mutatkozik meg újabb komoly ideológiai korlátja – mindenkitől éppen 

immanens részét vonja el: éppen azt, amitől az volna, ami lehetne:  

 

Lakik ott ormánya nincs, vagy csak éppen akkora, mint egy kettétört 

burgonya, Buru, a barátom is ott lakik. Zebra ő, aki csíkjai miatt szomorkodik, 

mert elsajnálta tőle őket a természet. Nem is beszélve a búbos bankáról, 

akinek búbjait hiába keresed, mert úgysem találod. És ha tudni akarod, én is 

oda indulok, mert hiányzik a fél szarvacskám.  
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Szóval senkinek sincs több, senkinek sincs másabb (más színű, alakú, etc.), 

hanem mindenkinek kevesebb, nyamvadtabb – mindenki hiányos. Fanon 

pontosan ismeri fel a másság értékorientációit és hierarchizáló alakzatait, 

amikor megidézi egy csendes-óceáni veterán filmbéli mondatát:  

 

Törődj csak bele a színedbe, mint ahogy én hozzászoktam a csonkomhoz; 

mindketten áldozatok vagyunk.180 

 

A mese ugyanakkor olyan ideológai stratégiával él, amelyben nem kínálkozik 

másik világ. Ugyan nevesíti azt a másik világot, de az ugyanabból az 

ideológiából nyeri létét, mint az értékhiányos. Valójában nem egymással 

szemben, hanem együtt állnak, hiszen éppen Tyutyukaország léte kínál 

lehetőséget annak a gyűlölt másiknak a létezésére. Pontosabban: ha nincs 

Tyutyukaország, összeomlik a pettyesek világa, ám ha van, akkor éppen 

Tyutyukaország tartja fenn azt.  

 

A szerző nem bölcs – olyan ideologikumot beszél el szövege, amely ellen 

irányult a megnyilatkozás akarata. Szerintem dobjuk sutba Tyutyukaországot 

mind a varázslóival, és a hatalmi struktúráikat bontsuk szét. Azokat a nyelvi-

retorikai alakzatokat, amelyek bármit beszéljünk is el, belenyúlnak mintegy a 

szöveg szemantikai horizontjába, és alapvetően kijelölik azt.  És ezzel a 

dekonstrukcióval alighanem többre jutunk, mint az ilyen ügyetlen 

reszegregációs parabolákkal. 

 

                                                 
180 Franz Fanon, Feketének lenni, in: Bókay Antal, Vilcsek Béla, Szamosi 

Gertrud, Sári László, A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, 

Szöveggyűjtemény, Osiris, Bp., 2002, 629 
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Szécsi Magda ezt a sutbadobást teszi meg legutóbbi két kötetével. A 

Cigánymandala és azt megelőzően az Időtépő című prózakötetekkel181. A 

Szomjas oázis-ban megjelent mandalák – melyek nem a Cigánymandala 

kötetből válogatódtak – singularis 1-es beszélője az anyaméhből beszél. 

Identitása is innen nyerődik, a származás sokszorozódásából: egyrészt a női 

testből való női test azonossága, másfelől a cigány származása adja ki a 

narrátort: 

 

Már az anyám hasában is tudtam, hogy cigánynak születek.  

 

Az anya azonosítása önmagaként – nőként és cigányként olyan 

sorselbeszélést teremt, amelyben női sors és cigánysors egyszerre beszélhető 

el. Azaz, míg képes megkonstruálni egy autonóm selfet, addig történetei – 

történetté szerveződő fragmentumok ezek – ezt kollektív én-né váltják. A 

megszólalás többszörös frusztrációja a megszólalónak ezekből az 

azonosságaiból adódik. Ezért aztán csak innen, a biztonságot adó anyaméhből 

beszélhetők el ilyen elemi erejű nyíltsággal. Ugyanis a folytonosan 

megszakított epizódok (az anya és a suszter viszonya; a nagymama 

képeslapja; Róza története; Padosi elvtárs és a párt a cigánytelepen; Büdös 

Zsuzsi történetei; etc.) mind a fenyegetettségről szólnak. Egy-egy olyan 

konfliktus dolgozódik ki bennük, amelyek mindegyike a hatalomhoz való 

viszonyt firtatja. Arról a kiszolgáltatottságról beszél, amely a jelenlevést, a 

megszólalást, voltaképpen a megszületést lehetetleníti el. Ez a kényszerítő 

akarat olyan erőteljes, hogy az önmegnevezést sem engedi meg ennek a 

narrátor én-nek. A 163. (szöveg szerint az utolsó) mandalában a nagyapa 

nevezi meg a születő lányt,  

 

                                                 
181 Szécsi Magda, Cigánymandala, Széphalom, Bp., 2007, Uő, Időtépő, 

Széphalom, Bp., 2005 
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Te majd megérted ezt, Sára. 

 

A mandalák igazi kérdése az énazonosságra való kifejezett rákérdezés. Ez a 

mandala szómagyarázatából is következik. Különösen, hogy a leginkább 

szerző-azonos narrátor, Regina erősen tájékozott a keleti filozófiák világában: 

többször utal Indiára, a buddhista tanokra és a meditációra; másrészt úgy 

tűnik a szövegből, hogy a narrátor (akár a Mandalák narrátora, akár Regina) 

ismeri a jungiánus tanokat. A művelt beszélő által konstruált beszédszituáció 

egyik esetben sem közvetlen megnyilatkozás. Távolságtartó, többszörösen 

reflexív mindegyik esetben: a Mandalák-ban ez az anyaméh, a 

Cigánymanadalában pedig a levélforma. Voltaképpen dívány-szituációk, afféle 

terápiás aktusok ezek, amelyekben az asszociatív írásmód jellemzőire 

találunk. Közben ezt viszonylag erősen tartja kézben egy a személyiség 

kollektivizálására való törekvés, amennyiben nem egy nőként, hanem a 

nőként, és nem egy cigányként, hanem a cigányként szólal meg. Így a 

külvilág elemei is ettől a teremtő self-től kapják meg határozott névelőiket, 

megnevezésükkel kísérel meg úrrá lenni rajtuk. A szöveg a jungi 

személyiségstruktúra alapmintázatát követi. Szécsi művelt, tanult narrátora 

kedveli Jungot, így azt az embert, akit önmagaként mesél el, ebből teremti 

meg: azaz nem elemzi ily módon, megismeri vagy érti, hanem annak, egy 

elgondolt ideálisan elemezhetőnek megfelelve hozza létre.  A személyes 

azonosságnak ez a kiforgatása emeli el Regina figuráját a Szécsi Magdáétól, 

így lesz a prózafolyam részévé, még akkor is, ha néhol kifordul onnan és 

Szécsi valóságában találja magát. 

 

A 2007-es nagykötet beszélő nőfigurái (Regina, Ida, Aranka, Ella) arrafelé 

mozognak, hogy leveleikben ennek az én-nek a kibeszélhetőségére találjanak 

rá. Megszólítottjaik a már fölemlegetett hatalmi viszonyrendszerbe írnak bele. 

A női beszélők közül Regina a legerősebb. Ezt a szöveg jelzi mennyiségi 
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arányaival (az ő megszólalása önmagában nagyobb terjedelmű, mint a másik 

háromé együttesen), a megszólítói-megszólítotti viszonyban azzal, hogy az őt 

követő nők leveleinek Regina a címzettje. A levelekből az is kiderül, hogy 

Regina társadalmi pozíciója a legmagasabb: tanult és a fővárosban él, míg a 

többiek közül Ida fodrász a szülőfalujában, Aranka idős és cukorbeteg, Ella 

prostituált.  

 

A nőfigurák közül Ida, Aranka és Ella passzívak. Ida bujkál, a leleplezéstől 

retteg – fodrász, aki magának vörös hajat fest, hogy kevésbé ismerjék fel 

cigánynak, hagyja, hogy élete epizódjait a környezete magyarázza. Köztük 

Imre közeledésének elhárítását: 

 

Mondják is a magyarok ilyenkor, hogy jól teszem, ne közösködjek ilyen 

mocskos cigánnyal, mert én már nem vagyok mocskos cigány.182 

 

Leszbikus, aminek kimondására képtelen, így önmeghatározásának egyetlen 

bizonyossága Regina, pontosabban a Reginával folytatott levelezés. Az írás az 

ő életének tere (Itt nem történnek nagy dolgok183), ugyanolyan valóságos és 

jelen idejű számára a gyermekkor, mint felnőttségének jelene, Gandhi, mint 

Regina. Arankának az írás sincs, a jelen sincs: voltaképpen nincs saját 

története. Az ő létezésének (szövegben való létezésének) egyetlen érve 

Regina múltja: anyja életének elmesélése. Végül Ella, aki szövegének 

olvasásakor már halott: egy prostituált végrendelete az, amelyet Regina 

átvesz az iskola portáján.  

 

A Szécsi-szöveg jellemzően realista elbeszélés. A figurák egy jelenvaló 

társadalom típusfigurái, egyéniesítésük nem is akar megtörténni a szövegben: 

                                                 
182 Szécsi, 2007, 49 
183 Szécsi, 2007, 59 
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legfeljebb Regináé, ám az inkább az elbeszélő létpozíciójának hálójába került.  

A szöveg oly módon konstruálja meg valóságát, hogy annak referenciális 

erejét kevéssé a konstruált szövegvalóságból, mint inkább annak a tényleges 

társadalmi környezetéből nyeri. Abból, amelybe beleírja. Ha Barthes-nak 

igazat adunk, hogy tehát 

 

Még a legreálisabb regényben sincs realitása a referensnek – elég elképzelni, 

micsoda felfordulást okozna, ha akár a legjózanabb elbeszélés leírásait 

szavukon fognánk, működési programokká fordítanánk le, és egyszerűen 

megpróbálnánk kivitelezni őket. (…) Megvalósítható és reális azonosítása – 

ami tulajdonképpen eléggé reális lenne – a regény kiforgatását jelentené 

műfaji határai közül.184 

 

Nos, ebben az esetben a szöveg az, amely kimozdítja magát műfaji határai 

közül, mert önmagát úgy gondolja el, amiként Barthes írja: elvégzi a maga 

értelmezését azzal, hogy erős és feloldhatalan kapcsolatot épít ki 

jelenvalóságával, olyannyira erőset, hogy az attól való elmozdulás a szöveg 

szakadását eredményezi. Röpiratszerűsége (a politikai pártokra, az 

államvezetésre, nagy társadalmi mozgásokra vonatkozó olykor dogmatikus 

bekezdései) kordokumentummá váltja a fikciót, és nem műfaját, de 

irodalmiságát teszi kockára.  

- - -  

- - -  

                                                 
184 Barthes, Roland, S/Z, Osiris, Bp., 1997, 107-108 



 137

4. FEJEZET 

 

 

AZ ELKÉPZELT CIGÁNY 

 

(A MAGYAR IRODALOM CIGÁNY-REPREZENTÁCIÓJÁNAK 

ALAKULÁSTÖRTÉNETÉHEZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy tréfa sikere a hallgató/ Fülében rejlik, nem az élcelő/Nyelvén fakad.185 

                                                 
185 Shakespeare, A felsült szerelmesek, id. Freud, A vicc és viszonya a 

tudattalanhoz, in: Uő, Esszék, Gondolat, Bp., 1982, 160 
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A fénykép-tárgy 

 

Szuhay Péter egy dolgozatában186 leírja a fényképkészítés egyik lehetséges 

szituációját. Ennek hermeneutikai olvasatát nyilván nem adja, etnográfiai 

dolgozatának nem is célja ez. Ebben a történetben elmeséli, hogy a kiállításra 

kerülő fényképek egy része műtermi fotó. Olyan, ahol a fényképész kiszakítja 

figuráját, voltaképpeni tárgyát saját életvilágából, tárgyi környezetéből. 

Ezeknek is utóbbi csoportját látom izgalmasabbnak, azt, amikor a cigány, 

roma ember önszántából belép tehát a műterembe, és fényképet kér magáról.  

 

Ez a legtisztább viszony ugyanakkor a fényképész és a fényképezett között, 

ideológiamentes, kizárólag polgári szerződésen alapul -  

 

- jegyzi meg Szuhay. Valóban erről van-e szó? Ha egy etikainak mondott  

olvasatot érvényesítünk, akkor azt találjuk, hogy a fényképezett szabad 

akaratából, saját választása alapján dönt a megörökítés mellett, a fényképész 

pedig elvégzi munkáját. Azt hiszem, erről a tisztaságról beszél Szuhay. 

Hermeneutikai értelemben azonban alighanem ez a legkevésbé tiszta viszony 

minden előtte felsorolt szituáció közül. Először is érdemes gondolkodnunk 

azon a viszonyon, amely azon az elképzelt vizualitáson alapul, hogy a fotó 

rögzíti az általa látott valóságot187. Objektivál, vagy legalábbis azt üzeni, hogy 

                                                 
186 Szuhay Péter, Képek, cigányok, cigány-képek (a kiállítás teremszövege), 

www.etnofoto.hu/cikkek/szuhay1.doc 

 
187 A rögzített szituáció mint a szituáció előidézője különösen izgalmas lehet. És 

ha a fejezet széttartósága megengedi (megengedi), hadd rendeljem ehhez a 

fotóművészet talán leghíresebb alkotását, Capa képét, A milicista halála címűt. 

A fénykép elemzése során – amely a spontaneitás-beállítottság vitára próbált 

válsz lenni – kiderül. Valójában beállított képről van szó: Capa a milicista, 

Garcia Borell pózolását fotózza feltehetőleg a szieszta idején. Nem halálát, 
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dokumentumereje nagyobb azért, mert a valóságos háromdimenziós világot 

kétdimenzióssá transzponálja, nem értelmezi, hanem megjeleníti. 

Kétségtelenül ez a rögzítés ismerődik fel számunkra a valóság legjobb 

utánzataként. A családfotókhoz például oly módon viszonyulunk, hogy az 

általuk megörökített pillanatokat tekintjük narratívumunk alapjának, melyek 

közötti hézagokat az aktuális elmondással töltünk fel. Így a megörökített 

pillanat pillanatnyisága felfüggesztődik, helyette időben szétterebélyesedik és 

uralja a történetet. Nem a történetünkhöz válogatunk fényképeket, hanem a 

képekhez igazítjuk történeteinket188. (Benjamin a műalkotások létmódja 

felől189 jut hasonló következtetésre.) Pouyeto a mánusok jelvilágáról írt rövid 

tanulmányában190 úgy találja meg a kapcsolatot fénykép és történet között, 

hogy a fényképet a Pierce-i index-kategóriába sorolja, szemben a 

                                                                                                                                                    
hanem életét állította be. A találat váratlanul érte a katonát, a fotóst egyaránt. 

Patetikus frázissal: a fénykép, amely halhatatlanságot biztosított, egyszersmind 

életét is elvette a modellnek.  

A kép így a kamera-fegyver párhuzam elméletének is érdekes példája lehet. 

(Entz Sarolta Réka, Halálos szieszta?, Műértő, Különszám, 2009, 15) 
188 Béres arról számol be, hogy életútinterjú készítése közben nagy hasznát 

vette a családi fotóalbumnak, mert interjúpartnere így tudta rekonstruálni a 

vele történteket. Béres István, Megjegyzések a családi fotográfiáról (úgyis, 

mint múzeumi tárgyról), 

http://www.igyfk.pte.hu/files/tiny_mce/File/szervezeti_egysegek/itnyi/beres_

istvan_megjegyzesek.pdf 
189 vö. Benjamin, Walter, A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság 

korában, in: Benjamin, Walter, Kommentár és prófécia, Gondolat, Bp., 1969. 

Benjamin a sokszorosított műalkotás narratív kiszolgáltatottságáról beszél 

azzal, hogy áthelyezhetővé válik: a katedrális elhagyja helyét, hogy egy 

művészetbarát dolgozószobájában szemléljék. 
190 Pouyeto, Jean-Luc, Mánus graffitik, in: Prónai Csaba szerk., Cigány világok 

Európában, Nyitott Könyvműhely, Bp., 2006, 301-307 vö. még: Pouyeto, 

Jean-Luc, Out of the Frame, Presence, Representation and Non-Presentability 

in a Community of Manushes in the South of France, Third Text, 22/3, May, 

2008, 397-406 
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szimbólumokkal. Pouyeto szerint a fényképek fontossága a vizsgált mánus 

közösségben ennek a közvetlen összetartozásnak tudható be: a 

megtapasztalható reprezentáció helyett (amilyen, mint írja, a festmény) a 

valóságos fizikai kapcsolat tapasztalata a fénykép, amelyen  

 

a személy közvetlen kapcsolatba kerül a hordozóval.191 

 

Azt látjuk a fenti rövid példasorból, hogy eltérő befogadói stratégiák, 

használatba vételek különösen eltérő jelentéseket hoznak létre függetlenül 

attól, hogy a fénykép mit ábrázol.  

Válasszunk el egymástól két időpillanatot a továbbiakban. Az egyik a 

fényképkészítés pillanata, az, amikor a fényképész és a fényképezett 

találkoznak az üzletben. Már itt, ebben a pillanatban és a műterem terében 

reprezentációk egymásra vetítésével, sorozatával és folyamatos viszonyba 

helyezésével van dolgunk. Két megragadható jelentésadó centrum foglal 

helyet a masina két oldalán.  Ezek a tevékenységük, a jelenetben elfoglalt 

szerepük alapján olyan entitások, melyek között nincs átjárás: egymás kizáró 

Másikjai egy nem-etnikus értelemben. A kölcsönös birtokbavétel történik 

meg: a fényképész a gépbe belenézve modelljét látja, amit megragadni kíván, 

a fényképezett pedig fizetsége ellenében rendelkezik a fényképésszel. A 

fényképész a maga által elképzelt feladatának akkor felel meg leginkább, ha 

megkísérli azt az értelmezési mezőt feltérképezni, amelybe megrendelője 

tagolja majd bele a róla készült fotográfiát. Azt az esztétikai normát kell 

érvényesítenie (legalább részben), mert olyannak kell fotóznia a figurát, 

amilyennek az magát szeretné látni. Meg kell találnia tehát ezt az idealizált 

önképét a Másiknak ahhoz, hogy azt tudja megörökíteni. Ám ez korántsem 

hoz létre kölcsönösséget vagy egalizáltságot, amint azt várnánk. A portré 

                                                 
191 Pouyeto, Jean-Luc, Mánus graffitik, in: Prónai Csaba szerk., Cigány világok 

Európában, Nyitott Könyvműhely, Bp., 2006, 304 
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modellje értelmezés alá esik, egyszerűen abból adódóan, hogy kamera elé 

áll.192 Olyankor is kiszolgáltatott, ha nem rendel fényképet, a fotós kifejezett 

kérésére áll kamera elé. Olyankor is egy félig-meddig megrendezett jelenetbe 

ül bele, a pillanatnyi idő örökké tágítása pedig a spontán fotók esetében is az 

önazonosság zavarát hordozzák, amelyben a modell felismeri magát, még ha 

nem is ismer magára193. 

                                                 
192 (There is a phrase that the camera loves a person and that’s really true. I 

mean, there are people that, I’m looking through the camera at them and they 

are extraordinary and I look this way and they’re not. [Az, hogy a kamera 

szeret egy embert, nem csupán egy frázis, tényleg igaz. A kamerán keresztül 

rájuk nézve, akik átlagosnak tűntek, már nem azok.] The man behind the 

secret,(interjú Jeff Madoff-fal) 

 http://reload.rebild.tv/FASHION/FASHION34/fashion034.html) 
193  – De szép voltál, mint Göndör Sándor. Égy áltó napig csinálták rullad a 

fotográfiát itt bent, Szögedön, a Lauscher fényképésznél, hogy megörökítsenek 

cifraszűrben. 

 – Cigánylegényt, mint magyar legényt…- révedezett Pista is.  

(A későbbiekben látni fogjuk, hogy Szuhay a közösségiségről, emancipáció-

vágyról hasonló módon gondolkodik, mint a főhős.) Azt látjuk, hogy ebben az 

egységben a romanticizáló-idilli beszédmód stilizációja dolgozza ki azt a 

személyiségmodellt, a regénybeli Dankó Pistát (Pista szemét elöntötte a könny, 

mert érzelmes volt, egész életében mindig), akinek közösségi hérosszá válásához 

járulnak hozzá ezek a gesztusok. Az eposzi magasztosság a regényben azonban 

mindig együtt jár az iróniával. Csemer Géza, Szögény Dankó Pista, Polgart, Bp., 

2001, 187, 189 

Ez a kiszolgáltatottság-élmény jelenik meg Szécsi Magda szövegében: Azzal a 

fényképésszel az volt, hogy katonákkal jött és minden oldalról levett minket. 

Mindőnket ám, még a karonülőket is! Mi meg örültünk. Nézegettük, hogy itt is 

vagyunk az életbe, meg ott is azon a valamin, ahol megint mi vagyunk. 

Ördöngös szerkezet az a gép. Csodáltuk, hogy lemásol bennünket, mégse halunk 

bele. Szécsi Magda, Cigánymandala (Ködkígyósi hétköznapok), Széphalom, Bp., 

2007,113 A kiszolgáltatottságot a szöveg többszörösen hangsúlyozza: a benti 

ember-ként jelölt  fényképész a társadalmi hierarchiában feljebb áll, katonák 

védik. A másik mozzanatról Bausinger is beszámol (vö. Bausinger, Hermann, 
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A műterembe belépő megrendelő, amint a kamera ráirányul, felfüggeszti 

megrendelői mivoltát. Modellé válik, aki arra törekszik, hogy maga a legjobb 

fényben tűnhessék fel maga és a képet néző, feltehetőleg közeli rokonsága 

előtt. Ugyanakkor a fényképezés helyzete olyan új helyzetet teremt, melyben 

kontextualizálnia kell magát, a fényképész utasításainak megfelelni úgy, hogy 

önazonosságát fenntartsa. Szuhay jegyzi meg a javarészt a ’20-as években 

készült fotográfiák etimológiájáról: 

 

a polgáriasult kinézetű cigányok rendeltek magukról képeket. A korabeli 

műtermi fényképezkedés szabályainak keretén belül itt mégiscsak úgy néznek 

ki a cigányok, ahogy az számukra kedves, s amellyel valóban üzenni akarnak 

a világnak és az utókornak: ezek és ilyenek vagyunk mi. 

 

Megerősít bennünket az eddigiekben ez a máskülönben erőteljes 

egyszerűsítés. Egyfelől ezeknek a fotóknak a java nem a nyilvánosság 

számára készült, ily módon üzenet-ereje és eredője is jóval individuálisabb, 

mint azt a szöveg feltételezi. Alighanem az értelmező nem számol azzal a 

benneállásával, amelynek tényleges szándéka bemutatni ezt a közös-et, 

amely kevéssé lehetett szándéka annak a szereplőnek, aki a képen látható.  

Ez inkább a kiállítás szerkesztőjének intenciója, aki az anyaggal való 

folyamatos bánás során egy pillanatra a képeken belülre került – ő az, aki egy 

pillanatra azzá a Mi-vé válik, aki a világnak és az utókornak üzenni kíván.  

 

Ugyanakkor tényleges nyilvánosságként értelmezem – ily módon egyetértek 

Szuhayval – a fényképész világát, ahol ténylegesen, de nem a fotográfia mint 

                                                                                                                                                    
Népi kultúra a technika korszakában, Osiris, Bp., 1995, különösen: A technika 

varázsa alfejezet, 25-33).  
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műalkotás által, hanem a fénykép modelljeként jelenik meg az üzenni akarás. 

Ebben a mozzanatban tudom csak elképzelni a pl1-es jelentéssel való 

feltöltését is. A modell ugyanis a maga számára nem a cigány típusa, hanem 

saját egyedisége annak összes hozadékával. Azzal is, hogy ebbe a self-

reprezentációba ún. nem-cigány elemeket épít bele, mint amilyenek a 

korabeli paraszti-polgári öltözék, a polgári tárgykultúra elemei, etc. Hiszen 

maga a fényképezkedés is ennek a polgári világnak, a technika korszakának 

eleme, amelybe magát szituálja. A fotózás hierarchikus viszonyát befolyásolja 

a Bausinger-i elgondolásból következően még egy mozzanat. Bausinger 

ismert felforgató erejű monográfiájában a technikai eszközök a népi kultúrába 

való bekerülését szakaszolja. Két létmódot különít el, a varázs és 

természetesség létmódját. Azt valószínűsíthetjük, hogy a műterem világába 

való belépés és a fényképezőgéppel való találkozás inkább a mágikusság, de 

legalább az ismeretlen idegenség felé mozdul194, amelyben a metonimikusan 

értett fotográfus figurája fölé helyeződik modelljének. Arról pedig talán nem is 

érdemes beszélnünk, hogy a műteremben lévők nem vesztik el mindeközben 

a helyi társadalom kontextusa által meghatározott társadalmi státuszukat, 

amely erőtérben nagy valószínűséggel szintúgy a fényképész bír magasabb 

presztízzsel.  

 

A következő időpillanatról, a befogadás aktusáról kevéssé akarok szólni a 

                                                 
194 A Csenki testvérek marosvásárhelyi gyűjtésének anekdotáját meséli el 

Imre, amelynek számunkra érdekes végkifejlete a következő. Csenki Sándor 

így fordul a táborba visszatérő, fenyegetőző férfiakhoz:  

Ti is énekelhetnétek ebbe a masinába. Ez olyan szerszám, ami visszaadja a 

hangot. Hallgassátok csak! Megindította a fonográfot. A cigányok elképedve és 

félrehúzódva hallgatták. Beng! (Ördög!) – kiáltotta az egyik. Bolond vagy, hé, 

hát nem hallod, hogy ez a feleséged nótája?  

A történet 1942-es keltezésű. Csenki Imre-Csenki Sándor, Cigány népballadák 

és keservesek, Európa, Bp., 1980, 7 
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fénykép kapcsán. Az közhelyszerű, hogy attól függően, ki is nézi ezt a 

fényképet, sokféle módon olvasódik. Béres említett tanulmányában arról a 

narratív átalakulásról beszél, amely a családi fotóalbumból a kiállítóterem 

falára kerülés jelent, erről Szuhay is szól. Ezek lényege egyszerűsítve a 

következőkben áll: a személyesség-intimitás megőrzése közben a jelentéses, 

esztétikai kisugárzó erő univerzalitása képes-e működésbe lépni. Ha ezt a 

fajta dialogicitást a fotó hagyja vagy felkínálja, akkor betölti feladatát, képes 

lesz részévé lenni a kollektív emlékezetnek. A fényképek kockázata magából a 

műtárgy létezéséből adódik. Az értelmezés, jelentésképzés számára 

viszonylag hozzáférhető művészeti tárgy a fotográfia, olyan, amelyből 

könnyen, evidensen vagyunk képesek megtermelni a magunk számára 

jelentéseket. Ikonikus stratégiánk magától értetődően működik, a 

fotográfiákat ez kevésbé hagyja megszólalni, a befogadói tudások 

aktiválódnak, hogy narratívává állhassanak fragmentált elemeink össze a 

fénykép apropóján, amint azt mindig is tettük a családi albumot lapozva. 

Kitöltjük az üres helyeket máshonnan származó tudáselemeinkkel, 

sztereotípiákkal, képzelettel – így olyan módon veszünk részt a 

történetképzés aktusában, hogy saját, eddig elmondott történeteink ne 

szenvedjenek csorbát. Ez azt is jelenti, hogy a cigányokról, romákról készült 

fotótörténeti szempontú reprezentáció nem a magyarországi, cigány tárgyú 

fotóművészet története, hanem sokkal inkább a cigányok története, amelyből 

azok a fényképek alkotják történetünk bázisát, melyekkel kapcsolatosan nem 

kell fölszámolnunk addigi elgondolásainkat. Erre utal az is, hogy a jelentések 

jellemzően nem a fotográfiára, mint entitásra, hanem annak tárgyára 

vonatkozóan képződnek meg – még a kiállítás készítőinek számára is.  

 

Deviancia és autonómia  

(A Trumpener-i alapkategóriák) 
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Mi is a tétje ennek a fejezetnek? Alighanem az, hogy képesek legyünk egy 

irodalmi szövegről úgy beszélni, gondolkodni, hogy azt megfosztjuk 

irodalomtörténeti kontextusából adódó tekintélyétől. A következőkben 

elemzésre kerülő olvasások, bár nagyon különböző teoretikus háttérből és 

beszédmóddal, mégis arra tesznek kísérletet, hogy komplex módon – 

leginkább az irodalmiság viszonylagos háttérbe szorításával – értelmezzék 

(és/vagy erős morális gesztussal terheljék, miközben a moralizálás csapdáját 

elkerüljék) az olvasott szövegeket.  Azt megállapíthatjuk, hogy a modern 

társadalmakban rögzült és hagyományozott jelentések a cigányokra/romákra 

vonatkozóan a különböző társadalmi nyilvánosság regisztereiben követhető 

történeti hagyománnyal esnek egybe. Szuhay Péter ismert tanulmányában 

megállapítja, hogy 

 

a szövegek és képzetek formalizálódnak, és hosszú távon meghatározhatják 

egyrészt a többség oldalán álló, a cigányokról valós vagy fals ismereteket 

felhalmozó emberek társadalmi tudását, másfelől pedig hatnak azokra az 

emberekre is, akiket a társadalom cigánynak mond.195 

 

A leírás logikája ebben az esetben – a 19. századi szövegekről van 

általánosságban szó – kevéssé sérül. Azért, mert a beszélő, alkotó, a szöveget 

létrehozó ágens monopozicionális, a nem-cigány többség kizárólagos 

tulajdona. A változást Junghaus Tímea is regisztrálja: 

 

Until the second half of the 20th century, the representation of the Gypsy was 

                                                 
195 Szuhay Péter, Akiket cigányoknak neveznek: akik magukat romának, 

muzsikusnak vagy beásnak mondják, in: Reisz Terézia-Andor Mihály szerk., A 

cigányság társadalomismerete, Iskolakultúra, Pécs, 2002, 13 
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the exclusive monopoly of non-Roma (gadhe) artists.196 

 

A 20. század, különösen annak második fele szépírói szövegeinek 

interpretációs problematikája részben ebből, a hozzáférés, a megszólalás 

kizárólagosságának megszűnéséből adódik. Azt is látjuk, hogy a 

fragmentáltság egyre kevésbé ad teret a nagyívű narratívák 

megmaradásának, ily módon nem csupán a cigány-reprezentáció töredezik 

fel, hanem minden más univerzalizáló akarat. (Krasznahorkai Sátántangója197, 

miközben beleír a magyar parasztról szóló narratívába, korántsem ily módon 

identifikálódik, értelmeződik, ahogy recepciójában sem ez, hanem a Balassa 

Péter-i regényszerkezet mint létszerkezet elgondolás válik meghatározóvá.) A 

beleírás minden alkalommal újraírássá és számos diskurzust felforgató kritikai 

olvasattá is válik. 

 

A reprezentációs stratégiák feltárása a szépirodalomnak nevezett 

szövegekben kevéssé történt meg eddig az európai irodalmakban, mert 

amennyire felkínálta ezt a lehetőséget a nemzeti modernség paradigmája, 

éppen annyira függesztette is fel ugyanezt. Néhány dolgozat kísérletet tett 

arra azonban, különösen a múlt század utolsó évtizedétől kezdődően, hogy 

foglalkozzon a különböző szöveg-reprezentációkkal. Ezek közül tekintünk át 

elsőként néhányat, különösen a német és angol nyelvterületről valókat. Annyi 

elöljáróban megállapítható, hogy nincs jelentős kritikai hagyománya az ily 

módon való újraolvasásnak – különösen nincs a magyar nyelvű kritikában. Az 

élénkebb érdeklődés leginkább a holocaust-irodalomra való ráfigyelésnek, a 

holocaust-irodalom újraolvasásának következménye, ahol is a hangsúly 

                                                 
196 [A 20. század második feléig a cigány-reprezentáció mintegy kizárólagos 

joga volt a nem-roma, gádzsó művészeknek.] Junghaus Tímea-Székely 

Katalin, Paradise Lost, OSI, 2007, 17 
197 Krasznahorkai László, Sátántangó, Magvető, Bp., 1985 (5. kiadás) 
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korántsem a társadalmi csoportok és közösségi identitások, ill. az azokhoz 

rendelt értékmozzanatok felé mozdul el, hanem egy történelmi esemény/tény 

újraértelmezéséről, új nézőpontok felől való olvasásról van szó. Ennek az 

újraolvasásnak a margójára kerülhetnek utalások a roma/cigány 

közösségekre vonatkozóan, de korántsem ezt a kérdéskört tematizálva. 

Máskülönben a roma/cigány-reprezentációk áttekintésére vállalkozók 

jellemzően háttérbe szorítják, vagy meg sem jelenítik az írás-olvasás szélesen 

értett aktusát, az irodalmiság kérdéskörét figyelmen kívül hagyják, ennek 

helyébe a politikum lép. Így jár el Rajko Djuric munkája is, a Roma und Sinti 

im Spiegel der deutschen Literatur198, amely poétikai, stilisztikai kérdéseket 

alig vet fel, a tanulmány inkább tekinthető a társadalmi emancipációhoz 

kötődő majdhogynem politikai akciónak. Rao és Casimir közös munkája199 

nem szépirodalmi szövegekkel foglalkozik. Arra vállalkoznak, hogy közel 

harminc különböző enciklopédia Zigeuner szócikkét tekintsék át (13 szócikket 

19. századi, 16-ot 20. századi kötetekből). A kutatók által felemlített 

módszertani problematikából hangsúlyosan érdemes kiemelnünk egyet. 

Alapvetően azért, mert a reprezentációkutatásnak, ill. a romológiai 

kutatásoknak általában ez máig kettős csapdája. Ezt Rao és Casimir Banton 

terminusával, a presentism-mel jelöli, azzal a reflektálatlan jelentés és érték-

hozzárendeléssel, amely saját történeti kontextusából emeli ki az adott 

állításokat, és az elemzés jelenének társadalmi kontextusában jeleníti meg, 

miközben ezt a kontextusváltozást és időbeli távolságot egyszersmind 

reflektálatlanul hagyja (unreflecting presentism). Ugyanerre a következtetésre 

jut a cigányság történeti kutatásainak kritikájában egyébiránt Nagy Pál is, aki 

a történeti múlt megkonstruálásának eszközeként is – tehát az előzőekben 

                                                 
198 Djuric, Rajko, Roma und Sinti im Spiegel der deutschen Literatur, P. Lang, 

Frankfurt am Main, 1995 
199 Rao, Aparna-CASIMIR, Michael, J., A Stereotyped Minority – Zigeuner in Two 

Centuries of German Reference Literature, Ethnologia Europaea, 23., 111-124 
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leírtaknak éppen fordított idővektora szerint halad az egyazon metódus – 

bírálja ezt a gesztust, és a normatív történetszemlélet fogalmával írja le, hogy 

ti.  

 

következménye, hogy a szerzők többsége a régi koroktól is az ún. 

cigánykérdés olyan kezelését várná el, mint ami napjaink igényeként 

jelentkezik200.  

 

Úgy tűnik, hogy a szócikkelemzések tematikus struktúrája eleve felkínálja, 

talán determinálja a sztereotipizáló leírást. A leírások kategóriái ugyanis 

adottan kizárólag a külső (nem-roma) társadalom kategóriái, teret adva az 

elképzelt cigánynak. A beszélő/leíró/kategorizáló hatalmi pozíciójából adódóan 

rendeli ugyanis a kategóriarendszert a leírás tárgyához, általában saját 

pozícióját reflektálatlanul hagyva. Így maga az írás eleve kiszolgáltatódik 

ennek a többségi hatalmi erőtérnek, ahogy Rao-ék fogalmaznak: 

 

Political and economic fashions have always influenced human discourse, and 

this is perhaps specially true of discourse concerning cultural minorities.201  

 

Mégsem az okozza a leírások problematikusságát, hogy ez a befolyás jelen 

lévő, hanem az, hogy ez a befolyás reflektálatlanul marad az enciklopédiák 

szócikkeinek esetében. A Rao-Casimir szerzőpáros többek között ezt a 

                                                 
200 Nagy Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 

CsVMTF, Kaposvár, 1998, 10. A szerző munkájának részletesebb elemzését 

lásd: A tudományt teremtő önkény fejezet. 
201 [A politikai és gazdasági divatok mindig is befolyásolták a 

humántudományokat, és ez különösen igaz a kisebbségekről szóló diskurzusok 

esetében.] Rao, Aparna-Casimir, Michael, J., A Stereotyped Minority – 

„Zigeuner in Two Centuries of German Reference Literature, Ethnologia 

Europaea, 23., 112 
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reflektálatlanságot kéri számon az elemzett szövegeken az ismeretek és 

sztereotípiák viszonyrendszerét vizsgálva. Demográfiai adatokon túl 

ruházatukra, lelki beállítódásukra vonatkozó leírásokat tartalmaznak a 

bekezdések, különösen a 19. századi néplélek, karakter szemléletmódjának 

érvényesülésével202. Ennek a csapdának az elkerülése a kutatók számára úgy 

volt megvalósítható, hogy cikkükben bár rendelnek értékeket a leírások 

minősítéseihez (neutrális, negatív, pozitív, ambivalens), ezeket a leíró-beszélő 

(tehát a hatalmat gyakorló többség) szempontjából gondolják el, és egy-egy 

állítás alakulástörténetén keresztül mutatják meg az adott ítéletek kontextus-

változásait. Így például a roma nők szépségéről gondolt pozitív állítás 

alakulástörténetébe beállt változást a ’30-as évek náci Németországának 

enciklopédiájában (mely szerint, bár szépek, korán elhervad szépségük – 

beauty of Gypsy woman fades very early), ahogyan időszakonként hol a 

társadalmi diszkrimináció igazolásai, hol annak tagadása, elhallgatása 

mutatkozik meg változásként. Egészen bizonyos, hogy egy efféle vizsgálat a 

sztereotípiák, azaz nem-ismeretek alakulástörténetének megmutatása, amely 

összességében, mint Rao-ék állítják, létrehozza a backward people figuráját. 

Végül a dolgozat – bár óvatosan jelzi a hatalom és a hatalomból kiszorított 

viszonyrendszerét a zárómondatban –   

 

the complex and subtle relationship between the oppressor and the 

oppressed203 

 

– nem mozdul a leírás-értékrendelés-morális helytelenítés zárt logikájú 

                                                 
202 vö. Hunyady György, A nemzeti karakter talányos pszichológiája, in: 

Hunyady György, szerk., Nemzetkarakterológiák, Osiris, Bp., 2001, 7-50, 

különösen 8-12 
203 [komplex és szövevényes viszonyrendszer elnyomó és elnyomott között] Rao, 

Aparna-Casimir, Michael, J., A Stereotyped Minority – „Zigeuner in Two Centuries 

of German Reference Literature, Ethnologia Europaea, 23, 123 
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rendjéből, nem fordítja át a szöveget a hatalmi viszonyrendszer reflexív 

megírásába, miként azt a már erősen posztkolonialista szövegében, a 90-es 

évek elején Katie Trumpener teszi. Trumpener írása – melynek ismertetésére 

a későbbiekben részletesebben is sor kerül – az európai posztkoloniális 

diskurzus egyik hangsúlyos szövege, amely azonban kevésbé foglalkozik a 

német, sokkal inkább az angol nyelvterület regényvilágának reprezentációs 

stratégiáival.  

 

Michail Krausnick cikke204 a Susan Tebutt által szerkesztett (és angol nyelvre 

fordított) Sinti and Roma, Gypsies in German-Speaking Society and Literature 

című kötetben jelent meg. A gyermek és ifjúsági irodalom vizsgálata során 

(amelyet részletesen itt nem szándékom ismertetni) egyfelől eljut odáig, hogy 

megmutatja az olvasói elváráshorizonton megképződő jelentéseket a 

cigányhoz kapcsolódóan. Ez nagyjából egybeesik a Trumpener-cikk sarkos 

megállapításával:  

 

a gyermekkönyvek, valamint az iskolai tankönyvek leírásaiban a cigányok 

továbbra is a varázslat és veszély sztereotipikus alakjaiként jelennek meg205.  

 

Ugyanakkor jelzi azt is, hogy ezek erősen sztereotipikusak (Bővebben Briel206 

                                                 
204 Krausnick, Michail, Images of Sinti and Roma in German Children’s 

Literature, in: Tebutt, Susan, szerk., Sinti and Roma, Gypsies in German-

Speaking Society and Literature, 2001, 107-128 
205 Trumpener, Katie, A cigányok ideje: „egy történelem nélküli nép” a Nyugat 

narratíváiban, http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/17trump.htm, 

2008-08-27. A hivatkozott tanulmány idézésekor Örlősy Dorottya magyar 

nyelvű fordítását használom. A többi tanulmány esetében a magyar nyelvű 

idézetek saját gyorsfordításaim.  
206 Briel 1989-es tanulmánya, a Lumpenkind und Traumprinzessin Krausnick 

leírásának tárgya. Jelzi, hogy a cikk a szerzői szándék felől közelít, és hozza 

létre ily módon az intencionált típusokat.  
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típusait érdemes szemügyre venni: the converted Gypsy child/the dancing 

Gypsy child/ the respected Gypsy child kategóriákkal). Azért fontos 

megemlítenünk a cikket, mert ez pontos példája a szerző társadalmi 

felelősségérzetének: Krausnick művészetfelfogása – aki maga is gyermekíró – 

hangsúlyosan moralizáló, amely kevéssé érvényes kimondásokhoz juthat így 

egy tudományos diskurzusban.  

 

E tanulmánytól elfordulva egy friss szöveghez nyúlok207, mely sok szálon 

dialogizál a trumpeneri elméleti alapállással, amint erre a tanulmány szerzője, 

Bardi, Abby utal is. A dolgozat Scott-tól Virginia Woolfig keres szövegeket 

magának, és vizsgálja a Gypsy trópust az angol irodalomban. Abból a fentebb 

Rao-ék által ambivalenciaként elgondolt pozícióból indul, hogy vonzás és 

taszítás (vagy ahogy a tanulmány későbbi szakaszában jelöli a viszonyulás-

párt Bardi: fear and envy208) narrátori pozíciója egyaránt megjelenik. Az 

egzotikus, romanticizált figura (a természet gyermeke) ugyanúgy, mint a 

félelmetesen állatias és piszkos gonosztevő (vadember)209. Ezt a 

                                                 
207 Bardi, Abby, The Gypsy as Trope in Victorian and ModernBritish Literature, 

Romani Studies 5, Vol. 16, No. 1, 2006, 31-42 
208 A [félelem és irigység] árnyaltsága elmozdítja a kategóriapárt az egymást 

kizáró ellentétek rendszerétől, egyértelműen mutatva fel azt a tendenciát, 

amely adott időpillanatban zavarossá teszi a viszonyulást. Ezzel elmozdulnak a 

bináris kategóriák, azok a fogódzók, amelyek a hatalom számára 

magabiztosságot kínálnak: ez magyarázza a kizárást, amelyről Bardi a 

későbbiekben beszél.  
209 Ez az ambivalencia jellemzi a cigánykutatások korai történetét 

leválaszthatatlanul a szépirodalomról, Grellmann-tól Liszt Ferencig, és tovább, 

a kutatások első száz évében a 18. század utolsó harmadától kezdődően. 

Vázlatosan csupán: Grellmann Die Zigeuner című munkája 1783-ból a 

vadember figurájához viszi közel a cigány-t, a Des Bohemiens… 1859-ben 

inkább egy egzotikus, rejtélyes és nagytehetségű (de mindenképpen az 

európai embertől különböző) figuraként tárgyalja, a természet gyermekének 

romantizáló jelölésével, a művészeteknek nem csupán táplálójaként, hanem 
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dekonstrukciós aktust, amely a megismert helyébe az elbeszéltet állítja, 

Trumpener literarization-nak nevezi találóan, ahol a  

 

hatalommal bíró Nyugat szimbolizmusa kirekeszti a történelemből a 

cigányságot.  

 

A tanulmány azzal járul hozzá hangsúlyosan ennek a regénybevetettségnek 

az értelmezéséhez, hogy a szexualitás-nemiség viszonyrendszerét próbálja 

meg a trópus viszonylatában vizsgálni. Miközben azt állítja, hogy a 

szövegekben a cigány figurákhoz szexuális mozzanatok kötődnek (Austennél 

a szexuális vágy tárgya, vagy az erotikus erő megjelenítője) illetve erősödnek 

fel, addig azt találja, hogy a nemisége a Gypsy figurának dekonstruálódik 

vagy felfüggesztődik Brontë-nál vagy Woolf-nál. Úgy tűnik, a nemiségre, 

szexualitásra vonatkozóan az a posztkoloniális-pszichanalitikus tapasztalat 

reprezentálódik, amelyben a cigány voltaképpen projekció: ő az a Másik, a 

sexually-charged Other, aki ellenszegül a társadalmi konvencióknak 

évszázadokon át.  

                                                                                                                                                    
egyszersmind metaforájaként is. (Ezt a metaforizáltságot lásd a 

törzsszövegben később Gadamer egy megejtő mondatának elemzésekor.) Ám 

az látszik, hogy már akkor (a 19. század második felében) alkalmat ad a 

cigányságról való megszólalás arra, hogy kontextusába vonzza a különböző 

idegen közösséghez (a Másikhoz) kötődő előítéleteket, és szöveghelyet adjon 

a gyűlölet, félelem, többségi szorongás valamilyen kifejezésformáira. Mint a 

feljegyzésekből kiderül (vö. Óvári József, Liszt Ferenc – A magyar zeneszerző 

közérthető életrajza, Püski, Bp., 2003), az újrakiadásban a kiadást 

szorgalmazó és támogató hercegnő a kötetbe szerkeszt Liszt tudta nélkül egy 

izraelitákról szóló, gyűlöletkeltő fejezetet, ami után a zeneszerző Canossát jár 

barátainál, pályatársainál. Ez a teret-adás jelzi egyszersmind annak a 

beszédmódnak a kanonizációját, amely abszolút hatalomra, kizárólagosságra 

tör a modern nemzeti stratégiák térnyerésével egyidőben. vö. még A 

tudományt teremtő önkény fejezet tudománytörténeti vonatkozásait, 

különösen Prónai Csaba, Hancock, Ian munkái. 
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Katie Trumpener meghatározó cikke210 a modernitás kritikája. A cigányokkal 

kapcsolatos nem-cigány narratívát, a Nyugat narratíváit a 18-19. században a 

vonzás-taszítás egymást kölcsönösen kizáró ellentétpárjában írja le. Azt 

találja, hogy a korszak szépirodalmának cigány reprezentációja alapvetően a 

nem-ismereten alapul, és voltaképpen nem a reprezentáció tartalma, csupán 

annak előjele változik a deviancia és autonómia függvényében. Tehát vannak 

szövegek, melyek a többségitől eltérőt a társadalomra, annak minden 

szegmensére kártékonynak gondolják el, így értéknegatívnak, 

értékhiányosnak jelölik, ábrázolják a cigányokat, míg mások, különösen a 

romantika és szimbolizmus irodalma éppen ezt a társadalmi távolságot 

üdvözlik, és azt a szabadság, az ismeretlen fétisének vonzáskörében 

értékpozitívnak, értéktelítettnek mutatják. Bármilyen furcsa is, miközben a 

modernség fent említett ideológiai szorítása mára elvesztette érvényességét, 

a cigánysággal kapcsolatosan mégis megőrződtek ezek a minták. A Gypsy-

státuszát Trumpener a szubhumán másság terminusával írja le, mely nem 

csupán egy hierarchikus viszonyt jelöl, melyben a nem-cigány figura 

társadalmi-gazdasági-morális-etc. értelemben felette áll a cigány szereplőnek, 

hanem ténylegesen kizár minden kölcsönösséget, megfeleltetést, interakciót 

egy etnikus-származási kontextusban. Ez a diszkommunikációs stratégia 

voltaképpen Spivak subaltern terminusával esik egybe211. A megszólíthatatlan 

de elbeszélhető, leírható, rögzíthető Másik-ról van itt szó, arról, akitől éppen a 

megszólalás és megszólíthatóság aktusa vonódik el. Helyébe olyan 

bizonytalan viszonyulások lépnek, amelyek az ambivalencia unkomfortjával 

                                                 
210 Trumpener, Katie, A cigányok ideje: „egy történelem nélküli nép” a Nyugat 

narratíváiban, http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/17trump.htm, 

2008-08-27 
211 Spivak, Gayatri Chakravorty, Szóra bírható-e az alárendelt?, Helikon 

1996/4, 450-483 
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jellemezhetők a beszélő, narrátor szempontjából. A dolgozat azonban ettől a 

jelentésképzéstől többet is mond. Jelzi, ha nem is elemzi minden esetben, 

hogy dramaturgiai funkciók, poétikai eszközök válnak a cigány betűsorból a 

szövegbe kerüléskor. A családi fotóalbum egy fényképének elemzését végzi el 

Trumpener, tanulmányának első harmadában. A személyes múlt nosztalgikus 

mítosszá, narrációvá tételében játszik szerepet az a családi albumban 

szereplő fotográfia, mely két cigánylányt ábrázol.  

 

Amíg emlékeztem, nem tudtam regényt írni; amint pedig elkezdtem regényt 

írni, megszűntem emlékezni  

 

– idézi Kertész könyvét Vári György212, ami számunkra egyszerre fedi fel a 

narratíva problematikáját is. A narratíváról szól, amely felfüggeszti az 

emlékezést. Adottan most mégis az fontosabb elemzésünk szempontjából, 

hogy a múltnak nincs objektiválható, tényszerű elmondhatóságra, azaz az 

ábrázolásra esélye. Mindenképpen interpretálódik, fordítódik, közvetítődik. 

Ebben a folyamatban – visszatérve Trumpener történetéhez – a kép nem 

csupán a történet felidézésének mozzanata, hanem a történettel mintegy 

egybe is esik. A képen szereplők gesztusai a narrátor-én saját gesztusaivá 

válnak, azok a jelentések, melyek beleolvasódnak a fotó figuráinak 

arckifejezésébe, testtartásába, környezetébe, elválasztódnak a figuráktól. 

Kicsúszik a cigány kategóriája a történetből, eltűnik, megszűnik, kívül esik a 

történeten, amelynek sosem volt része, a narrátor történetévé válik, az ő 

gyermekkorává, az ő mosolyává, ártatlanságává. Ez az interpretációs példa 

mutatja, hogy a narráció hogyan dolgozza ki magából az ambivalenciát, 

kényelmetlenséget és bűntudatot, és ezzel együtt hogyan írja át nosztalgikus 

és idilli aranykorrá a személyes/családi múlt talán legsötétebb időszakát, a 

                                                 
212 Vári György, A kő marad, http://www.szombat.com/archivum/h0212b.htm 

2008-08-28 
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hitleri birodalomba való visszatérést.213 (A magyar nyelvű szépirodalom 

szövegeinek elemzése során erőteljesebben kívánom érvényesíteni ezt az 

eszközértelmet.)  

 

A közköltészet cigány-reprezentációjához 

 

A fejezetnek ez az egysége látszólag történeti-leíró vonalvezetésű, 

irodalomtörténeti egységekre tagolódik, de fontos megjegyeznem: 

semmiképpen sem beszélek egy teljes korszak cigányképéről, ahogyan egy-

egy szerzőéről sem feltétlenül, inkább egy-egy szöveg vagy szöveghely az, 

ami foglalkoztat a továbbiakban. Továbbá fontos hangsúlyoznom, hogy mivel 

máig a modernséghez kötődő ideológia határozza meg a reprezentáció keretét 

a közbeszédben máig hatóan, a legtöbb figyelmet ennek az időszaknak 

szentel a fejezet. A cigány-hoz kötődő sztereotípiák szerkezetváltozása 

kevésbé fontos a jelen esetben, mert talán zavaróan sok közhelyes 

megállapításon és azok kritikáján túl keveset tudnék hozzátenni az erről szóló 

diskurzushoz.  Az elemzést inkább szervezi az a szándék, hogy valamiféle 

tipológiáját adjam a cigány lexéma szövegbe vetettségének, annak, ha úgy 

tetszik, hogy milyen funkciókat, szerepeket, értékindexeket, jelentéseket vesz 

fel, és az milyen viszonyban áll a sztereotípiák által megképződött 

jelentésekkel. Ezen túl fontos megjegyeznünk, hogy a fejezet kronológiai 

rendben halad. Ezt az elgondolást azonban inkább az áttekinthetőség praxisa 

vezérli, és nem törekszik egy alakulástörténeti mítosz kidolgozására.214 

 

                                                 
213 A Trumpener-tanulmányra a dolgozat még visszatér az önreprezentációs 

stratégiák tárgyalásakor. 
214 Kronológiai rend és kauzalitás viszonyrendszerére és annak kritikájára 

vonatkozóan vö. A tudományt teremtő önkény (2. fejezet) 
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Küllős Imola szerint215 - és ezt mutatják többek között Hobsbawm, vagy 

Magyarországon Nagy Pál történeti kutatásai216 is - a ma etnikus határvonalak 

mentén interpretált konfliktusok, ítéletek nagy valószínűséggel nem 

elsősorban etnikus dimenziójúak voltak saját korukban. Persze, nehéz 

rekonstruálni egy adott korszak gondolkodásmódját, különösen, ha 

figyelembe vesszük, hogy hatalmas lehetett a szakadék írni-olvasni tudók és 

nem tudók között, mint arra Hobsbawm217 figyelmeztet: 

 

Azok a németek, akik a Baltikumban feudális urak, városlakók és írástudók 

voltak, úgy érezték, hogy <fejük felett Damoklész kardjaként lebeg a nemzeti 

reváns>, mivel (…) az észt parasztoknak számtalan oka volt arra, hogy 

gyűlöljék őket. (…) Még sincs bizonyítékunk arra, hogy az észt parasztok ilyen 

nacionalista módon gondolkodtak volna. Először is, nem valószínű, hogy 

etnikai-nyelvi csoportnak tekintették magukat. Az észt szó is csak az 1860-as 

évektől vált általánossá. Azelőtt a parasztok egyszerűen <maarahvas>-nak, 

vidékieknek nevezték magukat. Másodszor a saks (szász) szó elsődleges 

jelentése: úr, mester volt, s csak második jelentése volt az, hogy német. Egy 

kitűnő észt történész szemléletesen bizonyította, hogy ahol a (német) 

írástudók a dokumentumokban egy utalást a német szóval azonosítottak, ott 

a parasztok nagy valószínűséggel egyszerűen urat vagy mestert mondtak. 

 

Valószínűsíthetően – erre utaltunk korábban Nagy Pál munkái kapcsán is – az 

etnikus határvonalak helyett inkább az adott közösség állandó közösségi 

szubjektum-tudata adta a magától értetődő választásokat a hovatartozásra a 

rendi társadalmakban. Inkább állít végigvihetőt erről a határhúzásról a Hall-i 

                                                 
215 Küllős Imola, Cigányok a régi magyar közköltészetben a XVII. Századtól a 

reformkorig, Romológiai Kutatóintézet, Szekszárd, 2003 
216 vö. pl. Nagy Pál, Cigányperek Magyarországon I, II, PTE, Pécs, 2000, 2002 
217 Hobsbawm, E. J., A nacionalizmus kétszáz éve, Maecenas, Bp., 1997, 65  
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szubjektum-modell, semmint beleolvasható volna a 19. század második 

felétől218, a nemzeti paradigma uralkodóvá válásától egyre erősödő és rögzülő 

nemzet, etnikum, nacionalizmus kínálta értelmezési mezőbe.219  

 

- - - 

 

Ebben a tekintetben is különösen hasznos a korai közköltészeti szövegek 

vizsgálatával kezdeni áttekintésünket: alapvetően tehát azért, mert a 

közköltészet a közbeszédhez legközelebb álló irodalmi nyelvi alakzat, olyan, 

mely leginkább reprezentálja e századok közgondolkodását, óvatos 

közelítéssel feltárja a közösséghez tartozás mindennapi tudáselemeit. Az 

orális szöveghagyománnyal foglalkozó néprajzkutatók közül KÜLLŐS Imola az, 

aki a régi magyar irodalmat, a 17-18. századi közköltészet szövegeit 

vizsgálja. Szempontrendszere abból a kérdésfeltevésből épül, hogy milyen 

szövegfunkciókat rendel a cigány lexémához, milyen jelentéseket épít ki, 

erősít meg, legitimál vagy visszhangoz a gyűjtött, lejegyzett szöveg220. 

Ugyanakkor érdemes hangsúlyoznunk, hogy a Küllős-életmű eddigi, általam 

ismert tanulmányai jellemzően egy olyan néprajzi hagyományba illeszkednek, 

amely kevésbé interpretatív, kimozdító vagy kritikai akaratú, inkább egy 

                                                 
218 Hall, Stuart, A kulturális identitásról, in: Feischmidt Margit szerk.,  

Multikulturalizmus, Osiris-Láthatatlan Kollégium, Bp., 1997, 60-85  
219  Ennek kifejtésére a következők miatt nem térek ki:  

1: A viszonylag széles tudományos közbeszédben axiomatikus állításokkal van 

dolgunk mára. Vitatott elemei nem képezik tárgyát a dolgozatnak.  

2: A nacionalizmus alakulástörténetére ill. az alakulástörténet kritikájára csak 

akkor utalok, ha az segíti az aktuális, a dolgozat által felvetett témakör 

kifejtését.  
220 Küllős Imola megállapításait nem kívánom összefoglalni a továbbiakban, 

ám fontosnak tartom megjegyezni, hogy azokkal javarészt egyetértek. 

Hasznosabbnak tűnik mégis, ha egy tőle eltérő olvasat lehetőségét mutatom 

meg egyetlen szöveg részletezőbb elemzésével. 
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rögzítő, leíró, gyűjtő intenciójú szerzőről van szó. Ez a munkásság jelentős 

primer szöveganyagot képes így a további kutatások számára elérhetővé, 

feldolgozhatóvá tenni.221 

                                                 
221 Az inkább újraolvasó-értelmező néprajzkutatás centrumfigurái Kovalcsik 

Katalin és Görög-Karády Veronika. Egy-egy tanulmányukban némileg szűkebb 

primer/gyűjtött szövegkorpusszal dolgoznak – akár csupán egy-egy szöveggel, 

amelyhez való viszonyukat erős reflexivitás jellemzi, és elmozdulnak a kritikai, 

az újabb kulturális antropológia által kínált pozíciók felé. Vö. Kovalcsik Katalin, 

Ami dalban van, az a cigány beszéd, in: Forray R. Katalin szerk., Romológia-

Ciganológia, Dialog Campus, Bp-Pécs, 2000, legutóbb: Küllős Imola, Görög-

Karády Veronika: Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, 

teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa) – recenzió. Ez 

az alakuló dialógus – a szemléletmódok egymást értelmező, újraíró és 

használó gesztusa – jelentős esélyt kínál egy új, kritikai diskurzus 

kialakulásának, egyszersmind az orális folklór-korpusz dinamizálásának egy 

tudományos mezőben, Magyar Tudomány, 2008/3. 

http://www.matud.iif.hu/08mar/16.html#4 (2008/08/12). Ebben a 

recenzióban az a nézőpontkülönbség is megrajzolódik, amely sarkosan a 

gyűjtő és az értelmező akarat dominanciája között húzódik. Feleslegesnek 

tűnhet egy ilyen gesztus hangsúlyozása munkámban, mégis érvelek emellett, 

hiszen a recenzióban maga Küllős írja: 

Szövegfolklorista lévén – aki egyebek között a cigányokról mint a magyar 

társadalomban, a korai közköltészetben és a folklórban speciális helyet 

elfoglaló etnikumról is írt (Küllős, 2003) –, nem állítom, hogy Görög-Karády 

minden sarkos megállapításával azonosulni tudok. De ez egyáltalán nem baj. A 

tudományt mindig a vitákra ösztönző nézetek és művek viszik előbbre. 

Ez a közhelyszerű megjegyzés vitáról és tudományról a legtöbb kutatási 

területen, klasszicizálódott diszciplínában vagy jelentős érvényesítő erővel bíró 

diskurzusoknál jelentéktelen és elhagyható volna. Az elképzelt romológiában 

(roma/gypsy studies) azonban inkább arról van szó, hogy a diskurzus 

ambivalens saját létmódjára vonatkozóan. Létezése a hatalmi pozíció 

következménye, miközben legitimációjának ez a hatalmi diskurzus a gátja. (A 

Küllős-i aspektusnak ez csak egy lehetséges eleme, de azok irrelevánsak jelen 

tárgyunk szempontjából.) Továbbá láthatjuk, hogy egy ilyen mozgó, képlékeny 

diskurzus esetében a szövegek még kevésbé tudnak saját 

alakulástörténetükhöz, külső kontextusaikhoz hozzáférni ill. azt befolyásolni – 
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Az erről való gondolkodásunk sarokpontja az, amint arra fentebb utaltunk 

már, hogy a  

 

közköltészetben bármely etnikus vagy kisebbségi csoportról lett-légyen is szó 

(pl. zsidók, tótok, németek, cigányok) még nem nemzetiségi ellentéteket, 

hanem a társadalmi, politikai, ideológiai, morális különbségeket 

hangsúlyozzák.222 

 

A közköltészet szövegeinek elemzésekor gyakorta hangsúlyozza az 

interpretátor azok megbocsátó, olykor elfogadó attitűdjét, mégis 

megállapítható, hogy alapvetően alárendelt szerepbe kényszerülnek a 

megverselt cigány figurák, beszéltetik őket, de nem ők beszélnek, 

cselekedtetik őket, de nem ők cselekednek. A cigányvajda verses 

végrendelete223 jó példája ennek: 

 

Szép tarka kutyámat torra levágjátok, 

Szép cifra macskámat nyársra felhúzzátok,  

                                                                                                                                                    
voltaképp azért is, mert nagyon kevés számú szöveg van forgalomban. Így az 

elméleti-ideológiai különbségek elhomályosodnak, és nem indítanak igazi vitát. 

Erre talán szembeötlő példa, hogy Görög Veronika egy tanulmánya a Várnagy 

Elemér által szerkesztett Romologia Andragogica kötetbe kerül, körötte olyan 

szövegekkel, amelyeknek egymáshoz való viszonya nem jelenik meg 

kérdésként, miközben a tényleges viszonyuk az, hogy a Görög-szöveg mintegy 

nem közvetlenül érvényteleníti a tanulmányok javának beszédmódját, 

általában vett stratégiáit és ideológiai pozícióját. Vö. Várnagy Elemér szerk., 

Romologia andragogica: Szöveggyűjtemény, JPTE FEEFI, Pécs, 1999 
222 Küllős Imola, Cigányok a régi magyar közköltészetben a XVII. Századtól a 

reformkorig, Romológiai Kutatóintézet, Szekszárd, 2003, 5 
223 Küllős Imola, Cigányok a régi magyar közköltészetben a XVII. Századtól a 

reformkorig, Romológiai Kutatóintézet, Szekszárd, 2003, 59 
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A legjobb barátaimat meginvitáljátok,  

Ha még ez sem elég, - dikhics, vakapátok! 

 

A szöveg komikuma a nincs szétosztására épül, költői eszköze a felsorolás és 

halmozás, hiszen a szöveg nyolc versszakon át sorolja a rokonokat, s az 

azoknak jutó nem létező javakat. Ezzel együtt használja költői eszközként a 

túlzást: 

 

Égi szent mannával öntelek nyakon, vagy neked adom ezen kívül az egész 

világot.  

 

Azonban az idézett záró strófa nem marad meg a karikírozásnál, kivonódik 

mögüle minden valóságalap, a nem-ismeret sztereotípiaképző mechanizmusa 

veszi át az irányítást. Ez a retorikai mozzanat teszi egyértelművé a távolságot 

a társadalom szereplői között. Nem a szegénység szembenevetése, ezzel 

mintegy a mesélő és közönsége által megélt feszültségek feloldása, a vicc 

tényleges funkciója lesz meghatározóvá, hanem a szerző, és vele a befogadó 

közösség (a feljegyzések szerint nagy általánosságban az alföldi parasztság) 

hatalmi pozíciója a cigánnyal szemben. A hangsúly átkerül a szöveg 

előrehaladásával erre a távolságra, a feloldás stratégiája nem a csoporton 

belül, hanem azon kívül, a csoporton kívüli Másik rögzülésével történik meg. A 

Példatárban közölt, A cigány című szöveg felütésében a narrátor ezt mondja: 

 

Most magam mulatságára minden gondot lerázok,  

Vállaimról, s matériám ti légyetek, cigányok!224 

 

A tárgyválasztás rögzíti az áthelyezés aktusát, a másik megképzésének 

                                                 
224 Küllős Imola, Cigányok a régi magyar közköltészetben a XVII. Századtól a 

reformkorig, Romológiai Kutatóintézet, Szekszárd, 2003, 133. (Példatár, 24) 
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narratív pillanatát, a végrendeletben az áthelyezés a narratív 

szám/személyváltással történik meg, a sg1-es narrátor megszólalásával. A 

mesélő és hallgatósága kiépíti a fölérendelt megszólalását a végrendeletben, 

és kizárja belőle beszédének tárgyát – éppen azzal, hogy elképzelt tárggyá 

téve úgy beszélhet róla, ahogy az számára aktuálisan megfelelő. Ezzel 

véglegesíti a távolságot – a távolság nélkül lehetetlen fenntartani ezt a 

beszédpozíciót – és kizárja az emberi érintkezés köréből, a kommunikációt 

lehetetleníti el. Küllős Imola megjegyzése is megengedő ebben a tekintetben:  

 

[a cigány] alárendelt szerepet játszó figura (…) nem ismert, de a 

magyarokétól különböző értékrendje miatt.225  

 

A zárlat idegenné, visszataszítóvá teszi az addig csupán nagyotmondó, 

mulatságos cigány vajda figuráját azzal, hogy olyan állatok húsát kínálja fel 

torára, melyet a magyar paraszt, a hallgatóság nem tekint eledelnek. A 

sztereotípia-képzés nem egy etnikus dimenzióba íródik bele a 18. század 

Magyarországán, mégis felkínálja magát az átírásra. Az etnikus dimenzió mai 

értelemben vett meg nem léte aligha menti a szöveget attól, hogy azt 

állítsuk: valóságosnak mutat nem-létezőt egy létező társadalmi csoport 

kárára. A túlzás analógiáját használja huszonnyolc soron át, amely a 

valóságos torzítására, felnagyítására épül, s amely valóban a komikum 

forrása lehet, a tárgyalt strófa azonban valótlant állít, mégis azt sugallja, az 

addigi építkezési módok analógiájának megfelelően olvassunk. Egyszerűbben 

tehát azt állítja, a cigányok tényleg esznek kutyát és macskát, legfeljebb 

kevesebbet, legfeljebb nem a toron, legfeljebb nem saját háziállatukat, 

hanem egy idegenét. A szöveg tehát létrehozza a maga cigányát, azt a 

narratívába zárt cigányt, aki nem szólalhat meg a saját hangján. Még 

                                                 
225  Küllős Imola, Cigányok a régi magyar közköltészetben a XVII. Századtól a 

reformkorig, Romológiai Kutatóintézet, Szekszárd, 2003, 63 
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erőteljesebben és talán kidolgozatlanabbul teszi ezt az Az cigányról című 

szöveg, mely – Küllős értő történeti kutatásai alapján – afféle burleszk: a 

hagyományos populáris költészet olyan szövege, amelyik műfaj-vagy 

stílusparódiája a vidéki zsáner-költészetnek. Mára ennek a szövegnek az 

eredetije az iskolai énekeskönyvekben az A jó lovas katonának… kezdetű 

népies műdalként rögzült226. A szöveg két változatát citáljuk a Küllős-

gyűjteményből. A felütés sorai a következők (egyikben és másikban): 

 

Ebugatta cigányának be jól vagyon dolga  

ill.  

Szajha, kurva cigányának de helin van duóga227.  

 

Akármelyik szövegváltozatot tekintjük is, azt találjuk, hogy a szöveg központi 

alakjához, a cigányhoz erős értéknegatív jelzők kapcsolódnak. Olyan 

minősítések, melyeket kevéssé indokol a stílusparódia, akárha csúfondáros 

cigányidillként is gondoljuk el. S bár esetlegesen előfordul más figurákhoz 

kötődően is az értékítéletet erőteljesen hordozó jelzők használata a 

közköltészetben, azok a figurák (jellemzően topikus alakok, mint a kofák, 

diákok, stb.) jóval változékonyabban, sokféle értékelőjellel mutatkoznak meg 

a különböző – és nem csupán a közköltészet, de a magas irodalom – 

szövegeiben. Amíg a használatba kerülő jelzők értéktartománya (illetve az 

azokhoz rögzült morális ítélet) inkább az aktuális szöveghez kötődik, 

motivációját, okait onnan nyeri ezeknél az alakoknál, a cigány esetében az 

ítélet (meg/elítélés) zömmel a szövegen kívül konstruálódik, ott rögzül, és a 

szövegen kívüli viszonyrendszereken hagyja nyomát.   

                                                 
226 Küllős jelzi, hogy ez Amade László toborzó énekének, az A szép fényes 

katonának…  kezdetűnek folklorizálódott változatát hivatott kifordítani.  
227 Küllős Imola, Cigányok a régi magyar közköltészetben a XVII. Századtól a 

reformkorig, Romológiai Kutatóintézet, Szekszárd, 2003, 64-65 
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A népszínmű-cigány 

 

A 19. században intézményesülő színházművészet egyik legerősebb műfaja a 

népszínmű. A népi (elsősorban vidéki) életvilágok reprezentációjának 

szükségszerű kellékeként jelent meg a cigány figura, ahogyan ezt Küllős 

hangsúlyozza,  

 

ugyanúgy része volt a kor mindennapi életének, a soknemzetiségű 

Magyarország heterogén nyelvű és kultúrájú társadalmának, akárcsak az 

iskoladrámákban és közköltészetben hasonló ironikus humorral megjelenített 

többi zsáneralak.228 

 

Dramaturgiai funkciója különösen erős a cigány szereplőnek. (Ez egyébiránt a 

18-19. századi angolszász regényirodalomban is jellemző funkció, mint arra 

Katie Trumpener is utal.229) Cezúrahelyeken találkozunk vele, amikor 

figurájának vonásai nem dolgozódnak ki, mégis jelentős dramaturgiai 

változást hoz: megváltoztatja a szöveg addigi idő vagy térszerkezetét, több-

nyelvűvé teszi a drámát, a műfajkeveredésnek nyit teret, vagy új kulisszát 

teremt. Batta színháztörténeti munkájában példaként citálja a szövegtempó 

változásának cezúrájaként: a csárdában muzsikáló cigány sztereotip képe 

(tapasztalata szerint jellemzően) lassítja a drámát, s megváltoztatja 

beszédmódját is annyiban, amennyiben annak lírai alaptónust ad.230 A 

továbbiakban azonban nem kívánom követni a népszínmű alakulástörténetét, 

                                                 
228 Küllős Imola, Cigányok a régi magyar közköltészetben a XVII. Századtól a 

reformkorig, Romológiai Kutatóintézet, Szekszárd, 2003,63 
229 Trumpener, Katie, A cigányok ideje, „egy történelem nélküli nép” a Nyugat 

narratíváiban, Replika, 

http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/17trump.htm, 2008-08-27 
230 Batta András, Álom, álom, édes álom, Corvina, Budapest, 1992, 19-20 
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és benne a cigány zsáner alakulását, helyette a muzsikus cigány figurájának 

változékony jelentéseire figyelek.  

 

A muzsikus cigány sztereotip képe a századelőnek jellegzetes szereplője. A 

falusi zenész népszínmű-figurájához képest új, változékonyabb szereplő válik 

belőle. Felveszi a bohém művésszel való rokon vonásokkal rajzolt figuráját, 

amint ezt a századelő szecessziós, szimbolista szerzőinél Adytól Kosztolányiig 

erős közhelyességgel idézzük. De ugyanezzel találkozunk Gadamer művében. 

Legyen első példánk erre a jelentésváltásra az Igazság és módszer rövid 

citátuma: 

 

A bohém fogalmában, mely a 19. században keletkezett, ez a folyamat 

tükröződik. A vándorcigányok hazájának neve a művészi életstílus 

nemfogalmává válik.231 

 

Az utalás mindenképpen jelzi ennek a sztereotípiának igencsak elterjedt voltát 

–, paradox módon épp ez a közelség lesz a végigvihető oppozíció alapja 

művész és cigányzenész között. A példaértéket Gadamer mondatában az 

adja, hogy reflektálatlanul marad – ha úgy tetszik, nem hordoz az Igazság és 

Módszer szerzője számára tudományos problémát –a vándorcigányok 

szövegbe kerülése: Gadamer egy pillanatra annak a többségi, hatalmi 

pozícióban lévő selfnek a hangján szól, amelyik nem gondolkodik a cigányok 

felől, hagyja, hogy példaként egy sztereotípiába merevítve szolgáljon: nyilván 

azért, mert ha ebből kimozdítja a vándorcigányokat, elveszti a példa erejét. 

Ahogy Trumpener írja,  

 

                                                 
231 Gadamer, Hans-Georg, Igazság és módszer, Gondolat, Bp., 1984, 80 
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az emberek [ti. a Nyugat] nem hajlandók a cigányok kedvéért lemondani 

elterjedt kulturális mítoszrendszereikről.232  

 

A példa ereje – a metafora voltaképpen – ezen a közös mozzanaton, ám 

valójában a művészhez és a cigányhoz egyaránt kötődő nem-ismereten 

alapszik. Tulajdonképpen ez a nem-ismeret termeli meg a bohém fogalmát, 

ha úgy tetszik, ennek a nem-ismeretnek a történetisége, egy olyan 

fogalomét, amely nyitva hagyja a lehetőségét a sztereotípiák tovább-

burjánzásának, melyek kevésbé erős következményekkel járnak a művészek, 

mint a cigányok/romák számára. Másfelől ez a figura a századelő 

Magyarországán megjelenő közösségi identitásválságok állandó jelölője is, 

amely a társadalmi-gazdasági átalakulásokhoz kapcsolódó rendi-feudális 

viszonyok polgárivá, félpolgárivá alakulásának nyomán jön létre. A dzsentri 

irodalmi típusához kötődő gesztusban, a sírva vigadásban jelenik meg jelölő 

kellékként, sőt akár egy letűnt nemesi világ emblémájává is válhat; eközben 

a nemzeti jellemről feléledő nemzetkarakterológiai vizsgálódások számára is 

hasznosíthatóvá lesz a muzsikus cigány képe, aki mintegy a magyar lélek 

alaphangoltságát jelöli, amint arról Ady Endre magyar-képe tanúskodik: 

 

szeretünk sírni a szárazfa cigány sírására233. 

 

A szövegátiratok, színpadi változatok változáshelyei témánk szempontjából 

szintúgy jelentősek. Faludi Lúdas Matyija eredeti szövegében nincs 

beszéltetett cigány szereplő. Népszínműként azonban - az 1800-as évek 

közepétől – szöveghelyzetbe vonódik, s ez olyannyira tartós állapot, hogy a 

                                                 
232 Trumpener, Katie, A cigányok ideje, „egy történelem nélküli nép” a Nyugat 

narratíváiban, Replika, 

http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/17trump.htm, 2008-08-27 
233 Ady Endre, Művészeti írások, Kossuth, Budapest, 1987, 108 
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Lúdas Matyi Móricz Zsigmondi átirata is megtartja a cigány szereplőt. 

Dramaturgiai szerepén túl tulajdonképpeni színpadi kellékként, kulisszaként 

szerepel a vásári jelenetben. Itt a vásári forgatag megjelenítését, hitelesítését 

hivatott segíteni. Ez nyilván abból a többségi sztereotípiából merít, mely 

szerint a cigányok hangosak, forróvérűek, jó kereskedők, így alkalmasak arra, 

hogy a befogadó jelentésképző stratégiáinak megfelelően a mozgalmas 

jelenetet erősítsék. Nagy Imre hangsúlyozza a 19. századi (és az azt 

megelőző évtizedek, köztük Csokonai színműveinek) drámaszövegek nyelvi 

többrétegűségét234. Ebben a jelenetben a leírt szöveg is rögzíti annak a 

kétnyelvű helyzetben lévő cigány beszélőnek fonémakészletét, aki megszólal, 

megvásárlásra kínálja portékáját. A zöngésítés és a nazálisok eltúlzása235 

egyébként is jellemző színészi kelléke a cigány megjelenítésének, ahogy erre 

a média máig szolgál példákkal. A nyelvi rétegek egyszerre való jelenléte 

egyébként a komikum eszköztárába is tartozik. A roma beszélők funkciója sok 

esetben éppen a nyelvi és/vagy jellemkomikum érkeztetése a szövegbe. Így 

nem csupán dramaturgiai cezúra, hanem műfaji határátlépés is lehetséges 

általuk – ilyen mondjuk az egy jeleneten belüli drámai konfliktus feloldása.  

 

Batta szerint ez a műfaji határátlépés olyannyira lehetséges, hogy a muzsikus 

cigány, vagy legalábbis karakteresen jellemző megjelenésének mikéntje 

funkciót vált, és a különböző színpadi műfajokban újabb alakban és 

jelentésekkel tűnik elő. Hivatkozott munkájában – Szigligeti színművének 

elemzése kapcsán – jegyzi meg, hogy míg Zsiga afféle népszínmű-cigány 

(azaz a falusi cigány típusfigurája a színműben), addig fia, Peti operettcigány 

volna. Peti a darabban morálisan fölé magasodik a falusi társadalomnak: 

                                                 
234 vö. Nagy Imre, Ágistól Bánkig, A dramaturgia nyelve és a nyelv 

dramaturgiája,  Pro Pannónia, Pécs, 2001, tk. 177-201 
235 Másutt ugyanezzel a céllal, funkcióval a selypes magyar beszéd.  
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képes az együttérzésre, testvére kedvéért jelentős személyes áldozatot vállal 

(katonának áll). Szöllőssy Anna szerint a darabban megjelenő  

 

alapproblematika az, hogy mindketten egy-egy másik falusi, nem cigány 

fiatalba lesznek szerelmesek, a szülők az etnikai különbség miatt ellenzik a 

szerelmet, és minden eszközzel el akarják szakítani egymástól a fiatalokat. Az 

ellenszenv egyetlen oka az előítélet. Zsiga mondja ki a kérdést: "Hát a cigány 

az nem ember?" 236 

 

Az elemzés állítása azonban némi korrekcióra szorul: sokkal kevésbé jelenik 

meg a mai értelemben vett etnikai konfliktus a drámában, mint ez az 

aktualizáló olvasatok, újrajátszások kontextusából következnék. Abban a 

társadalmi erőtérben, amelyben többek között Csemer Géza rendezi meg a 

darabot a Cigány Színházi Társulásban, inkább a modern etnikum-fogalom 

kulturális autonómiájának kérdése kerül előtérbe – nem a dramaturgiából, az 

előadásmódból, hanem a társadalmi szituációból következően. Itt inkább 

vagyunk egy legitimációs aktus, az intézményesülés tanúi.237 A Hát a cigány 

az nem ember? – kérdése a társadalmi státuszkülönbségek rögzülését 

mutatja a drámaszövegben, és ez következik a darab egészének 

dramaturgiájából is. A népmesei elemek (a szerencsés fordulat: a hőst segítő 

funkciójú gazdag idegennel való véletlen találkozás) keverednek a korabeli 

lektűrökből átkerülő dramaturgiai elemekkel (a szerelem mindent legyőző 

                                                 
236 Szöllőssy Anna, Cigányok a XIX. századi magyar színpadon, 

http://beszelo.c3.hu/02/0708/12szollosy.htm 2008-07-26 
237 vö. The Uzhorod Theater (…) is currently waiting for the Kyiv commision to 

grant it professional status. [Az Uzsgorodi Színház jelenleg is várja Kijevtől a 

professzionális státusz megadását.] Helbig, Adriana, The Uzhorod National Roma 

Theater: Performing Gypsy Identity in Ukraine, Salo, Sheila-Prónai Csaba ed., 

Ethnic Identities in Dynamic Perspective, Gondolat, Bp., 2003, 107 
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ereje, szülőkkel való szembefordulás), egyelőre inkább ennek a különbségnek 

a jelölője a cigány lexéma.  

 

Az említett műben inkább arra érdemes figyelnünk, hogy az említett szülő-

gyermek konfliktus, mely a történetben a szerelmesek választásában történik 

meg, valójában a cigány figurájának metamorfózisát rejti: a korszak 

vagabund cigánya szmokingos cigánnyá válik. Szigligeti a nyelvi rétegek 

közötti váltásban találja meg ezt az erős dramaturgiai eszközt, és bár a szerző 

nem rögzíti külön a cigányos magyar beszédet Zsiga esetében, a színésznek a 

karakter megformálásában ez mégis elengedhetetlen, ha úgy tetszik, a 

befogadói elvárásnak megfelelő eszköze, míg Peti esetében a társadalmi 

státuszváltozás jelölője a nyelvhasználat szintjén éppen az, hogy a színész 

elhagyja a színpadi cigány beszédmódját.  

 

A külsődleges változás hangsúlyosan jelzi azt, hogy korántsincs szó etnikus 

természetű cigány-értelmezésről: a cigány figura változása indexe a 

társadalmi változásoknak (leginkább a városiasodásnak). Szöllőssy jól látja, 

hogy a falusi cigányfigurák a századfordulóra a nagyváros, Pest éjszakai 

életének kellékeiként tűnnek fel. Ahogyan a városiasodó Európában rendre az 

éjszakai élet emblémáivá is válnak a cigány muzsikusok, a magyar karakterről 

soha le nem válva: 

 

Később már magyar és német kórusok léptek fel a pezsgőpavilonokban, 

nemzetközi hírű szólóénekesekkel együttműködve, és jeles cigányzenekarok 

húzták a szeparéban.238 

                                                 
238 Miklóssy János, A budapesti prostitúció története, 1989, 73. A 

későbbiekben azt tapasztaljuk, hogy a magyarság-kép értékhanyatlása 

szintúgy a cigány muzsikus figurájával indexálódik (vö. Krúdy, Ady 

példaszövegeit később). 
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Azt sem feledhetjük, hogy a populáris színjátszás is jelentős változáson megy 

át: ennek a fordulatnak szintúgy történeti jelölője a cigány figura. Azt találjuk, 

hogy az elképzelt (idealizált) magyar történelem – a modern nacionalizmus 

narratívájának alakulása – indexévé teszi a cigány-t. Ami tehát az évszázad 

cigány-képének egyetlen permanens eleme, az éppen a nem-etnikus 

elgondolása cigányságnak: az etnikus autonómia kérdésköre a korai 

nacionalizmus elbeszélésében nem merül fel. Az etnicizálódásnak az a formája 

– hangsúlyozom, az tehát, amikor a külső kategóriákkal az etnikus mezőt 

kezdi megírni a hatalmon lévő többség – akkor kezdődik, amikor a 

nacionalizmus korai szakasza lezárul. Ezzel párhuzamosan jelenik meg (a 

századforduló környékén) az a városi, kávéházi cigány muzsikus, aki már egy 

idealizált, letűnt kor emblémájává válik. Az Egész elvesztése az Egész iránt 

érzett nosztalgiával párosul, a megírás értékhiányos jelenéből írja újra az 

idealizált, értéktelített múltat. Ehhez a múlt-idillhez rendelődik a cigány 

muzsika és muzsikus, zenei aláfestéseként egy soha-nem-volt világnak, 

ahogyan ezt Krúdy Pest aranykorát megidéző és elsirató művében találjuk: 

 

A lányok, akik az építkezésnél segítettek, azóta meghaltak a kórházban, a 

gavallérok elrothadtak a börtönben, még a cigányprímások is a másvilágra 

költöztek, akik itt a pezsgő mellé a zenét szolgáltatták.239 

 

Ady néhány tárcájában, korai novellájában (Tánti, az újmagyar, Répakapálás) 

egy másfelé formálódó cigány-képet is artikulál – furcsamód olyat, amely 

kevéssé mozog együtt a századforduló, sőt, talán magának Adynak a 

hangsúlyos beszédmódjával sem. Ez a jelentésteli különbségtétel azonban 

                                                 
239 Krúdy Gyula, Pest 1916, Jövendő, 1997 (reprint: Tevan, Békéscsaba, 

1917), 101 
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elsősorban műfaji, ill. retorikai-stiláris kérdés az Ady-életműben. Azokon a 

szöveghelyeken, ahol aktív figuraként (a történet ágenseként) a cigány jelen 

van, ott az emberi mivoltára helyeződik hangsúly. Így történik ez az inkább 

realisztikus novellákban, melyek a paraszti társadalom zsánerképei, és ahol 

felismerhetővé válnak az alig-stilizált figurák konfliktusai. Ezek a konfliktusok 

etikai alapúak, ezért is mozognak a szövegek az erős didaktikusság felé. A 

Répakapálás esszenciális, az egyedit általánossá fordító mondata jól példázza 

ezt a logikát:  

 

És így folyik ám a répakapálás szép Magyarországon.  

 

A novella parabola-szöveg, amely arra való, hogy valami szövegen túli, 

érvényes és helyes tudás felé fordítsa olvasóját. A narrátor-író rokonszenvez 

a cigányleányokkal, amint nem ítéli el a parasztlányokat sem. Batáry figurája 

a tényleges kérdése, alighanem a novellaszövegnek. Ő a földbirtokos, és férfi. 

Azonban nem kínál fel megoldásokat, hiányzik belőle az empátia, a kihátrálás 

jellemzi, nem a konfliktusos szituáció megoldására törekszik, hanem a 

magától való eltávolítására.  

 

A cigány-reprezentáció Arany János néhány szövegében 

 

A 19. század magyar irodalmában – leginkább az olvasásra szánt szövegekre, 

műfajokra gondolok – hasonlatos módon rajzolhatók meg a cigány figura 

változásai. A műfaji sokféleség és a jelentős szövegmennyiség általános 

érvényű kimondásokat kevéssé enged. Így inkább oly módon rendezem a 

szövegeket, hogy a cigány betűsor kontextusba kerülésének sokféle – az 

eddigi példáktól eltérő – módjára vonatkozzanak további interpretációink. Azt 

találtuk az eddigiekben, hogy bármi módon is találkozunk a cigány figurájával 

a szövegekben, azokból nem vonhatók ki a szövegen kívülről érkező jelentései 
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a trópusnak. Ennél pontosabban: úgy kerül a szó használatba, hogy a hozzá 

kötődő változékony jelentések adott eleme(i) aktiválódik anélkül, hogy az 

értésben/értelmezésben ez distanciát okozna. Azt tapasztaltuk, hogy a 

beszélői pozíció egyszersmind erő-pozíció, amelyben a cigány elbeszélt, 

valójában meg-nem-szólaló figura: nincsen tehát szó cigányokról/romákról, 

hanem egy elképzelt, a hatalmi pozícióból flexibilis jelentésrepertoárral van 

dolgunk, amelyet a narratíva cigány-nak nevez. Mégis ez a narratíva alakítja 

és merevíti a sztereotípiákat, az időben rákövetkezőknek legitim, történeti 

alapot, múlt-arányos stabilitást biztosít.  

- - - 

A Rózsa és Ibolya240 című népszerű elbeszélő költemény Arany János szerelmi 

története kilenc énekben. A hagyományosan építkező, egyszálú és lineáris 

vezetésű szöveg szüzséje szerint a két szerelmes közül Rózsa elveszti 

emlékezetét, így mást választ menyasszonyául szerelmese, Ibolya helyett. A 

szöveg tematikusan nem kötődik a cigány-hoz. A szerelmese által elfeledett, 

az elbeszélt cselekménysorból, valójában a nász szertartásából kimaradó 

Ibolya a falusi társadalom perifériájára szorulókhoz fordul – a koldushoz és a 

purdékhoz. Az Ibolya státuszesésének jelölőiként előálló szereplők – ők azok, 

akikhez Ibolya egyáltalán beszélni tud – dramaturgiai szerepük szerint a 

végkifejlet jelentős fordulatát készítik elő, ugyanakkor az elhagyatottság 

allegóriáiként vannak jelen, motivációjukat a megszólításra/megszólalásra 

innen nyerik inkább.  

 

Ibolya előbb a koldust hívja segítségül: 

 

Ibolya egy koldúst ablakához intett: 

Öreg, én boldoggá teszem, úgymond kendet; 

                                                 
240 in: Arany János, Válogatott elbeszélő költemények, Szépirodalmi, Bp., 

1956, Rózsa és Ibolya (1847) 
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Kendet, meg a többit, csak majd kiáltozzák, 

Mikor a menyasszonyt kapum elé hozzák: 

Ne felejtkezzenek, urak, a szegényről, 

Mint elfeledkezett Rózsa kedveséről! 

 

,aki azonban visszautasítja a kérést: 

 

A vén magyar koldús még jobban levonta  

Süvegét fülére, s félre nézve, monda:  

"Nincs nálam szokásban kérni, kiabálni,  

Csak bemenni s bent az ajtófélre állni." 

 

Nem azért, mert nem érez együtt Ibolyával, inkább azért, mert emberi 

büszkeségét nem vesztheti el semmi áron. Ez az emberi büszkeség a magyar 

koldús sajátja.  

 

Hallá e beszédet három cigány gyermek: 

Majd ordítozunk mi, bízza ránk kigyelmed, 

Hogy a szó se hallik; hanem aztán mit ád? 

Felelt Ibolya: No, ezt a szép palotát. 

 

A cigány gyermekek maguk ajánlkoznak. (Ha azt föltételeznénk, hogy a 

fiatalság és vénség oppozíciójában határozható meg e jelenet dinamikája, 

feleslegesnek tűnnék a cigány lexéma a szövegben, hasonlóképp 

értelmezhetetlenné válna a záró sor purdék megjelölése.) Kommunikációs 

csatorna nem kínálkozik Ibolya számára – a cigány purdék 

megszólíthatatlanok, még abban a végletes helyzetben is, melybe Ibolya 

került: hiszen elveszti szerelmét, ha nem talál megoldást. A cigány 

gyermekek szólítják meg őt, és ők is vezetik végig az egy versszaknyi 
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dialóguson a zárósorig. A felkérés-felkínálkozás aztán magát az alkut is 

meghatározza: a felajánlás (boldoggá teszem) helyébe a kialkudott fizetség 

(mit ád?) kerül. Ezzel a szöveg végképp hierarchizálja a zárósorok szereplőit 

(következetesen végigviszi a megszólítható-megszólíthatatlan binaritást). De 

számunkra alighanem a valódi oppozíció az elképzelt társadalmi skála alján 

elhelyezkedő szereplők között a leginkább figyelemre méltó. Míg a koldus a 

moralitás képviselője, képes kiállni koldus-mivoltának viselkedésmintái 

mellett, megszólítható, mert gazdasági-társadalmi különbség van csupán 

Ibolya és közte, addig a cigány gyermekek megvásárolhatók, az amoralitás 

képviselői. Elsősorban azért, mert tettük motivációja nem a szerelmesek 

segítése, az igazság szolgálata – az így alakított narratíva a magyar koldus 

fölé emelné a cigány gyermekeket –, hanem az egyszerű haszonszerzés. A 

szöveg a magyar és cigány hierarchiáját a gyermek-felnőtt viszonyban 

véglegesíti az elbeszélő költemény. Bókay Antal az Egri csillagok 

orientalizmusával foglalkozó írásában241 megbocsájtó, mosolyogtató 

infantilitásként mutatja a cigányokhoz fűződő viszonyt, amely 

átbeszélhetőnek tűnik, a magyarok és cigányok képesek a kölcsönös 

megszólításra, kommunikációra. (Az ábrázolt viszonyrendszer ebben a 

századfordulós szövegben242 azért finomodik – véleményem szerint Arany 

idézett/elemzett szövegeinél a Gárdonyi-regény jóval átjárhatóbb 

határvonalat húz –, mert a történelmi regény alaphelyzete jóval 

karakteresebb idegent mutat fel: a törököt. A bináris oppozíció ott teljesedik 

ki, ebben az abszolút idegenségben/fenyegetettségben.) Arany történetének 

nem a szüzséhez tartozó záró szakaszában az üres kastélyban maradnak a 

gyermekek. 

 

                                                 
241 (kézirat-első változat), későbbi megjelenés többek között Bókay Antal, 

Bevezetés az irodalomtudományba, Osiris, Bp., 2006 
242 Gárdonyi Géza, Egri csillagok, Móra-Kárpáti, Bp.-Uzsgorod, 1982 
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Rózsa meg elvitte szép Ibolyát haza. 

A kastély a három rajkónak marada: 

Lefeküttek benne, de hamar felfáztak, 

Szegény purdék, mert a puszta gyepen háltak. 

 

A komikus feloldáson túl miféle funkciója lehet ennek a zárásnak: Arany zárt 

történetre törekedett, olyanra, amelyben mellékszálak sem maradnak 

elvarratlanok. Ezért volt fontos előteremnie a cseh királylány régi mátkájának, 

miután Rózsa visszatér Ibolyához. Azt is fontos volt látnunk a zárlatban, hogy 

Ibolya állja a szavát, becsületes. Azt is tehát, hogy a cigány gyermekek 

megkapták a nekik járó fizetséget, amelyet birtokba is vettek. És azt is, hogy 

könnyedén megtréfálhatók, becsaphatók a purdék, hiszen a palota köddé vált 

reggelre: 

 

Jobb, ha itt maradok, s ahogy illik, várok 

Azalatt én ködből palotát csinálok  

 

– a hetedik ének zárlatában. Hegedűs Sándor ehhez a szöveghez kapcsolódó 

elemzése egy félreértésen alapul. Azt írja,  

 

a vers végpoénja is jól jellemzi a cigány gyerekek igénytelenséghez 

szokottságát.243 

 

Elgondolása az, hogy a cigány gyerekek, ahelyett, hogy a palotában aludtak 

volna, kimentek az udvarra, és ott telepedtek le. (A Balla Zsófia-féle mese-

átirat egyszerűsíti az archaikus nyelvezetet, dramatizálja és egyértelműsíti a 

                                                 
243 Hegedűs Sándor, Cigányábrázolás a magyar költészetben, Konsept-H, 

Piliscsaba, 2004, 73 
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cselekményt. A zárlatból ezért derül ki egyértelműen, hogy a palota képzelt 

építmény.)  

- - -  

Az amoralitás, a logikus gondolkodás hiánya, az irracionalitás az, amelyre A 

nagyidai cigányok (1851) egész művet szervező metaforája épül. Az 1700-as 

években már minden bizonnyal forgalomban vannak azok a cigányokat 

megformáló populáris szövegek (énekek, történetek, töredékek), amelyek a 

köznép szórakoztatásául szolgálnak. Ezek a szövegek Arany eposz-

burleszkéhez tematikusan kapcsolódnak, szüzséjük kevés eltérést mutat.244 A 

cigányokhoz kötődő sztereotípiák felkínálják a műfajváltás, a műfaj 

paródiájának lehetőségét, elsősorban azért, mert a komikum alapját a 

jellemkomikum adja, a hőseposz jellemábrázolásának inverzeként. Másfelől a 

magyarság sorsfordító történelmi eseményének kritikája válhat belőle. Oly 

módon válik lehetővé az ostorozás, hogy a szöveg kitermeli a Mi Másikját, a 

cigányokat, akik úgy válnak a magyarság képi megfelelőjévé, hogy mindent 

egybegyűjtenek, amit a magyarság magáról alkotott képe nem bír el. A 

közelség viszont arra is lehetőséget ad, hogy a narratíva ezt a Másikat ne a 

teljes idegenséggel azonosítsa, megengedőbb, békülékenyebb legyen, 

megértőbb és elfogadóbb – ennek feltétele azonban a hierarchikus viszony 

deklarálása. Ez a közelség engedi meg a cigányok jelölővé válását a szöveget 

szervező metaforában, ahol a valóságelem a magyarság. Ugyanakkor Arany 

plasztikus képei sokhelyütt kitakarják ezt az alapvető szerkezetet, és 

indulatok, elfojtások tárgyai lesznek egyes szöveghelyeken a cigány figurák. 

Míg Gárdonyi regényében a magyar-török egymást kizáró ellentétpárja közé 

                                                 
244 Vö.: Cigányokról való história, in: Küllős Imola, Cigányok a régi magyar 

közköltészetben a XVII. Századtól a reformkorig, Romológiai Kutatóintézet, 

Szekszárd, 2003, 116-130, Példatár 1. 21., erre a történetre utal Petőfi is 

vígeposzában, A helység kalapácsában. Csepü Palkó színrelépésekor a zenekar 

felmenőit sorolja elő, kik ott voltak a nagyidai víváskor.  Petőfi Sándor, Összes 

költeményei, Szépirodalmi, Bp., 131-168 
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szorul a cigány, A nagyidai cigányok-ban a pár egyik felévé válik. Ezért aztán 

az infantilizmustól az állatiig csapong az Arany-szöveg cigány-képe.  

 

Az a megértéssel kevert, csúfondáros humor,  

 

amelyet Küllős Imola említ, nem csupán tárgyával, de Arany János 

költészetével kapcsolatban is, ebben a szövegben csak többé-kevésbé 

érvényesül. A történetben kisebb-nagyobb megaláztatással, de ép bőrrel 

menekülnek meg a Csóri vajda vezette cigányok. A természetközeliség az 

emberalatti léthez kötődik ebben a költeményben. Az embercsoportok: 

 

mint az összeröffent nyáj,  

vagy  

mint egy veszett gulya,  

vagy 

kutyák a koncon  

 

nemek: 

 

Apja, anyja is él, - nagyapja, nagyanyja:  

Mind együtt lakozván, nősténye és kanja  

 

– a kizárólagosan állatokra használatos kifejezésekkel jelölődnek gyakorta. 

Ezek a jelölések kevéssé szolgálják a humort, a cigányhoz kötődő, szépírói 

szövegekben használatos sztereotípiákon túl erős értékhiányt mutatnak a 

költői képek, leírások, miközben nem funkcionálisak. Arany eposzában 

meggyűlnek azok a szöveghelyek, ahol az ironikus kijátszás zseniális sorai (a 

magyarságra vonatkozóak) elmozdulnak a jelölttől, a jelölőt állítja helyébe az 
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Arany-szöveg. A cigány válik a hatalmon lévő magyar frusztrációinak 

áldozatává ezeken a szöveghelyeken: 

 

Láttad-é tavasszal, de mikor még hó van, 

Szemétdomb körűl a havat olvadóban? 

Itt kibarnul a domb, fehér még amoda: 

Ilyen ősz hajával a tisztes Laboda.  

 

A cigány-reprezentáció Kertész Imre Sorstalanságában 

 

Reprezentáció és önreprezentáció keretei számos esetben összecsúsznak. Az 

biztosan látható, hogy ennek az a fajta a priori elkülönítése, mely 

hagyományozódva átjárja ezekről a pozíciókról való elgondolásainkat, nem 

tarthatók. Hogy ti. reprezentációknak gondoljuk el azokat a szövegeket, 

melyeket a nem-romák írnak romákról, és önreprezentációknak azokat az ún. 

belső nézőpontúakat, melyeket romák írnak önnönmagukról.245 Túl azon, 

hogy a fikció-szövegek eleve hordozzák a beszélői azonosságok elmozgását, 

azaz azt, hogy az én-elbeszélések korántsem értelmezhetők csupán a szerző 

megszólalásaiként, a fikciós aktusnak része ennek a sg1-nek a megképzése, 

folyamatos újraírása is. Az a viszonyrendszer tehát, amely átláthatóvá, 

könnyedén tagolhatóvá teszi dolgozatom egészét, felkínálva a szépirodalomról 

szóló két fejezet elválási helyeit, elbeszélésmódjával remélhetőleg ezt a 

narratív bizonyosságot meg is kérdőjelezi.  

 

Mindenekelőtt szeretném megjegyezni, hogy szövegválasztásomat, amiként a 

fentebb olvasottakat is szinte a véletlenre bíztam. Nem hiszem, és ezt a 

                                                 
245 Erre vonatkozóan lásd még A tudományt teremtő önkény – a romológia 

morfológiája fejezet erre vonatkozó részeit. vö. továbbá: Geertz, Clifford, Az 

értelmezés hatalma, Századvég, Bp., 1994, 390-391 
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dolgozatban több helyütt megkíséreltem kifejezni és magyarázni is, hogy 

létrehozható egy olyan szövegkorpusz, amely az általában már tudottakon túl 

meggyőző erővel bírhat úgy, hogy kiszélesíti, lefedi vagy legalább 

reprezentálja a cigányhoz tartozó reprezentációs változatosságot a nem-

cigány, nem-roma textusban. Korántsem akartam ebben a fejezetben azt 

sugallni, hogy a magyar irodalom cigány-képét a maga teljességében 

áttekintem, kibontom. Azt sem szeretném állítani, hogy a főbb irányokat 

kijelöltem, miközben tudom, hogy a főbb irányok kijelöléséhez mégcsak 

szövegekre sincs szükség, annyira zavaróan jelen van ez a közbeszéd 

felszínén. Ezt pedig be kell látnunk, mert éppen ez a belátás az, amely 

folytonosan az újabb, szórt alakzatú, diaszporikus interpretációk megírására 

sarkall, új szövegeket sodor látóterünkbe.  

 

A Kertész-regény246 rövid interpretációja előtt ezt különösen fontosnak tartom 

megjegyezni. Az analógiák ugyanis olykor veszélyesek. Pontosan úgy, ahogy 

ezek megjelennek az értelmiségi nyilvánosság fórumain, hetilapok 

vitasorozataiban, nyílt levelekben. Ezért jelent problémát európai 

indiánoknak, feketéknek imitálni a romákat, egybeolvasni státuszukat a 

németországi török vendégmunkásokéval, vagy a Párizs peremkerületeiben 

élő pakisztáni népességgel, etc. Ezek az analógiák metaforikus természetűek, 

és használatra kínálják fel magukat, akár a csoport külső 

meghatározottságáról, akár valamiféle saját azonosságtudat, önkép 

konstrukciójáról247 legyen szó. Ily módon azt sem gondolom, hogy a kollektív, 

és hagyományos előítéletrendszerek hasonló működése, a társadalom 

többségi viszonyulásainak hasonlósága és a népirtás elszenvedése valami 

                                                 
246 Kertész Imre, Sorstalanság, Magvető, Bp., 12. kiadás 
247 Ez utóbbiról vö. Somogyi László, Az igazi roma hip-hop, Pécs, PTE, 2000 
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morális csatornákon át utat találna az analógiák igazolhatóságának.248 (A 

Sorstalanság azért kerül az interpretációs példák közé, mert a 20. századi 

világirodalom egyik csúcsteljesítménye.) 

 

A Kertész-regény két egymással nem összefüggő, nem-koherens cigány-képet 

tartalmaz. Fontossága ennek abban áll, hogy megmutatható általa egy nem-

következetesen, nem-tudatosan textualizált reprezentáció, inkább 

véletlenszerűen a szövegbe sodródó betűsorral van dolgunk, amely 

megmutatja annak létezésmódját a közösségi tudatban. Ez lehet a 

magyarázata annak is, hogy a Kertész-monográfiák nem tárgyalják a 

Sorstalanság cigány-képét, a Sorstalanság recepciója nem olvasta 

voltaképpen azt az összességében alig két oldalt, melyet a regényszövegből a 

cigány-tematika érintettsége kitesz249. Az első szöveghely a regény 138-139. 

oldala, amely egy cigány közösséggel való találkozást ír le. Köves Gyuri első 

Auswitzban töltött napja ez, az a nap, amelynek legrészletesebb leírását adja. 

A cigányok leírásához – mint annyi máshoz – nem kapcsolódnak értékelő 

elemek. Inkább a távolság nyelvi kifejeződései, melyek egyszerre fixálódnak 

valódi, térbeli távolságként az elválasztás egyetlen tereptárgyában. 

 

a drótkerítés mögött a szokott pajták, köztük furcsa nők,  

 

vagy lejjebb megint 

 

                                                 
248 Az Egy irodalom teremtődése (1998) kéziratban maradt, egy fejezete került 

csak publikálásra (Iskolakultúra, 1998/9). Ott az analogizáló túlzás nem 

teoretikus, sem ideológiai vagy módszertani motivációjú volt, csupán szűkös 

szövegkorpusszal dolgoztam, ezért hivatkozásaim eltolták a dolgozat súlyait. 

Ez komoly hiányossága akkori munkámnak.  
249 vö. Vári György, Kertész Imre, Kijárat, Bp., 2003, Szirák Péter, Kertész 

Imre, Kalligram, Pozsony, 2003 
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ott a kerítésük mögött. 

 

Az elválasztás tereptárgya, a drótkerítés mint egyetlen viszonyulás minden 

máshoz, ami nem belül van, homogenizál is minden kívül esőt. Az elsőként 

ambivalens viszony, amely a kinti, a tábort megelőző tapasztalatok 

átrendeződésével jár a táboron belül, az első napokban átrendezi az észlelést, 

értelmezést is a regény beszélőjében. A cigányokkal való közösségvállalás 

lehetősége ugyan az észlelés szintjén kimondásra jut,  

 

ez ideig még sosem hallottam róla, hogy ők is bűnösök.  

 

De az egybeesés, a közös sors élménye nem merül fel a narrátor-énben. Ezt 

az eltávolítást megteszi egy újragondolt, a tábor perspektívájából látszó 

rögtönzött és holisztikus igényű vertikális társadalmi modellel is (minálunk 

egy fokkal, úgy látszik, azért mégiscsak magasabban állnak), a javakhoz való 

hozzáférés, a mozgásszabadság különbözőségének jelölésével (fehér cipók). 

Ebben a szövegrészben a metafotikussá válás esélye is megjelenik. A 

romantizáló-idilli cigánykép sajátos narratívája épül ki látszólag a 

koncentrációs tábor felől elbeszélve. Megkísérti a képiesítést, azaz inkább 

megmutatja azokat a szöveghelyeket, ahol ez bekövetkezhetne. A cigány 

férfiak akár az odakint szabadságának eszményi jelölői is lehetnének. A 

szöveg elindítja ezt a képteremtést, aztán visszavonja:  

 

[a cigány férfiak] végtére mégiscsak olyan öltözékben, amilyet az emberek 

odakint hordtak, a szabad életben, hogy úgy mondjam.250 

                                                 
250 Az összes többi fogolytól eltérően, a cigányoknak nem kellett leborotválniuk 

fejüket, és nem kellett rabruhát viselniük; megengedték nekik, hogy a 

családok együtt maradhassanak és megtarthassák ingóságaikat - röviden, 

hogy 1944-ig rendes életmódjuk nagyon távoli hasonmása szerint éljenek. A 
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A felkínált metonimikus szerkezetet nem használja a szöveg, amelyben a 

ruházat eggyé válhatna az azt viselővel, és az így nem az öltözék, hanem az 

öltözék által jelölt viselője lehetne. A hogy úgy mondjam ki is vonja azt az 

illúziót a mondatból, amely az elmondotton túlra engedne nézni, amely 

biztosítaná azt számunkra, hogy a szöveg anyagiságától eltávolodjunk és a 

cigányok végül a szabadság metaforái lehetnének úgy, ahogyan azt 

megszoktuk a 19. század magabiztos narratívájában.  

 

A szövegrész talán egyetlen erős metaforikus alakzata a kikandikáló fehér 

cipók képe. A szövegrész nyitó és záró alakzata zárvánnyá teszi ezt a 

                                                                                                                                                    
fajirtó rabságban, a haláltáborokban, kiszolgáltatva az orvosi kísérletezés 

kényének-kedvének, a cigányoknak tehát a megszokottnál sokkal konkrétabb, 

perverzebb és fájdalmasabb módon kellett túlélniük az autonómiával 

kapcsolatos német fantáziákat, hogy aztán tömegesen végezzék ki őket. 

Trumpener, Katie, A cigányok ideje, „egy történelem nélküli nép” a Nyugat 

narratíváiban, Replika, 

http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/17trump.htm, 2008-08-27 

 

Trumpener a hatalom obszcenitásának ezt gondolja el. Zizek cikke 

hasonlóképpen beszél arról a hatalmi erőérvényesítésről, ami az azonosulások 

lehetőségét függeszti fel. A hatalom igazi ereje abban áll, hogy nem engedi 

identifikálni a hatalma alatt tartottnak önmagát. A hatalom obszcenitása Lynch 

Wild at Heart (magyarul Veszett a világ címmel vetítették a mozik a ’90-es 

évek közepén) című filmjének egy jelenetét hívja interpretációs példának. A 

Trumpeneri gondolat véleményem szerint ebben az esetben nem jut el idáig, 

viszont a Kertész-szöveg igen. Köves éppen azzal az identifikációs teherrel tér 

haza, hogy képtelen magát áldozat-ként elgondolni, és ezzel vált beszédmódot 

Kertész regénye az addigi holokauszt-elbeszéléshez képest. Trumpener azt a 

mozzanatot nem lépteti be, hogy az elbeszélés hiányát nem a náci 

tömegpusztítás, kínzások és fantazmagóriák akadályozzák, hanem – és ezt 

más esetekben nagyhatású tanulmányában ki is fejti – megszólalásból való 

kiszorítottság, a subaltern intézményesülő hagyománya.  
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szövegrészt, a kenyér emberiesítése (kandikáltak ki) a zárásban az emberi 

megvonására válaszol a nyitó képben. A narrátor-én tényleges, fiziológiai 

módon értett látóterébe kerülésen túl semmilyen módon nem kapcsolódik a 

szöveghez ez az epizód. A nyitó mozzanat közben ennek a látásnak 

nyomatékos felfüggesztése (hamar el is fordultam tüstént, mivel nyitott 

ruhájából épp kicsüngött valami) is, és az elfordulás az, ami a látótérbe 

további dolgokat enged bekerülni, egyelőre még a cigánytáboron belül. A 

nyitó tagmondat igéje – ahogyan utaltam erre fentebb – inkább a 

metaforikus-kedveskedő kikandikált lehetett volna, a kicsüngött undort, 

visszataszítást keltő naturalisztikussága helyett, ha a sg1 tényleg mesébe 

kezd. A szöveg itt is felmutatta a metafora helyét, és itt is felfüggesztette 

lehetőségét, ugyanazon eljárásrend szerint, amint azt a metonimikus 

alakzattal tette. Köves nem alakít ki semmilyen viszonyt, csupán zsigeri 

működését verbalizálja. A zárása ennek az epizódnak az, hogy a látótérbe új 

mozgó figura kerül, arrafelé fordul a tekintet (Egy másik látvány (…) másik 

irányban), amely már soha többé nem tér vissza a cigánytáborra. 

 

A másik két szöveghely mindegyike a Lagerältesteren-hez, tehát egy konkrét 

szereplőhöz fűződik. Ő az, aki a Z (Zigeuner) betűt viseli a zöld színű 

háromszögben. Kövest első találkozásukkor az LÄ megüti, valamiféle 

kiismerhetetlenség és idegenség-élmény volt a számára. A cigány tábori 

parancsnok nemi identitása, homoszexualitása tovább erősítette Köves 

számára ezt az identifikálhatatlanságot. Citrom Bandi számára ez nem 

jelentett problémát. Az ő világképlete férficentrumú, származás -és 

vallásfüggetlen hatalom-nyelvet beszél. A cigány számára szitokszó, többet 

jelent annál, mint amely Köves családi szocializációjából adódik. Köves még 

az előző szövegrészben jelzi: 

 



 183

odahaza a cigányokról körülbelül mindenki, magam is tartózkodóan 

vélekedtem.  

 

Citrom Bandi ragaszkodik az olyan kizárólagos történetekhez, mint amely a 

nemzeté, a férfiasság számára feltölthető hagyományos, 

megkérdőjelezhetetlen tulajdonságokkal. A Szegedy-Maszák elemzés ezen a 

ponton összemossa Köves és Citrom Bandi nézőpontját. Az emlegetett pofon 

jelenetnél, melyet a tanulmány is idéz: 

 

Cigány – majd, kevéske töprengés után, ezt állapította még meg: - Homokos 

az ipse, nem vitás.251 

 

Szegedy-Maszák szerint a méltánytalanság az idegenek felől érkezik, így 

leginkább az idegen megképzésének nyelvi aktusa ez a Citrom Bandi mondat. 

Abban az esetben, ha a regény főhőse (és vele együtt a nézőpontot kijelölő 

elbeszélője) Bandi volna, igazat adhatnánk a megállapításnak. Így viszont, 

hogy Köves narratív bizonytalanságai saját azonosulás-helyeinek állandó 

elmozdulásaiból adódnak, sőt, azonosulásának felszámolódásából (amely 

végtére is a sorstalanság-hoz vezet), a kijelentés Citrom Bandié marad. 

 

A 189. oldalon találkozunk utoljára a Cigánnyal.  

 

A nyelve német, a vére cigány 

 

                                                 
251 Szegedy-Maszák Mihály, A kívülálló és az érintett: a megértés iróniája, in: 

Józan Ildikó-Kulcsár Szabó Ernő-Szegedy-Maszák Mihály, Az elbeszélés 

módozatai, Osiris, Bp., 2003, 403 
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,írja a narrátor-én, és a szentencia a parancsnok származásán túl semmilyen 

jelentés felé nem nyit. Annyit jelöl a fogvatartottak logikája szerint is, 

amennyit a fogvatartóké szerint:  

 

ez is az első ok, amiért koncentrációs táborban jelöltek ki néki tartózkodási 

helyet.  

 

Homoszexualitása a második oka jelenlétének, és ezt a különösséget tetézi 

az, hogy rablógyilkos. Ezek tehát személyiségének fő összetevői, melyek 

izoláltan vannak jelen a Lagerältesteren figurájában. Nincs is identifikációs 

aktus, ez mindenkitől megvonódik, aki így vagy úgy részt vesz a 

koncentrációs táborok világában. Egyszerűen csak pozicionálódik, mégpedig 

funkciója szerint. Nem vetődnek fel ehhez kapcsolódóan sem morális, sem 

faji, sem szexuális beállítottságra vonatkozó kérdések, funkcionalitás és 

eredmény viszonyrendszerében írható le minden és mindenki, ez az, ami a 

létezés. A Lagerältesteren mintegy mellékesen cigány, nincs jelentése rajta 

túl ennek a betűsornak, nem mutat sehova, Citrom megszólalása az első 

találkozáskor inkább jelezte annak a narratívának töredékes meglétét, az 

abba való kapaszkodást, amely a kinti világé volt, amelybe beleírva önmagát 

értelmezni tudta. És alighanem ennek kiürülése is pontosan jelzi – a 

regényszöveg számos más mozzanatával együtt – azt, hogy az a bizonyos 

kinti világ nem gondolható el már ugyanolyannak.  
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5. FEJEZET 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhaps, perhaps, perhaps. (Davis, Joe, CAKE) 
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A dolgozat egészének meghatározó mozzanata a saját megszólalásunkhoz 

való, szubverzív viszony. Ennek elméleti alapjait nem kívántam a dolgozat első 

részében, külön fejezetben feltárni, rögzíteni vagy ismertetni. Leginkább azért, 

mert hangsúlyosnak gondolom a dolgozat műfajválasztását, a tudományos 

esszé által adott széttartó megnyilatkozás lehetőségét. Ugyanakkor a szöveg 

beszédmódja és a dolgozat hivatkozásai artikulálhatóvá teszik nyilvánvaló 

irányait. A következőkben ezek mentén kívánom összefoglalni 

következtetéseimet.  

 

Az első, bevezető fejezet a fentebb leírtak szerint szerveződik, és mintegy 

eljátsza a szövegegészet, éppen úgy, ahogyan a nyitány az operáét252. Egy 

Esopus-szöveg segítségével elköteleződik a cigánykutatások hagyományos 

narratívájának felforgatása mellett. Ez a felforgatás a második és a harmadik 

fejezetben pragmatikusan kerül átgondolásra és leírásra. A második 

interpretációja a bevezetésnek egy Lumberg-installáció. A dolgozatnak 

elemző-értelmező hangoltságát mutatja. Olyan elemzést, amelynek 

beszédmódja kevéssé távolodik el az elemzendőtől, ahhoz alkalmazkodik, 

átcsap rajta, összefolyik vele – és ebben a folyamatban képzi meg a 

szöveghez rendelt jelentéseket, mert aligha lehetne tagadni, a dolgozat 

leginkább erre, jelentések megtermelésére törekszik. Így, ezzel az elemzéssel 

mutatja meg a harmadik és negyedik fejezet fő motívumait. 

 

A dolgozat kulturális antropológiai hangoltsága legalább két okból 

magyarázható, de hangsúlyozom, korántsem beszélhetünk valamiféle 

kulturális antropológiai szemléletről. Abból remélem azt az ambivalens 

feltárulkozást, ahogyan a szöveghez viszonyul a dolgozatom. Alapvetésünk a 

narratívákban való gondolkodás, a világ dolgainak szövegesítése. Kétségtelen 

                                                 
252 Sárközy Zoltán zongoraművész barátom szíves szóbeli közlése. 
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és szinte már közhelyszerű a különböző diszciplínákban ennek a megjelenése, 

javarészt uralkodó paradigmává válása.253 Ebben tehát sem újító akarat, sem 

felforgató aktus nincsen, még akkor sem, ha a romológiáról nem kíséreltek 

meg eddig sem részben, sem egészében, a romológia vizsgálati területén is 

alig ilyen módon beszélni254. Ahogy textualizálódik a társadalomtudományok 

által vizsgált világ, úgy e dolgozat éppen detextualizálja némileg a szépírói és 

                                                 
253 Az elmúlt két évtizedben az elméleti munkák vagy konkrét vizsgálatok 

elméleti bevezetőjében ezt találjuk, és az átrendeződés ezen diszciplínákon 

belül a szűkebb vizsgálati területek súlypontjait is eltolták ill. újakat hoztak 

létre. Vö. Thomka Beáta sorozatszerk., Narratívák 1-6., Bp., Kijárat Kiadó, 

1998–2007. 
254 Itt említem meg a művészettörténész Junghaus Tímea eddigi munkásságát, 

aki beszédmódjában, értékelő kategóriáiban is a Cultural Studies felé fordul, 

az eddig hagyományozódott cigány, roma képzőművészetről szóló beszéd 

dekonstrukciójára vállalkozik. Köztük leginkább a Kerékgyártó általi 

megszólalást vonja kritika alá, akinek szinte-pozitivista kategóriarendszere 

mind a mai napig meghatározza a a cigány, roma képzőművészetről való 

gondolkodást. (vö. Junghaus Tímea szerk., Meet Your Neighbours, 

Contemporary Roma Art from Europe, OSI, 2006) A Kerékgyártó által 

elgondolt szerzői származáshoz tapasztott esztétikai rendszer alapját a szerző 

képzettsége (ez leginkább iskolai-akadémiai képzettséget jelent), az alkotások 

primer tematikája és az a hit adja, amely elgondol egy sajátságos roma, 

cigány látásmódot, amelyet az olyan technikai-alkotástechnikai 

mozzanatokban kíván felismerni, mint a színkezelés, kontúr, térábrázolás. A 

képek szemantikája értelmezéseiben a szerzői biográfia illusztrációjaként 

szerepel, magát a Péli Tamáshoz kötődő programszerű cigány képzőművészet 

megteremtését is egy erősen társadalmiasított-aktualizáló kontextusba olvassa 

bele, köztük a reneszánsz képi látásmódjához való kötődést ily módon 

magyarázza:  

a reneszánsz a feltörekvő polgárság művészete volt, s maga a szó is 

újjászületést jelent, és a cigányság is feltörekvő, az életformaváltás 

időszakát megélő nép [kiemelés K. I.].  

Kerékgyártó István szerk., Szentandrássy István, L’Harmattan-Kossuth Klub, 

2007, 13. Továbbá vö. A magyarországi roma képzőművészetről, in: Daróczi 

Ágnes-Kalla Éva-Kerékgyártó István, Roma Képzőművészek III. Országos 

Kiállítása 2000, MMI, 9-16.  
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tudományos szövegeket, amennyiben az interpretációk során vissza-visszatér 

a fikciós szövegek valóságkonstrukcióként való elgondolása. Ennek a 

valóságkonstrukciónak már jellemzően nem poétikai-esztétikai vizsgálata, 

hanem inkább terepmunkája jelenik meg. A dolgozat harmadik fejezetében 

erre tettem kísérletet néhány interpretációs példával, köztük Szécsi Magda ill. 

Holdosi József prózájának esetében.   

 

Az antropológiai kötődés a korszerű humántudományos gondolkodás 

hangsúlyos alakja, Clifford Geertz255 okán is magyarázható. Geertz az, aki 

meghatározó módon fejti ki az általában vett humán tudományokhoz való 

viszonyát, és vele együtt az objektivitás problematikáját. Az ún. kulturális 

fordulat a kulturális antropológia alakulástörténetében, mint viszonylag új 

diszciplína történetében jól követhető, a kánon folyamatos újraírása szinte 

kezdetektől jellemzi is az antropológiai szövegeket. Ez a kulturális antropológia 

alakulástörténetében jól követhető mintázat kerül többek között hasznosításra 

a romológia tudományterületéről alkotott fogalmaink megalkotásakor. Másik 

okunk talán kevéssé összetett, ellenben sokkal inkább kötődik szorosabban 

vett tematikánkhoz, a szélesen értett romológiához. A magyarországi 

cigánykutatások összefoglalását és értékelését átfogó módon a kulturális 

antropológus Prónai Csaba tette meg. Munkája a dolgozat második és kevéssé 

negyedik fejezetének egyik alapvető szövege, úgyis, mint a beszédpozícióm 

kijelölése. Alapvetően azért tartottam különösen fontosnak (egyebek mellett) 

ezt a szöveget, mert biztosította azt a hipertextualitást, amelyben 

monografikus ereje okán a lineáris haladás rendjét dolgozatom permanensen 

boríthatta fel, nézőpontváltásait pedig azzal a szabadsággal tehette meg, hogy 

a Prónai-szöveghez való visszatérés-eltávolodás egymást értelmező 

szövegekként bocsátkozott dialógusba. A kutatástörténeti vázlat szekunder-

                                                 
255 vö. Bevezetés (1. fejezet) és A tudományt teremtő önkény (2. fejezet) 

vonatkozó helyei 
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szövegekként viszonyul a cigánykutatásokhoz, azokhoz viszont kevéssé nyúl, 

amelyek maguk is a cigánykutatások reflexiói. Az így megmutatkozó rések 

voltaképpen azok, ahol dolgozatom megkísérelhette a romológia 

tudománytörténeti kánonjának újraírását. Ily módon, miközben a vázlat 

(Prónai dolgozata) foglalkozik Erdős Kamillal, a magyarországi 

cigánykutatások egyik kultuszalakjával, nem tér ki (hiszen kutatói tudományos 

teljesítménye szempontjából irreleváns) arra a rövid bejegyzésre, melyet 

Cigánykutatók címmel ír, és amelyet 1960-ban tesz közzé az Erkel Ferenc 

Múzeum évkönyvében.256 A tudománytörténetről szóló fejezet – mint ahogy 

Prónaié is kevéssé – nem foglalkozott túlzott hangsúllyal a romológiai 

kutatások célképzetével. Holott ez alapvető módon határozza meg máig a 

megnyilatkozásban részt vevők egymáshoz való viszonyát: a kutatás 

tárgyaként létező cigány, roma közösségeket, a kutatót és a tudományos 

dolgozat olvasóét. Erdős az említett cikkében a cigánykutatások motivációjára 

és céljára (reményei szerint kézzelfogható következményére) is választ keres: 

 

Különösen a hitleri cigányüldözések, cigánykiirtások ellenhatásaként, szinte 

cigánykutatói reneszánszról beszélhetünk, mely figyelembe vehető mértékben 

a részvéten és a faji megkülönböztetés elítélésén alapult.257 

 

Ebből a bejegyzésből hangsúlyosan az derül ki, hogy a vizsgálódás 

alapmotivációi kívül helyezkednek el a megismerni akaráson, nincs közük a 

vizsgált közösségekhez, kultúrákhoz, inkább ahhoz a közösséghez kötődnek, 

amellyel a vizsgálatot végzők azonosulnak. Ez olyan nyelvi fordulatokban is 

megjelenik, mint 

 

                                                 
256 Erdős Kamill cigánytanulmányai, Békéscsaba, 1989, 107-109. A szöveggel 

a dolgozat 2. fejezete részletesen foglalkozik. 
257 Erdős Kamill cigánytanulmányai, Békéscsaba, 1989, 108 
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A magyaroknak sincs szégyenkezni valójuk.258 

 

A cigánykutatásoknak ezzel a többségi, szociálpszichológiai értelemben vett 

mozzanatáról példának okáért elfeledkeztek mindezidáig a kutatások. Jelzem 

tehát, hogy bármely irányból indulva megbontjuk a zártnak feltűnő 

diskurzusrendet, áthelyezzük a kérdéspozíciókat, akkor lehetővé válik az, hogy 

romológiáról beszélhessünk. Ez a megnyitás adja kritikai pozíciónkat, ahonnan 

elemző tapasztalatunkat visszairányíthatjuk oda, ahol vizsgálatunk 

alapszövegei is megtalálhatóak. Egyszersmind le kell számolnunk azzal az 

elgondolással, amely a kutatót, tárgyát, eljárásait és megszólalását 

elválasztják éles határokkal egymástól.  

 

A célképzet is ebbe a zárt ideológiába íródik bele, amely a többségi akaratot 

megkérdőjelezhetetlennek, világról alkotott elgondolását kizárólagosként 

tételezi. Végtére azt rója fel Erdős a cigánykutatóknak, hogy  

 

Ez a munka azonban eddig sajnos elvonatkoztatott volt a gyakorlati élettől, 

vagyis: nem célozta a cigányság felemelkedését és egyenjogúsítását a 

környező lakossággal.259 

 

Ennek a szemléletnek a továbbélését mutatják azok a szövegek is, amelyek az 

ún. szociológiai iskola képviselőitől származnak. Bár jóval árnyaltabban, de 

hasonló ideológiai platformon képzelik el a szociális-gazdasági státusz és a 

cigány, roma identitás kulturális elemeinek viszonylatában a maguk cigány-

képét. Ezeknek sokfélesége a versus, a választás vagy a hozzárendelés 

alakzataiban kerül elgondolásra. Jól láthatóan a tudományos kutatások 

                                                 
258 Erdős Kamill cigánytanulmányai, Békéscsaba, 1989, 109 
259 Erre később úgy reflektál, mint megrendszabályozás-ra, melyet idézőjel 

eufemizál. Erdős Kamill cigánytanulmányai, Békéscsaba, 1989, 110 
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viszonyulásrendje árnyaltabban kerülhet megírásra, miközben fenntartható a 

Trumpener által kijelölt deviancia és autonómia ambivalenciája. 

Jelentésképzésük közös vonása, hogy leírásuk mindig valamiféle, a többségi 

pozícióból elgondolt értéket, normát rendel a megismerés aktusához, 

miközben ezzel, tehát saját szemlélő pozíciójával nem számol. Csalog Zsolt 

emblematikus alakja ennek a mozgalomnak, azt írja hivatkozott 

interjúkötetének zárásában:  

 

a cigányok is elérhetik az emberi lét köznormák megszabta szintjeit, de 

közben megőrizhetik és szégyen nélkül viselhetik cigány karakterük szép 

vonásait is.260   

 

Nem az első tagmondat problematikus – az egy szociális jólétet kívánó, 

együttérző aktus, amelyben felesleges a köznormák fogalmával bíbelődni. 

Ellenben a második tagmondat de utalószava már mutatja az előbb vázolt 

stratégiák egyikét, a versus formuláját, amely így egy alany, a cigány alá 

vonja, mintegy annak két arcává teszi a szegénységet és a karaktert. A 

második tagmondat pedig a kritika nélküli odafordulás zavaró és továbbra is 

egzotizáló-idillizáló gesztusa, amely a cigány karakternek, mint olyannak 

többségi pozícióból való megítélését nem kérdőjelezi meg.  Azért jelzem 

mindezt, mert azt a beszédmódot, amelyet itt képvisel, a jelentéses szintjein a 

szövegnek – azaz akkor, amikor éppen ezt a beszédmódot tematizálja – 

sikerül megragadnia Csalognak, ily módon ismerve rá a nemzeti szerveződés 

mimicry-jére261, amit meglehetős kritikával szemlél és olyan kemény 

szavakkal illet: 

                                                 
260 Csalog Zsolt, Kilenc cigány, Kozmosz, Bp., 1976, 239 
261 Bhabha szövege, a Not quite, not white példája megmutatja mindkét fél 

érintettségét. Értelmezésemben a mimicry-fogalom tovább tágítható. Nem 

csupán a perszonalizálhatóról (kolonializált és kolonializáló), hanem a 
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Arról a mozgalomról beszélek, amely cigány zászlót és himnuszt szerkeszt, és 

amely csakis cigányban és nem-cigányban gondolkodik, eléggé hasonlóan a 

cigányirtó fajvédőkhöz.262 

 

Alighanem mégsem a modernitás logikájának leleplezéséről van szó itt, inkább 

annak fenntartásáról, amely továbbra is egy, ugyan jószándékú, de saját 

pozícióját reflektálatlanul hagyó értelmiségi közösség társadalmi ízlésének 

hangja. Azzal, hogy ez a beszédmód öröklődik – miközben nem mellesleg 

Csalog szemléletmódja máig korszerűnek tűnik ahhoz képest, ahogyan az ún. 

cigánykérdés tematizálódik napjainkig – kevés esélyünk van jó válaszokat 

nyerni.  

 

A dolgozat harmadik nagyfejezete, A lehetséges cigány irodalom a látszólag 

véletlenszerűen odasodródó szövegek interpretációira épül. A véletlenszerűség 

annyiban hangsúlyos számunkra, hogy az jelezze a kánonalkotás 

kizárólagosságának elutasítását. Ugyanakkor ezzel együtt jelentős 

reprezentativitással is bír a szövegválogatás. Ezt kívánja biztosítani egy 

többszörözött viszonyrendszer, amely egyébiránt a dolgozat minden 

fejezetének sajátja, egyszersmind kohéziós erejű módszere is a 

disszertációnak. A cigány szerzők szövegeinek tekintett cigány irodalom 

                                                                                                                                                    
megnyilvánulásról, a szövegről magáról van szó. Ily módon a többségi 

beszédmód is mimicry-zálódik, miközben retorikai alakzataival elfedi a 

koloniális, hatalmi akaratot. Csalog példaszövegében azt tapasztaljuk, hogy 

bár ráismer a modern nyelvi alakzataira, maga is ugyanannak a nyelvnek a 

foglya. Ily módon mimikus szövegek találkoznak, amelyek nem képesek 

dialogikus viszonyra, mert nem ismernek rá önmaguk zártságára. vö., Bhabha, 

Homi K., Introduction, in. Location of Culture, London, Routledge, 1994; ill. A 

posztkoloniális művelődéselmélet, Helikon, 1996/4 
262 Csalog Zsolt, Kilenc cigány, Kozmosz, Bp., 1976, 238 
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elképzeléséből indulok, két, ezidáig leghangsúlyosabb monográfiát, a gyakran 

idézett Csengey és Djuric dolgozatokat véve alapul, és beleolvasva az eddig 

megjelent legfrissebb tanulmányt, Kelemen Zoltánét. Ezek a szövegek kínálják 

fel azt a lehetőséget, hogy általuk elbeszélhetővé váljon egy már 

megkonstruált cigány irodalom, az elmondhatóság garanciája, ha úgy tetszik. 

Ám e szövegek által kritika alá vonható a modern hegemón logikája, a 

jelentések uralására törő akarat, amely viszont mindkét szerző 

tanulmányainak sajátja. Ezek kánonalkotó erejét figyelembe vettem a szerzők-

szövegek ismertetése során, és ezeket a szövegeket sok esetben úgy 

kíséreltem meg identifikálni, hogy azok lezáratlanságát feltárjam, 

elhallgatódásuk és kisugárzó erejük ugyanis sok esetben éppen ebből a 

hozzájuk tapadt és rájuk értett reprezentációból adódott. Ezen a ponton 

gondolom azt, hogy miközben Kulcsár Szabó kritikai megjegyzései 

elfogadhatóak Bari költészetének túlfogadottságáról263, legalább annyira nem 

ad ez képet a Bari-életműről, mint amennyire az, hogy Djuric a költői program 

leghangsúlyosabb elemeként a József Attila Díjat emeli ki. És itt megint arra 

utalok, hogy érdemes a szövegek közötti értékelő viszonyokat, a rájuk 

vonatkozó állításokat szövegteleníteni, oly módon elgondolni, hogy az 

hozzáférhető lehessen a társadalomtudományok eszköztárával. Azt képzelem 

ugyanis, hogy többek között a szegregáció-izoláció fogalmi rendje hatalmi 

hálóban elbeszélhető, ily módon nem kizárólag a tényleges emberi 

közösségek, hanem a társadalom testébe íródó irodalom, vagy a társadalom 

egyik intézményének elgondolt irodalom számára is újabb jelentéseket 

termelhet meg a szövegek közötti dinamikus rendszerről, 

hozzáférhetőségükről. Végkövetkeztetésként ily módon gondolom el a 

lehetséges cigány irodalmat, amelyről formálisan ugyan leválasztódott a jelen 

                                                 
263 vö. A lehetséges cigány irodalom fejezet vonatkozó helyei 
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dolgozatban a cigány-reprezentáció témaköre, valójában mégis úgy érdemes 

elképzelnünk, mint annak alakító, nem elváló részét.  

 

A reprezentáció-fejezet (Az elképzelt cigány) feltárja a dolgozat teoretikus 

hátterének szintúgy hangsúlyos elemét. A kritikai pozíció, mint arra már 

annyiszor utaltam, meghatározó élménye a dolgozatnak, és oly módon 

törekszik a magabiztos és meglévő rendszerek lebontására, hogy példájának 

és hivatkozásának is a posztkolonialista elméletet tekinti. A tudománytörténeti 

és reprezentáció fejezetek leginkább Said stratégiáihoz közelítenek. Oly 

módon, hogy kevéssé akarnak műfaji határokat húzni a szövegek közé, inkább 

jelentésképző stratégiákra figyelnek. Ahol a hatalom beszél, ott arra 

törekedett a dolgozat, hogy ezt leleplezze, megmutassa és számonkérje ezt a 

reflexivitás-hiányt. Látható az is, hogy Trumpener és Spivak munkáinak 

jelentős nyoma van leginkább itt, az utolsó fejezetben. Trumpener 

dolgozatának azért, mert ő az, aki felismeri és leírja azt a narratíva-hiányt, 

amelyet eddig a hatalmi retorika elfedett. Ugyanakkor továbbgondolása azért 

volt fontos, mert ezt Trumpener (amint ez a posztkoloniális szerzők 

munkáiban is megfigyelhető) nem feltétlenül egy beszédmód, hanem egy 

állapot sajátjaként gondolja el. Jellemzően biografizálja, azt sugallva, hogy a 

Nyugat narratívája a nyugati emberé, és arról a beszédmódot kevéssé szakítja 

le, egybeolvassa vele. Ezzel szemben azt is hangsúlyozom, hogy ez a 

beszédmód erőszakosabb és asszimilánsabb, mint azt Trumpener felmutatni 

képes. Ugyanis ez a beszédmód és stratégia az, amely tovább dolgozik akkor, 

amikor a cigány, roma szerzők beleírnak ebbe a narratívába. (Ezt mutatta 

feljebb a Csalog Zsolttól vett idézet, amely itt újraolvasásában tudósít 

mégiscsak erről a stratégiáról.) Szembenállásuk tehát nem a jelentések 

megképzésének módjára, hanem a jelentések értékmozzanatára koncentrál. 

Egyszersmind azt állítom, hogy ily módon nem lebontják, hanem megerősítik 

azokat, mert nem létalapjukat, csupán kifejezett állításaikat kérdőjelezik meg. 
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Érvényesnek gondolom a Spivak-i kultusz-szöveg, a Can the Subaltern Speak? 

kérdését. Azt állítom ezzel együtt, hogy a Subaltern terminusa nem a 

megszólaláson, hanem a tényleges megszólaláson fordul meg, amint többek 

között a Hancock-kritikában utaltam erre. A tényleges megszólalás terminusa 

az a hang, ami reflektál saját megszólalására, a megszólaló narratívában való 

benneállására, így távolítja el magától a kizárólagosságra törő akaratot.  

 

Spivak bricoleur-fogalma a dolgozatnak erős keretét adja.  Azt képzelem, hogy 

a romológia mint tudományos diskurzus lehetséges jó útja – tehát az, ami a 

jelenségek többértelműségéhez vezet –, ha nem válik el mindenkori vizsgálati 

tárgyától. Ebben a megengedésben nem a tudománytalanság, az 

artikulálhatatlan szétírás, a metodológiai zűrzavar veszélyeit látom, hanem 

azt, ahogyan ez a megengedés kezdi ki a még abszolutizáló narratívát. A 

tematikus vagy metodológiai sokféleség ennek kell, hogy következménye 

legyen. A romológia nyitott, átjárható diskurzus-helye a szövegeknek. Ebben 

az értelemben gondolom el transzdiszciplinárisnak, vagy studies-jellegűnek. A 

megszólalás legszélesebb horizontjának, amely minden olyan szöveget 

értelmezési mezejébe vonhat, amely bármely módon tárgyára, a roma, cigány 

közösségekre (is) vonatkozik. Ily módon tehát nem egy kisajátító 

magatartásról van szó, hanem a különböző tudományterületekről származó 

szövegek találkozási helyéről. Igazi haszna abban van, hogy azok a szövegek, 

melyek eddig nem tudták megszólítani egymást, itt, ebben a térben 

kiterjesztődnek, újfajta elbeszélhetőségükre nyílik mód. A fentebb elősorolt 

számtalan tudományterület szövegei saját, nagy intézményesült 

hagyományrendjükből válhatnak ki, és találnak rá olyan szövegekre, 

amelyekre más módon nem kínálkozik lehetőség. És ez nem egy 

interdiszciplináris viszonyulásban történik meg. A szövegek éppen attól a 

tehertől szabadulnak meg, hogy érvényesíteniük kelljen egy rejtett holisztikus 

elgondolást tárgyukról, a cigány-ról, romáról. Az tulajdonképpen nem más, 
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mint saját tudományterületük presszúrája, kényszerítő ereje, amely 

folytonosan tisztázását várja el a tematikának, egy a tudományos diskurzus 

nézőpontjából látható tágabb kontextus nélkül. (Jellemző példaként talán 

érdemes jeleznünk, hogy alig születik olyan cigány, roma tárgyú szakdolgozat, 

értekezés, amely ne szánna legalább rövidke fejezetet a romák 

történetének/történelmének, függetlenül a szűkebb kutatási területtől. 

Általában ezeknek az írásoknak önmaguk elől is rejtve maradó állítása az, 

hogy egy(!) könyvnyi tudnivalónk van/elégséges a romákról, cigányokról.)  

 

Végtére is ennek az elvárásnak a feloldása, a párhuzamosan elbeszélt cigány 

helyett a dialogicitásban folytonosan újraírt diskurzus az általam vázolt és 

elképzelt romológia. Ahogyan a fentebb leírtak értelmében gondolható el a 

romológia a tudományok bricoleur-jeként, és gondolható el a romológia írása. 

Így lehetséges eljutnunk odáig, hogy beszédmódunk nem destruálja 

elsődleges jelentéseit a szövegünknek, hanem a jelentésképzésnek úgy ad 

helyet, hogy beszédmódja maga is átitatódik ezzel a jelentésességgel. Végül 

és legfőképpen, a romológia nem azért kell, hogy teret nyisson, hogy ezzel 

egzisztenciájáért szálljon harcba, amiként ezt tette eddig, hanem azért, hogy 

újra és újra saját felszámolására törhessen.  

 

--- 

--- 

--- 
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