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Bevezető

Képekben élünk. A világ elsődlegesen képekben mutatkozik meg előttünk, és 

mindaz, amit látunk és hallunk, bennünk leképeződik. Gondolkodásunk azonban 

ezeket a képeket, illetve leképeződéseket fogalmakká absztrahálja, a fogalmakat 

szavakba öntjük, a szavakat pedig leírjuk, mások leírt szavait olvassuk. A beszéd 

és az írás segítségével képek nélkül is megértjük egymást, közlendőnk célba talál.

A tudomány tehát hosszú időn át megtehette, hogy hátat fordít a képnek, vizs-

gálódása tárgyának és eszközének kizárólag a szöveget választotta. Úgy tűnik 

azonban, hogy a kép az elmúlt egy-két évtizedben kitört ebből a fogságból, s az 

emberi gondolkodásban visszaköveteli magának azt a helyet, amelyet évtízezre-

deken át elfoglalt. Jó húsz éve egyre több szó esik a képi fordulatról, az „iconic 

turn”-ről, amelynek révén a kép valósággal elárasztotta a civilizációt, meghódí-

totta a tömegek mindennapjait, és a tudomány kapuit döngeti. 

Ennek a fordulatnak az egyes elemeit világosan látjuk mindnyájan. A televízió időnk 

egyre nagyobb hányadát követeli magának, újságjaink és könyveink képekkel zsúfolva, 

utcáinkon plakáterdő, mobil-telefonunkon képes üzenetek jönnek-mennek, a fényképe-

zés, képfeldolgozás digitális technikáit már az általános iskolások elsajátítják. 

A fordulat azonban sokkal korábban kezdődött. Nagyhatású könyvében (A 

nyomtatott kép és a vizuális komunikáció) William Ivins1 a 19. század első harma-

dának találmányaira hívja fel a fi gyelmet: az angol Bewick részletgazdag famet-

szetére, a francia Robert folyamatosan, végtelen csíkban gyártott újságpapírjára, 

valamint a német Koenig gyorssajtójára, amelyek együttesen megteremtették a 

feltételeket az olcsó, nagy példányszámú képes újságok számára2. Bátran illesszük 

1  Lásd irodalomjegyzék.
2  Ivins 20.
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a sorhoz a Daguerre és Talbot felfedezte fényképezést3, amely ugyan az újságokat 

és könyveket csupán a 19. század legvégén hódította meg, de a kor szemléletére 

addig is óriási hatást gyakorolt.

És ezek a találmányok nem a semmiből jöttek. Valójában a civilizáció ipari 

forradalomnak nevezett, korszakhatárt jelölő fordulatának újabb jelenségével van 

dolgunk, amely Nyugat-Európából szétterjedve áthatotta az egész emberiséget, 

és amely fordulat minden jel szerint még ma is tart, újabb és újabb jelenségekkel 

lepve meg a szemlélőt. A tudomány téved, ha a képek újabban tapasztalt szétára-

dását terhes kényszernek, a popularizmus támadásának érzi, és azzal szemben zárt 

kapukkal őrzi a szövegek, a textus szentélyét. A képi fordulat nem kényszer, ha-

nem lehetőség olyan ismeretek megszerzésére, olyan következtetések levonására, 

amelyek addig rejtve maradtak előlünk. 

A témával foglalkozó irodalom egyik alapművében (Eyewitnessing) például 

Peter Burke, a cambridge-i egyetem emeritus professzora hossszú szakaszt szen-

tel a mindenkori történetírás fi gyelmét elkerülőknek, elsősorban a nőknek és a 

gyerekeknek4, akikről írott forrás egészen a huszadik századig aránytalanul kevés 

maradt fenn, a képek mellékfi guráiként azonban gyakran szerepelnek. 

A cigányság éppen ilyen nép, amely egészen a 19. század végéig főként néhány 

romantikus, részben pedig negatív sztereotip ideával volt képes beépülni az európai 

közös kulturális-történeti hagyományba5, egyébként szinte ismeretlenül élt egyfaj-

ta párhuzamos, rejtett életet az európai történelmi színpad főhelyén zajló színjáték 

hátterében. A rivaldafénybe még az előző századforduló után is csupán néhány, a 

meglévő sztereotípiákat megtestesítő személy és irodalmi alak tudott kilépni, pél-

dául Carmen, akiben az igézően szép, szabad cigánylány nyugat-európai ideája öl-

3  Ezúttal eltekintve annak elemzésétől, hogy Daguerre-nek valójában mekkora része volt a 
találmány megalkotásában.

4  Burke 103-117.
5  Erről bővebben ír Epstein Nord és Charnon-Deutch.
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tött alakot6, vagy Rigó Jancsi, a Chimay belga hercegnét7 muzsikájával elbűvölő és 

elcsábító muzsikus8. Ezen túl élt még Nyugat-Európában egy nagyobbrészt pozitív 

elemeket tartalmazó, de éles kontúrokat nem tartalmazó romantikus kép a szabadon 

élő, isteni tehetséggel megáldott cigányokról9, Közép- és Kelet-Európában pedig 

egy inkább negatív elemeket tartalmazó idea-együttes többek között a cigányok 

munkakerüléséről és tolvajlásairól10, ennél több azonban alig.

Ebben a helyzetben a képek, az ábrázolások aligha nélkülözhető történelmi for-

rások. Hogy milyen információ nyerhető belőlük, arra az alábbiakban próbálunk 

válaszolni. 

És még egy gondolat, amely némiképp már át is vezet a cigányság történetéhez. A 

jelen tanulmány a történelmi Magyarország cigányságát, a róluk készült, 1914 előtti 

ábrázolásokat vizsgálja. Tudni kell azonban, hogy Magyarországon belül a két nagy 

történeti egység, Erdély és a szűken vett Magyarország szociokulturális háttere, noha 

a két országrész 1867-ben jogilag egyesült, igen jelentősen különbözött. Erdély társa-

dalma, termelési kultúrája sok tekintetben archaikusabb volt, mint a nagyobbik hazáé, 

és ez erősen kihatott, sőt máig kihat a cigányokhoz való viszonyra. Ha tehát a történeti 

Magyaországról beszélünk, ezt a kettőséget fi gyelembe kell vennünk.

Végül néhány szó a tanulmány címében szereplő „ikonológia” kifejezésről. Jellem-

ző a megközelítés viszonylag új voltára, hogy az ezt leíró kifejezések tartalmát illető-

en sem alakult ki teljes konszenzus. Eredetileg a Hans Belting meghatározó kötetének 

címében szereplő „képantropológia” szóval terveztem leírni a tanulmány tárgyát, ez 

a kifejezés azonban – ma még – túl általános érvényű ahhoz, semhogy kellőképpen 

meghatározza az elérni kívánt célt. A témával foglalkozó szakirodalomban azonban 

6  Charnon-Deutsch 60-63.
7  A hölgy egyébként polgári származású volt, tehát nem hercegnő, ahogy sok helyen téve-

sen szerepel.
8  Sárosi 1971, 176, valamint 2004, 263 és tovább.
9  Például Liszt Ferencnél.
10  A különbség valószínűleg a cigányságnak a többségi etnikumhoz való arányából, illetve a konf-

liktushelyzeteknek a létszámaránytól függő gyakoriságából fakad – erről később bővebben.
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meghonosodott már egy kifejezéspár: az ikonográfi a és az ikonológia. Az előbbi a 

régebb óta használatos, többnyire „képpel való megfogalmazás”, valamint „adott kép 

leírása” értelemben. A képi közlés korábbiaknál elmélyültebb kutatása magával hozta 

egy átfogóbb kifejezés igényét, így született meg az ikonológia, a „képtudomány”, 

amely a bonyolult összefüggések teljességének feltárására törekszik11. Ebből a teljes-

ségből egy szelet, a történeti szempont a jelen tanulmány tárgya.

11  Burke 34.



Első rész
Képelmélet történelmi megközelítésben
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1. Képekről

1.1. A kép, mint történeti forrás

A bölcselettudományok többé-kevésbé evidenciának tekintik, hogy a civilizáció 

fundamentuma a fogalmi gondolkodáson alapuló ismeretátadás, amely a beszéddel 

és az írással teljesedik ki. Ez az álláspont minden jel szerint helyes, de csak azzal 

a megszorítással, hogy a fogalmi gondolkodás, a fogalmi alapú ismeretátadás nem 

az egyetlen, kizárólagos eszköz. A fogalmi gondolkodás mellé oda kell sorolnunk 

a képi gondolkodást is, amellyel többé-kevésbé szétszálazhatatlan szimbiózisban 

funkcionál, a szóbeli és írásbeli ismeretátadás mellé pedig hangsúlyosan oda kell 

tennünk a képi közlést, amelynek alkalmazása valójában soha egy percre sem szü-

netelt, még ha a különböző korok eltérő mértékben éltek is vele. 

A képi gondolkodás a fogalmi gondolkodást teljes egészében nem helyette-

sítheti, ezt igazán még elgondolni is nagy nehézségekbe ütközik. A képpel való 

kommunikáció, a kép közlésre való alkalmazása és „olvasása” azonban az egész 

civilizáció történetében sokkal jelentősebb, mint általában feltételezik. Magyar-

ország évszázadok óta kétségkívül a fejlett világ része (egy képzeletbeli, a Föld 

összes civilizációját magában foglaló fejlettségi céltáblán a kilences körben volna 

a helye), az olvasni tudók azonban itt is csupán a 19. század utolsó harmadában 

kerültek többségbe az analfabétákkal szemben12. Az elmúlt ötezer évben, az írás 

létrejötte óta élt összes embernek valószínűleg a kilencvenkilenc százaléka anal-

fabétaként élte le az életét, a szóbeli kommunikáció mellett kizárólag a képi köz-

lésre hagyatkozhatott. És minden időben volt is mire hagyatkoznia.

Márpedig ha a kép a keletkezése idejében alkalmas volt a közlésre, akkor infor-

mációkat hordoz az utókor számára is. Nem kétséges persze, hogy ami például a 

történelmet illeti, a múltról megszerezhető ismeretek elsődleges forrása az írott szó 

12  A hat éven felüliek közül írni-olvasni tudók Magyarországon: 1870: 34,4 %, 1880: 43,44 %, 
1890: 53.35 %. MSK I. 152.
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(ezúttal eltekintve a legújabb kori oral history eredményeitől), a szöveg, az írásbeli 

dokumentum. A történettudomány összehasonlíthatatlanul többet tud azokról a né-

pekről, amelyekről írott dokumentumok maradtak fenn, mint azokról, amelyeknek 

csak a tárgyi emlékei ismeretesek. Mégis önmagát fosztja meg fontos ismeretektől 

az, aki a szöveg mellett elhanyagolható forrásnak, illetve a történettudomány szá-

mára közömbös tárgynak tekinti a képet. Különösen, ha azt tág értelemben veszi, 

ide értve a kerámia edények vonaldíszeitől a tényleges ábrázoláson át a modern 

tárgyak formatervezéséig a kifejezés bármely tárgyiasult megvalósítását. 

A jelen tanulmány azt igyekszik igazolni, hogy a kép, az ábrázolat a múlt megismeré-

sének eszközei között a szöveg mellérendelt társa, általa olyan ismeretek birtokába lehet 

jutni, amelyek nélküle nem szerezhetők meg, és amelyek a szöveges forrásokra támasz-

kodó történetírás számára is relevánsak. Ez természetesen fordítva is igaz: a szöveges 

forrásokból merített ismeretek alapvető segítséget nyújtanak a kép megértéséhez. 

A történeti értékű kép (és vajon melyik nem az?) tehát nem csupán arra való, 

hogy a szerzők ismeretterjesztő munkáikat színesítsék vele, még csak nem is csu-

pán arra, hogy általuk láttatni lehessen azt, amit a puszta szöveg segítségével csak 

nehézkesen lehetne megtenni. A kép a történeti ismeretek megszerzésének és bő-

vítésének éppen olyan értékes tárgya és eszköze, mint a szöveg, egy korabeli áb-

rázolás éppen olyan elsődleges forrás, mint egy levéltári dokumentum.

1.1.1. Nemzetközi kutatási irányok és eredmények

A tudományban ritkán történik meg, hogy egy felismerés teljesen újnak bizonyul – 

a jelen tanulmány tárgya sem az. Anélkül, hogy önállókutatási iránynak tekintették 

volna, már a 18. században a korai kereszténységről beszélő forrásként tekintettek 

a római katakombák falfestményeire, a 19. században pedig ugyanezeket már a 
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társadalomtörténet forrásaként is értelmezték13. A képek historiográfi ai szerepével 

kapcsolatban említendő Jacob Burckhardt, Johann Huizinga, Aby Warburg, majd 

az utóbbi nyomán Frances Yates munkássága. Mindezek a kezdeményezések 

azonban nem álltak össze egységes szemléletté. Az új megközelítés, amely közel 

egy évszázadra tekint vissza, nem a történettudomány, hanem a fi lozófi a felől ér-

kezett. Az egyik úttörőnek az osztrák Otto Neurath számít, aki az 1920-as évektől 

két évtizeden át kísérletezett a teljes értékű képi nyelv megalkotásával, ezáltal a 

képi gondolkodás új dimenzióinak megnyitásával. Megalkotta a Nyomtatott Képi 

Oktatás Nemzetközi Rendszerét (International System Of Typographic Picture 

Education, ISOTYPE)14, egy olyan képsort, amelyben standardizált ábrák jeleztek 

dolgokat (ember, kutya, virág) és viszonyokat (lent, fent, gyorsan, most, majd). A 

képi nyelv nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de a kezdeményezés életre 

hívta a piktogramm műfaját, azokat a képi jeleket, amelyekkel ma már ezerfelé 

találkozhatunk, és amelyek bármely nyelven beszélőt útba igazítanak.

A kép mai fi lozófi ai megközelítése Neurath mellett újra és újra visszatér Witt-

genstein fi lozófi ájához is. A témánktól kissé távol vezet ez a szál, ezért csupán 

jelezni szeretnénk, hogy Neurath és Wittgenstein képelméleti munkásságát be-

hatóan elemzi Andreas Roser Léteznek-e autonóm képek című tanulmányában15.

Ha voltak is kezdeti lépések, a tudomány felettébb lassan fordult a kép felé. 

A témával foglalkozó művek gyakran idézik H. H. Price 1953-ban papírra vetett 

mondatait. „Balszerencsénkre a történelemnek leginkább szavak gyötörte civili-

zációjában élünk, ahol ezrek és tízezrek teljes munkás életüket azzal töltik, hogy 

szavakkal bánjanak. Egész felsőoktatásunk arra irányul, hogy bátorítson a verbá-

lis gondolkodásra, és lebeszéljen a képi gondolkodásról. Reménykedjünk abban, 

hogy utódaink bölcsebbek lesznek, és mindkettőt bátorítják.”16

13  Francis Haskell: History and its images, idézi Burke 10. oldal.
14  Neurath.
15  Roser 2003.
16  Price 1953 – idézi Nyíri 2003/1, 265. oldal.
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Talán bölcsebbek lettek. Az első jelentős lépések egyikének Rudolf Arnheim 

Visual Thinking című, 1969-ben Kaliforniában megjelent műve tekinthető17, 

amelyre szinte minden, a tárgykörrel foglalkozó mű hivatkozik. Figyelmet érde-

mel sok más mellett Merlin Donald: Origins of the Modern Mind című, 1991-ben 

megjelent kötete18, amely a homo sapiens kognitív evolúciójában három elem, a 

képi, az ideografi kus és a fonologikus újítás  egyenrangú együttműködését hang-

súlyozza. Ami magát az ideografi kát illeti, arra nézve Nyíri Kristóf szavait idéz-

zük: „a képek háttere (ti. a képek mint a háttérben használt eszközök – B.G.) 

nélkül a szónyelv egyáltalán nem látszik működőképesnek”19. Természetesen nem 

eshetünk a ló túloldalára, hiszen, ahogy Arthur C. Danto fogalmaz: „ahhoz, hogy 

a képeket teljességgel meg tudjuk érteni, szükségünk van a szónyelvre.”20

Mindezek a fejlemények hozzájárultak egy nemzetközi tudományos dialógus, az 

úgynevezett imagery debate (képi vita) kialakulásához. Ennek a zömmel publiká-

ciók formájában zajló vitának jelentős alkotásai Stephen Kosslyn Image and Brain 

(Kép és agy)21, W. J. T. Mitchel: Picture Theory (Képelmélet)22, továbbá Bruno La-

tour: Visualisation and Cognition23 című kötetei. Érdekes adalékkal járult a vitához 

Peter Gallison a részecskefi zika tárgyköréből. Mivel ez a tudományág a képrögzítés 

feltalálása után született, kezdetben a legtöbben úgynevezett mimetikus reprezen-

tációra törekedtek, magyarán megpróbálták lefotografálni a szubatomi részecskék 

kölcsönhatásait, a valóságot leképező képet igyekeztek előállítani, amely bizonyí-

tékul szolgált valamely addig nem ismert entitás vagy effektus meglétére24. Ezzel 

szemben álltak a puszta számokból álló matematikai modell hívei, akik a számító-

gép feltalálásával megerősítették pozícióikat. A számítógép azonban mára képessé 

17  Arnheim 1969.
18  Donald 1991.
19  Nyíri 2007, 7.
20  Danto 1994, idézi Nyíri 2007, 5.
21  Kosslyn 1994.
22  Mitchel 1994.
23  Latour 1986.
24  Gallison 1997 – idézi Nyíri 2002/1, 6. oldal.
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vált arra, hogy pusztán matematikai modellekből – bármennyire bonyolultak is – 

virtuális képet alkosson, ekképp visszaállítva a dolgok egységét. 

Az utóbbi egy-két évtizedben többé-kevésbé önálló kutatási iránnyá fejlődött 

a képnek, mint (jelen idejű) információkat közlő médiumnak a vizsgálata. A ku-

tatásokat életre hívó jelenségnek már neve is van, képi fordulatnak, iconic turn-

nak nevezte el Gottfried Boehm bázeli művészettörténész és fi lozófus professzor 

1994-ben, Die Wiederkehr der Bilder című tanulmányában25. Ő azonban a műal-

kotások felől közelít26. Mások, elsősorban a kommunikáció felöl érkező kutatók 

azt vizsgálják, hogy a képek – fénykép, a tömegmédia és a számítógép-technoló-

gia – hogyan hatnak a kultúrára, a társadalomra és a tudományra27. 

A kutatásokban, melyekről kiváló összefoglalót ad Nyíri Kristóf a lipcsei egyete-

men 2006-ban tartott székfoglalójában28, Németország jár elől. Igen jellemző, hogy 

a Wikipedia német nyelvű változatában (2009 júliusában) részletes szócikk tárgyal-

ja az iconic turn kifejezést, az angol nyelvű változatban azonban nincs ilyen címszó. 

A németországi kutatók közül mindenekelőtt Hans Belting karlsruhei professzor 

nevét kell említeni, aki Bildantropologie (Képantropológia) című, eredetileg 2001-

ben megjelent művében nem csupán összefoglalta a témában addig született irodal-

mat, de új irányt is szabott a maga megközelítésével. A kép mint sajátos jelenség, 

mint pszichológiai és fi lozófi ai, vagy még inkább antropológiai probléma vált az 

újabb kutatás tárgyává, és ezzel tág tér nyílt a legkülönfélébb képek (fi zikai és virtu-

ális ábrázolatok, sőt a külső és a pszichében keletkező /imaginárius/ képek) kutató 

elemzésére. Belting tanulmánykötete a képet, mint jelenséget különböző rétegekre 

25  Boehm 1994. 11-38.
26  Boehm 2000.
27  A jelen tanulmány kereteit szétfeszítené, ha akár csak nagy vonalakban is megkísérelné is-

mertetni a fényképpel kapcsolatos elméleti irodalmat. Csupán jelezzük, hogy e tárgykörben 
számos más alkotó mellett megkerülhetetlen Susan Sontag (On Photography, 1977, New 
York,  A fényképezésről, 1981, Budapest), vagy Roland Barthes (Camera lucida, 1980, Par-
is), a magyar szerzők közül pedig többek mellett Pfi sztner Gábornak a  Fotoművészet című 
folyóiratban, a fotoposzt.hu-n és másutt megjelent publikációi érdemelnek fi gyelmet.

28  Nyíri 2007, 4.
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bontja: egyebek mellett a hordozó anyag, a képké szítőnek a képhez és a benne élő 

előképekhez való viszonya, a közvetített szimbólumrendszer, a befogadóban való 

leképe ződés koronként változó össze függéseit teszi vizsgálata tárgyává. 

Történelmi távlatokat nyit Belting másik nagy hatású műve, a Bild und Kult 

(Kép és kultusz)29, alcíme szerint a kép története a művészet korszaka előtt30. Eb-

ben a kötetben Belting a kép és kortárs szemlélője viszonyát elemzi, ami már 

történészi megközelítésként is értelmezhető. 

A németországi eredmények mellett feltétlenül szólni kell Peter Burke, a cambridge-i 

egyetem emeritus professzorának már említett Eyewitnessing – The Uses of Images as 

Historical Evidence [Szemtanúság – A képek történelmi bizonyítékként való használata] 

című, Londonban 2001-ben megjelent kötetéről. Burke könyve bevezetőjében szelle-

mes szójátékkal a láthatatlan látványról beszél, vagyis arról a jelenségről, hogy „a tör-

ténészek még nem veszik elég komolyan az ábrázolatokból nyerhető információkat”31, 

azok mintegy láthatatlanok a tudomány számára. Emlékeztet Raphael Samuel szavaira, 

aki az 1960-as évekre vonatkoztatva kollégáit és saját magát is „vizuális analfabétának” 

nevezte, akiknek történészi képzése kizárólag szövegek olvasására és elemzésére épült. 

Burke ugyanakkor felhívja a fi gyelmet, hogy a történészek egy kicsiny, de nem lebecsü-

lendő csoportja már a 20. század első harmadától komolyan foglalkozott a képek nyúj-

totta információkkal. Olyan kiemelkedő történészeket idéz, mint Huizinga vagy Burk-

hardt, majd sorra veszi azokat a tudósokat, akik a leglényegesebb hozzájárulást tették 

az ábrázolatok történészi kutatásában. Ezen ismertetés során az 1980-as évekre maga is 

alkalmazza a pictorial turn, más szerzőknél iconic turn kifejezést, amikortól kezdve az 

ábrázolatok esetleges vizsgálatát a céltudatos kutatás váltja fel.

Burke a teljesség igénye nélkül elemzi a kép mint történeti forrás lehetőségeit. Az 

29  Belting 2000.
30  Belting szóhasználatában a művészet a pusztán szépségéért becsült műalkotás, azaz a mű-

tárgy létrehozása, maga a kötet pedig Európa középkorára és újkorára szorítkozik, Bizánc-
tól a reformációig.

31  Burke 9.



18

utolsó előtti fejezet az ígéretes, bár mindjárt kérdőjeles Túl az ikonográfi án? (Bey-

ond Iconography?) címet viseli. Burke itt két megközelítést vet fel: a pszichoanali-

tikus, valamint a strukturalista, illetve poszt-strukturalista módszert. A strukturalista 

megközelítés világhírű képviselőjeként említi Claude Lévi-Strausst, aki a képet jelek 

rendszereként fogta fel, és így értelmezte. A szerző ismerteti azokat a bírálatokat is, 

amelyek a strukturalizmust érték, és amelyek nyomán kialakult a poszt-strukturalista 

megközelítés. Ez utóbbi az ábrázolatok jelentésének instabilitását és többértelműségét 

feltételezi – ezt nevezte Jacques Derrida a „jelentések végtelen játékának”. 

Kötete végén Burke így ír: „Azt remélem, hogy e könyv olvasói a képek ér-

telmezésében nem valamiféle »hogyan oldjuk meg a feladatot« típusú útmu tatóra 

számítanak, mintha az értelmezés egy egyedül lehetséges megoldású kirakójáték 

volna. Ellenkezőleg, azt igyekeztem bemutatni, hogy az ábrázolatok gyakran több-

értelműek és sokjelentésűek.” Négy fontos szempontot mégis megfogalmaz kötete 

végén: a képek kevésbé saját koruk valóságáról adnak hiteles képet, inkább arról, 

ahogyan az adott kor embere látta a világot; a képek által közvetített információt az 

összefüggések rendszerébe kell helyezni; a kép sorozatok hitelesebb források, mint 

az egyedi alkotások; a képekkel kap cso latban a történésznek meg kell tanulnia ol-

vasni „a sorok között”, fel kell fi gyelnie a részletekre vagy éppen azok hiányára32.

A képelmélet új megközelítései természetesen nem szorítkoznak egy-két ország szel-

lemi közösségére. A francia Ronald Barthes életművének nem jelentéktelen része érinti 

ezt a területet. A mi szempontunkból különösen A kép retorikája című tanulmánya érde-

mel fi gyelmet, amelyben többek között az információs forrásként működő kép kétféle 

közlésmódját elemzi. Megkülönböztet úgynevezett analóg (önmagát jelentő) és szimbo-

likus, a befogadóban meglévő konnotatív sémákra számító jelentéstartalmat33.

Visszatérve a német kutatókhoz, Belting a már fentebb idézet, Kép-Antropo-

lógia című kötetében így ír: „A »kép« több, mint az észlelés terméke. Személyes 

32  Burke 187-188.
33  Barthes 120-123.
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vagy kollektív szimbolizáció eredményeképpen jön létre. Minden, amit meg pil-

lantunk, vagy ami belső szemünk elé kerül, így tisztázható le vagy változtatható 

képpé. Ezért a kép fogalma, ha komolyan vesszük, végső soron kizárólag ant-

ropológiai fogalom lehet. Képekben élünk és képekkel értjük meg a világot. Ez 

az eleven képi vonatkozás egyúttal a képek fi zikai termelésében is folytatódik, 

amelyet a szociális térben viszünk véghez. Körülbelül úgy fogal maz hatunk, hogy 

a fi zikai kép úgy viszonyul a mentális képhez, mint a kérdés a válaszhoz.”34 Íme 

egy rövid felvetés arról, milyen izgalmas új területek nyílnak meg az ábrázolások 

kutatói előtt. A jelen dolgozat számára különösen a „sze mélyes vagy kollektív 

szim bolizáció” ígér lehetőségeket, ahogyan a kép „leképezi” a befogadó-meg-

rendelő tár sadalomnak az adott tárgyról – jelen esetben a cigányságról – alkotott 

szimbólumrendszerét és kulturális sztereo típiáit. 

1.1.2. A magyarországi kutatás eredményei

Az a képantropológiai megközelítés, amely néhány országban már a történeti 

kutatás egyik elfogadott módszere, Magyarországon még kevéssé nyert teret. A 

helyzetet jól jellemzik Gyurgyák János szavai: „A történészek – tisztelet a megle-

hetősen kevés számú kivételnek – nem tekintik komoly történeti for rásnak a fény-

képeket, általában a képi dokumentumokat. Számukra mindennél fontosabbak a 

szentnek tekintett szövegek. A textus mellett minden forrás másodlagos (ha nem 

harmadlagos), minden csak az után következik.”35

Azért vannak, akik jelentőséget tulajdonítanak a fénykép forrás-értékének. „Tör-

téneti dokumentum, bizonyíték, s mint ilyen, lehetséges történeti forrás minden 

fényképi emlékanyag, amelyet az előző korok ránk hagytak, függetlenül a fény-

képező szándékától” – írja Stemlerné Balogh Ilona, a Magyar Nemzeti Múzeum 

34  Belting 2003, 14. 
35  Gyurgyák 2008, 9.
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Történeti Fényképtára vezetője a Fénnyel írott történelem című kötet előszavában36. 

Jalsovszky Katalin és Tomsics Emőke szerzőpárost alkotva újabb és újabb fotó-

történeti kötetekkel jelentkeznek, eddig három kiadványban dolgozták fel például 

Budapest képes történetét, alapanyagot szolgáltatva a további kutatásokhoz is.

A képzőművészet alkotásait tárgyaló művészettörténet, illetve a művészetelmélet 

irányából már jó ideje tartanak a kutatások, amelyek a régmúlt időkig, az írásbeliség 

előtti korokig is elhatolnak, amikor a kép, az ábrázolás társadalmi funkcióit elem-

zik. Itt kell említést tennünk a Magyar Nemzeti Galéria 2000-ben megrendezett 

Történelem-Kép című kiállításáról, amelynek anyagát még abban az évben hatal-

mas, több mint nyolcszáz oldalas, hatvanhét szerzőt felvonultató kötetben dolgoz-

ták fel37. E kötet azonban más megközelítést alkalmaz, mint a jelen tanulmány: azt 

vizsgálja, hogy a különböző korszakok képzőművészetében hogyan jelenik meg az 

alkotás idejéhez képesti múlt, hogyan változik a képzőművészet képi történelemfel-

fogása. A kötet egyes tanulmányai ezzel együtt jelentősen túllépnek a művészettör-

téneti megközelítésen, és képelméleti elgondolásokat is felvetnek. 

Magától értetődik, hogy behatóan foglalkozik a képekkel a régészet, hiszen a fellelt 

emlékeknek csak csekély hányada tartalmaz írást, a következtetéseket, a múlt lehetősé-

gig menő rekonstrukcióját tehát az ábrázolások segítségével lehet levonni és elvégezni. 

A régészet ráadásul anyagából adódóan igen tágan értelmezi a kép fogalmát, egyes dí-

szítő motívumok, sőt eszközalakítási szokások alapján is messzemenő következtetések-

re jut, ami tanulságokkal szolgál az írásbeliség kora képi hagyatékának elemzéséhez is. 

A vizuális rekonstrukció új lendületet nyert a számítógépes grafi ka lehetőségei ál-

tal. László Gyula Ötven rajz a honfoglalókról38 című albuma még csupán annak a sze-

rencsés véletlennek volt köszönhető, hogy a jeles régészprofesszor egyúttal iskolázott 

festő is volt. A számítógépes grafi ka azonban az épület-megjelenítés eddig soha nem 

36 Fénnyel írott, 5.oldal .
37  Történelem-kép, szemelvények a múlt és a művészet kapcsolatából Magyar országon. Bu-

dapest, 2000.
38  László 1982.
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látott távlatait nyitotta meg, és egyelőre még alig publikáltan ugyan, de egyre nagyobb 

számban készülnek komputeres épület-rekonstrukciók, köztük nem egy a virtuális be-

járást is lehetővé téve. A ma már hétköznapinak számító videojátékok oldaláról ér-

kezik, illetve a történelmi ismeretterjesztés területére már meg is érkezett az alakok 

megjelenítése, mindez azonban a tudomány sáncai közé még nem nyert bebocsátást.

A művészettörténet mellett Magyarországon is a fi lozófi a az a diszciplína, amely 

vizsgálódási körébe vonta a képet, mint a szöveggel egyenrangú információs esz-

közt. A művészetfi lozófi a új megközelítésein túl leginkább Nyíri Kristóf fi lozófus 

professzor munkássága hatol. Szempontjairól egy helyen így ír: „képek és szavak 

egymásra vannak utalva, ám (...) a képek nem a szavak erejével, hanem éppenség-

gel a képek erejével bírnak”39. Úgy véli, hogy a képi fordulat valójában visszahe-

lyezi a képet abba az állapotba, ahol a civilizáció kezdeti szakaszában bekövetkezett 

nyelvi fordulat, „linguistic turn” előtt volt. Maga is behatóan foglalkozik Wittgen-

stein munkásságával40, és a nagyközönség fi gyelmét is felkeltették azok a kutatásai, 

amelyek a modern elektronikus képalkotó eszközöknek, nevezetesen a mobiltelefo-

noknak és a számítógépeknek a képi fordulatban betöltött szerepét vizsgálják. 

A hazai történettudomány nagyobbrészt még adós a kép felfedezésével. Jól jellemzi 

ezt a történész szakma legtekintélyesebb folyóirata, a Századok. E folyóirat tíz évfo-

lyama (1998-2007) kereken tizenötezer oldal, ami nagyjából megfelel a Révai Lexikon 

terjedelmének. Ezen a tizenötezer oldalon összesen 120 vizuális elem található, ebből 

52 grafi kon, 37 térkép és 31 kép (az utóbbiak közül négy maga is írást, kódex-töredé-

ket ábrázol). Említést érdemel például a tekintélyes folyóirat azon tanulmánya, amely 

a honfoglaló magyarok művészetének az abbaszida-iraki művészettel való kapcsolatát 

tárgyalja, 30 oldalon, 211 lábjegyzettel – egyetlen illusztráció nélkül41. A folytatás ha-

sonló eredményt mutat. A 2008-as évfolyam 1570 oldalán17 képi elem található, ebből 

39  Nyíri 2007, 5.
40  Nyíri 2002.
41  Mesterházy Károly: A honfoglaló magyarok művészete és az abbaszida-iraki művészet. 

Századok. 132. 1998. 1. 129-159.
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7 grafi kon, 7 térkép és 3 valódi kép (egy cikkhez két éremkép, egy cikkhez ásatási hely-

színrajz). A 2009-es évfolyam 1525 oldalán 18 képi elemet közöl, valamennyi valódi 

kép, ám közülük 11 írást (kódex-részletet) ábrázol.

Itt mindjárt szükséges megemlékezni azokról a magyar kutatókról, akik legalább a 

számbavétel igényével a kép kutatásával foglalkoztak. Bár alapvetően művészettör-

téneti indíttatású, teljességre törekvő alaposságával ide is sorolható Pataky Dénes: 

A magyar rézmetszés története című kötete, mely a megjelenés óta feltárt némely hi-

bái és hiányosságai ellenére is alapvető kézikönyv mindazok számára, akik a korai 

hazai ábrázolások kutatásába fognak42. A litográfi át illetően ugyan   ezt a szerepet tölti 

be Gerszi Teréz: A magyar kőrajzolás története a XIX. században című kötete43. Bár 

viselettörténeti mű számos készült Magyarországon, szempontunkból kiemelkedik 

Kresz Mária: Magyar parasztviseletek című albuma44, hiszen az eredeti képek rep-

rodukcióit közli, és a kísérő tanulmányban is foglalkozik a képek forrásértékével. A 

teljesség igénye nélkül a sort Rózsa György művészettörténésszel fejezzük be, aki a 

Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokának vezetőjeként egész életművet szen-

telt a magyarországi veduták45 és történelmi ábrázolások elemző közreadásának (ő 

hívta fel a fi gyelmet a Birckenstein-kötet cigányábrázolásaira is46). 

Úgy tűnik azonban, hogy olyan történelmi mű alig született Magyarországon, 

amely a művészettörténeti megközelítéstől teljesen szakítva tisztán történeti for-

rásként kezelné a képet. Holott a képek, amint a már említett Belting is idézi Ernst 

Gombrich gondolatát, „olyan információkat közvetítenek, amelyeket semmilyen 

más módon nem lehet megfejteni”47. 

42  Pataky 1951.
43  Gerszi 1960.
44  Kresz 1956.
45  Veduta: a. m. látkép, a 16-19. században többnyire fa-, réz- és acélmetszetű vár- és városá-

brázolás, melyen a hangsúly az ábrázolt épületeken van, de az előteret gyakran apróbb 
jelenetek, életképek, a helyszín jellegzetes fi guráinak képei díszítik. 

46  Rózsa 2001.
47  Belting 2003. 16.
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1.2. A sokszorosított kép

Hogy miért elsősorban nyomtatással sokszorosított képekkel foglalkozik a jelen 

tanulmány, annak indoklásául a már hivatkozott William Ivins érvelését hívjuk 

segítségül, aki egész kötetet szentelt a témának. Ivins, noha eredetileg jogi vég-

zettséget szerzett és ügyvédként dolgozott, majd harminc éven át, annak alapítá-

sától volt a New York-i Metropolitan Museum of Arts metszetgyűjteményének 

vezetője. Első önálló művét, Prints and Visual Communication (Nyomatok és a 

vizuális kommunikáció) című kötetét 1952-ben, hetvenkét éves korában publi-

kálta, és noha érvelése olykor meglehetősen önkényes és csapongó, az outsider 

bátorságával tett kijelentései valósággal áttörést hoztak a történeti kép értelme-

zésében, és a kötet egymás után jelent meg a világ számos nyelvén. 

Ivins mondanivalójának kulcsa a megismételhetőség. Mindjárt kötete bevezetőjében 

így fogalmaz: „A nyugati civilizáció számos jellegzetes gondolata és lehetősége szoro-

san kötődik ahhoz a képességünkhöz, hogy a világnak ezen a részén pontosan meg tud-

juk ismételni a nyomatott képeket és a képi közlendőket”48. Másutt így ír: ”Bár igen sok 

kép és nyomat készült műalkotásként, sokkalta nagyobb a vizuális információ átadására 

készült képek száma. Így a képnyomtatás története nem egy másodrangú művészi forma 

története, mint ezt sokan gondolnánk, hanem az emberi kommunikáció leghatásosabb 

formájának, és ennek a nyugateurópai civilizációra gyakorolt hatásának története”49. 

Helyben is vagyunk. A kép az ő számára – és a jelen tanulmány szerzője számára – az-

által válik az írásbeli kommunikáció egyenrangú társává, hogy azzal megegyező módon 

újra és újra megismételhetően hordozza a maga tartalmát és jelentését. Ennek megérté-

séhez szükségesnek látszik némi kiérőt tenni az írás történetéhez.

Kezdetben volt a kép. Aligha kétséges, hogy az írás a képből támadt, de ehhez 

mindjárt hozzá kell tennünk, hogy már a kezdet kezdetén levált arról, és egé-

48  Ivins 9.
49  Ivins 103.
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szen más logika szerint alakult. E logika lényege, hogy a jel elsősorban hangot és 

hangcsoportot ábrázol, és a közvetlen képi jelentés csak másodlagos, kiegészítő 

szerepet kap. Igaz ez a legkorábbi sumér, egyiptomi és maja szövegekre, és abban 

is biztosak lehetünk, hogy a ma még nagyrészt megfejtetlen Indus-völgyi írás is 

alkalmazott hang- és hangcsoport-jeleket50. Hozzá kell tennünk, hogy a kínai és 

az abból kifejlődött írások logikája ennél sokkal összetettebb, de nem árt emlé-

keztetnünk, hogy a ma használatos, hivatalos kínai írás jeleinek 90 százaléka nem 

piktografi kus, hanem az úgynevezett szemantikai-fonetikai csoportba tartozik, te-

hát vagy értelmező (kicsi, nagy, kint, bent, alatta, felette, hímnemű, nőnemű, stb.), 

vagy kifejezetten hangokat és hangcsoportokat jelöl51.

A képi és a szöveges információ-közlés közötti alapvető különbség megérté-

séhez nagyon fontos megértenünk: az írás a születése pillanatában elszakadt a 

képtől, sőt akár azt is mondhatnánk, hogy ezen elszakadás által született meg: a jel 

a vizuális gondolkodás világából a fogalmi gondolkodás világába lépett át, és az 

akárhányszor megismételhető, mindannyiszor egyértelműen megérthető, pontos 

fogalmi közlés eszköze lett. A képből az írás születése tehát nem evolúció, hanem 

revolúció útján ment végbe. 

Tudományos körökben évszázados vita zajlik arról, hogy a ma ismert legrégeb-

bi írások, a maja, az ókori indusvölgyi, a kínai és a mezopotámiai-egyiptomi vajon 

közös gyökerű-e, vagy ugyanannak (tudniillik az írásnak, mint elvnek) többszöri, 

egymástól független feltalálásával van-e dolgunk. Mindenesetre nem zárhatjuk 

ki, hogy a Heuréka-felismerés egyetlen (ebben az esetben feltehetően sumér) em-

ber elméjében ment végbe bő ötezer évvel ezelőtt, aminthogy általánosan elter-

jedt nézet szerint egyes kutatók szerint egyetlen ókori görögnek köszönhetjük a 

magánhangzók beillesztését az addig csak mássalhangzókat tartalmazó ábécébe. 

Ám akár egy ős-feltalálónak köszönhetjük az írást, akár több, Athén aranykorához 

50  Robinson 148.
51  Robinson 186.
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hasonló, többgenerációs szellemi felragyogásnak, a lényeg, hogy nem a konkrét 

írásjegyeket „találták fel”, hanem a kép (hangjelölő) jellé alakításának lehetősé-

gét. Így válik érthetővé, hogy a minden valószínűség szerint mezopotámiai gyö-

kerű egyiptomi írásnak miért olyan hasonló a logikai rendszere, és miért annyira 

különböző a megjelenése. 

A kép az írás révén tehát felszabadult vizuális jelentésének kötöttségei alól, és az általa 

ábrázolt tárgy vagy jelenség kiejtett szavának (többnyire első) betűjeként vagy betűcso-

portjaként, szótagjaként olyan építőelemmé alakult, amely tetszés szerint felhasználható 

lett bármely más szó lejegyzéséhez. Az írás, mint kommunikációs eszköz azzal, hogy 

tetszés szerint könnyen megismételhetővé, és mindenkor ugyanazt a tartalmat hordozó-

vá vált, nyomban óriási előnyre tett szert a képi kommunikációval szemben, faképnél 

hagyta azt, és ezzel gyökeresen átalakította az emberiség gondolkodását. A kép a kom-

munikáció világában legföljebb utóvédharcokra volt képes, és bár állásait soha nem adta 

fel végleg, lényegében visszavonult a művészet bástyái mögé. 

És onnan tört előre ismét a grafi kai sokszorosítás megjelenésével. A képnek ugyanis 

óriási hátránya, hogy csak kevesen képesek általa információkat megbízható módon 

hordozó színvonalon létrehozni, miközben az írást gyakorlatilag bárki elsajátíthatja. 

A grafi kai sokszorosító eljárás nem áttöri, hanem megkerüli ezt az akadályt azzal, 

hogy megoldja a másolás problémáját, és ezzel eléri, hogy sok ember találkozhassék 

ugyanazzal a képi közléssel, és ugyanezen az úton akár képi válaszokat is adjon rá. 

1. kép 2. kép
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Ezen logika alapján nincs rá ok, hogy a sokszorosított fényképet kizárjuk a 

vizsgálódás köréből. Más megközelítésben azonban találunk ilyen okot. Az alábbi 

képpár szemléletesen mutatja, hogy a valóságról készült fénykép és grafi ka mi-

lyen jelentős mértékben eltérhet egymástól. Mind a fényképet, mind az akvarell 

képet Oldal István52 készítette. A két kép bepillantást enged az előző századfordu-

ló egyik, a jelen tanulmányban majd gyakran említett festészeti technikájába: az 

alapot fénykép adja, és ezt a festő szabadon átkölti. A fényképen jól látható, hogy 

a vándorcigány család egy tekintélyes porta, talán községi hivatali épület udvarán 

időzik. A festmény, amely valójában maga is fénykép átdolgozása (jól mutatja ezt 

a két felnőtt arca, a szekér és a lovak egynémely részlete) az épületet elhagyja, és 

a cigány családot a természetbe helyezi, amivel új hangsúlyokat ad a jelenetnek. 

Mindez szempontunkból azért lényeges, mert megmutatja a fényképből és a gra-

fi kából nyerhető információk közötti különbséget. A fénykép elsősorban saját tárgyá-

ról beszél, különösen a korai időszakban, amikor még nem terjedtek el a művészi 

fényképezés jelentésmódosító technikái. A grafi ka ezzel szemben nagyon sokat elárul 

az alkotóról, sőt mi több, a befogadó közegről is nyerhetünk információkat, miközben 

kellő forráskritikával természetesen magához a tárgyhoz is közelebb kerülhetünk.

Átfedés ezzel együtt is bőven van a két képkészítési eljárás között, és a gra-

fi kai információ forráskritikájának a (lehetőleg korabeli) fénykép meghatározó 

eszköze. Ezzel a céllal, kiegészítő információs forrásként mi is igénybe vesszük 

a fényképet, felhasználjuk a grafi kai ábrázolások értelmezéséhez, de nem mélye-

dünk el a fénykép és valóság viszonyának vizsgálatába.

A jelen tanulmány egyébként sem vállalkozik, nem is vállalkozhat arra, hogy 

az itt fölvázolt, mindeddig kevéssé bejárt hatalmas területnek minden zugát meg-

mutassa és feltárja. Hogy merre vezetnek még utak, annak szemléletes példáját 

adja Katie Trumpener: A cigányok ideje - egy „történelem nélküli nép” a Nyugat 

52  Festő és fényképész, Nagybecskereken működött, élt 1828–1916.
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narratíváiban című tanulmá-

nya53, amely fényképeket is se-

gítségül hívva szól a cigányok 

és a nyugat-európai történelem 

viszonyáról, előbbieknek a tör-

ténelemből való kiszorulásáról. 

Nem kevésbé izgalmas távlato-

kat nyit Ulrike Pilarczyk - Ul-

rike Mietzner: A képtudomány 

módszerei a neveléstudományi 

és társadalomtudományi kuta-

tásban című tanulmánya, amely 

szintén a fotoantropológia esz-

köztárát alkalmazza54. 

A jelen tanulmány igazán 

csak … erre keressük a választ. Amelynek megleléséhez a fényképeket ezúttal csupán 

forráskritikai segítségként alkalmazzuk. Igazából csupán egyetlen kérdést tűz maga 

elé: nyerhetők-e a történetírás 

számára hasznosítható informá-

ciók az 1914 előtti magyarorszá-

gi grafi kus cigányábrázolások-

ból, és ha igen, melyek ezek? A 

továbbiakban erre a kérdésre ke-

ressük a választ.

53  Replika, 1996/23-24. 219-241.
54  Iskolakultúra. 2010. 5-6. szám. Melléklet 1. 3-20. old.

3. kép

4. kép
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1.2.1 A grafi kai sokszorosító eljárások

A koraújkortól a sokszorosított fénykép megjelenéséig terjedő időszakban a képi 

források alapvetően kétfélék: egyedi alkotások és grafi kai sokszorosító eljárás-

sal készült képek. Az első csoportot, amint azt fentebb kifejtettük, csak nagyon 

korlátozottan vontuk be vizsgálódásunk körébe, elsősorban azért, mert az egyedi 

alkotásokat túl sok esetlegesség veszi körül, akár a keletkezésükről, akár utóéle-

tükről, hatásukról van szó. A második csoport vizsgálódásunk fő tárgya, innen 

rendelkezünk a következtetések levonásához elegendő számú mintával, különö-

sen az 1850-es éveket követően. Elsőként röviden célszerű áttekinteni, melyek is 

ezek a sokszorosító eljárások55. 

1.2.1.1. A fametszet

A legrégebben ismert és használt képsokszorosító technika a fametszés, amely 

Európában már a könyvnyomtatás feltalálását megelőzően, a 15. század első fe-

lében elterjedt. Ezt évezredekkel megelőzi ugyan a hengerrel vagy lapos tárgy-

gyal történő pecsételés, ez azonban szinte egyáltalán nem nevezhető képalkotó 

technikának, inkább egyfajta 

aláírásként, tulajdonjelölőként 

használták. 

A fametszés magasnyomású 

eljárás, tehát a nyomófelület 

kiemelkedő, magas részei ve-

55  Az eljárásokat Aleš Krejča: A művészi grafi ka technikái című könyve (Bp., 1985) és No-
vák László: Grafi kai művészerek könyvtára sorozatának Grafi kai sokszorosító művészetek 
című, Budapesten 1927-ben megjelent kötete alapján ismertetjük.

5. kép



29

szik fel és viszik a papírra a nyomdafestéket. Gutenberg előtt több évtizeddel már 

szövegeket, sőt teljes könyveket is nyomtattak Európában56 ezzel a módszerrel, 

köztük a híres Biblia Pauperumokat (3. kép), csakhogy itt nem önálló betűket 

használtak, hanem az egész könyvoldalt egyetlen falapra vésték, amelyet értelem-

szerűen kizárólag az adott könyv nyomtatására lehetett használni, semmi másra. 

Gutenberg találmányának éppen az a lényege, hogy cserélhető, sokszor felhasz-

nálható betűket alkalmaz, amivel megsokszorozta a munka költséghatékonyságát. 

A fa könnyen, olykor túl könnyen véshető anyag, a véső gyakran megugrik, vi-

szonylag nagy darabokat hasít ki, fi nom vonalak előállítása rendkívül nehéz, de 

még ha sikerülne is, fennáll a veszély, hogy a túl vékonyra hagyott vonal letörik, 

és ez egész munka kárba vész. A hagyományos fametszet tehát elkerülhetetlenül 

darabos, szögletes – ez még olyan mesterek munkáin is felfedezhető, mint Dürer 

és Holbein, a kismesterek munkái pedig olykor kifejezetten bumfordiak, esetlenek 

(4. kép). 

A fametszetű képnek az az előnye, hogy a betűvel egy menetben, a szöveg közé 

illesztve nyomtatható, sérülékenysége azonban a rézmetszettel szemben idővel 

háttérbe szorította, és noha a 15. századtól egészen a fotó nyomdai sokszorosítá-

sának bevezetéséig, a 19-20. század fordulójáig folyamatosan jelen volt a keres-

kedelemben, a 17. századtól az olcsó népkönyvek lapjaira szorult vissza, gyenge 

képességű iparosok készítették, ezért információs értéke is visszaesett. 

A döntő változás egy angol természettudós, Thomas Bewick nevéhez fűződik, aki 

könyveihez olcsó és jó minőségű illusztrációs technikát keresett. Az 1800-as évek 

első évtizedében, több lépésben kifejlesztett technika legfontosabb leleménye valósá-

gos Kolumbusz tojása: Bewick a fát nem szálirányával párhuzamosan vágta táblára, 

hanem arra merőlegesen, asztalos kifejezéssel bütüre, és így a korábbinál sokkal ho-

mogénebb, ugyanakkor szívósabb felületet kapott. A leleményt tovább fi nomította az-

56  A kínai blokknyomtatás jóval korábban kezdődött.
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zal, hogy felkutatta a legalkalmasabb fát, a puszpángot, emellett fi nom vésők, fogazott 

kaparók, himba-pontozók sorozatát fejlesztette ki, és segítségükkel a rézmetszetével 

vetekedő, olykor azt felülmúló részletezettségű fametszetet állított elő. A hagyomá-

nyos rézmetszet, bármilyen virtuóz is a művelője, csak kontúrokkal képes dolgozni, a 

Bewick-féle technikával azonban már tónusokra lehetett felbontani a képet, a gyakor-

lott mester addig nem tapasztalt valósághűséget érhetett el57 (5. kép). 

A fa sérülékenységének prob lémáját azonban még mindig nem sikerült megoldani. A 

nyomódúc használat közben szükségszerűen kopik, apróbb rész letek letörnek, a levonatok 

száma korlátozott. A 19. század közepére erre a problémára is találtak megoldást. Egy 

évtizeddel Bewick találmánya előtt, 1798-ban fedezte fel Galvani az elektromosságot, és 

néhány évtized múltán megszületett a róla elnevezett galvanizálás, felületek elektronikus 

úton fémmel való bevonása. Az 1840-es évekre kidolgozták a fametszet galvanizálását 

is (elektromos vezetőként fi nom grafi tport használtak), és ezzel gyakorlatilag megszűnt 

az egy metszetről készíthető másolatok 

példányszámának korlátja. A kor könyv- 

és újságkiadói valósággal tobzódtak az 

illusztrációkban, egy-egy hetilap-számba 

több tucat, egy-egy könyvbe olykor több 

száz képet zsúfolva. A jelen tanulmány 

bevezetőjében emlegetett iconic turn, a 

képi fordulat legelső jeleit itt, az 1840-es 

(Magyarországon az 1860-as) években 

kell keresnünk – de ez már egy másik ta-

nulmány témája lehetne. 

57  Bencsik 1990. 140. oldal.

6. kép
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1.2.1.2. A réz- és acélmetszet

A rézmetszet úgynevezett mélynyomású eszköz, az alkotó a nyomtatandó vonalat ki-

mélyíti a lemezen, és ez a mélyedés veszi fel, majd adja le a nyomdafestéket. A szoro-

san vett rézmetszet valójában csak egy a számos réz-alapú technika között, bővebben 

alább szólunk róla. A rézmetszethez hasonló, a 15. század óta ismert, de nem gyak-

ran alkalmazott hidegtű eljárás során a rajzoló erős, hegyes tűvel végzi el a mélyítés 

munkáját. A hidegtű rajza természetes, jobban hasonlít a szabadkézi rajzhoz, mint 

a metszet, mégis van benne bizonyos merevség, hiszen a vonalakat erős nyomással 

kell húzni, nem szaladhat sza-

badon a kéz. Emiatt ez a tech-

nika kevéssé terjedt el, inkább 

csak festők kísérleteztek vele. 

Említést érdemel még a meg-

lehetősen bonyolult aquatinta, 

7. kép

8. kép
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valamint a bársonyos tónusokra képes borzolás, ezeket azonban nagyon ritkán alkal-

mazták, témánk szempontjából nem relevánsak. 

A rézmetszet és a hidegtű merevségének oldására fejlesztették ki a rézkarcot. A 16. szá-

zad kezdete óta ismert technikát először vaslemezen alkalmazták, a réz csak később vette 

át a szerepet. Az eljárás során a fémlemezt saválló, könnyen karcolható réteggel (például 

kormos viasszal) vonják be, a művész erre karcolja rá a rajzot, majd a felkarcolt vonalakat 

savval kimélyítik, ezt követően a saválló réteget lemossák, és nyomtatásra kész a lemez. 

A lemez többszöri ismételt maratásával, egyes felületek ismételten saválló réteggel való 

bevonásával, a sav erejének és a maratás idejének variálásával a hozzáértő különleges ha-

tásokat képes elérni. De éppen ez a bonyolultság akadályozta meg a tömeges elterjedést, és 

elsősorban néhány művész, például Rembrandt és Goya eszköze volt58 (6. kép).

A 17-18. században a már említett rézmetszet volt a legkedveltebb és legrangosabb-

nak tekintett grafi kai sokszorosító eljárás. A 15. század közepe óta ismert technikával 

tiszta, erős vonalú rajz állítható elő, a gyakorlott mester nagy részletgazdagságot érhet el. 

Hátránya, hogy egy-egy lemezről viszonylag kevés, legföljebb három-négyezer levonat 

készíthető, ennek azonban a 18. századig, amikor egy kiadvány kétezres példányszáma 

már igen magasnak számított, nem volt jelentősége. A korról meglévő képi ismereteink 

döntő hányada a rézmetszetekből származik, különösen azokat a témákat illetően, ame-

lyeket a magas művészet nem tartott megörökítésre méltóaknak (7. kép). 

Mint említettük, a fametszet a 19. 

század elején versenyre kelt a réz-

metszettel, amelyre az utóbbi egy 

15. századi technika, a vasmetszet új 

technológiájának felelevenítésével 

válaszolt. Az 1820-ban kidolgozott 

eljárás szerint a képet lágyított vasle-

58  Művészeti Lexikon. Budapest, 1984. 4. 60-61. oldal.

9. kép
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mezre vésték a rézmetszetével mindenben megegyező technikával. A kép elkészülte 

után a lemezt keményre edzették, vésetét mintegy fordított rotációs eljárással lágyí-

tott vashengerre nyomtatták, amelyet megedzve nagyszámú acél nyomódúc előál-

lítására alkalmas nyomóformát, patricát kaptak. A patricáról akár több száz, egyen-

ként több ezer nyomat elkészítésére alkalmas dúc készülhetett, és ettől kezdve a 

példányszám nem jelentett többé gondot. Az acélmetszet fénykora az 1820 és 1850 

közötti időszakra esett. Jellemzően kisalakú képek készültek így, köztük rengeteg 

veduta, országokat és városokat bemutató városkép, háttérben a kérdéses település 

látképével, az előtérben apró staffázsfi gurákkal (8. kép). 

A grafi kai sokszorosítás régi problémája a szín. Egészen a 19. századig erre egyet-

len megoldás mutatkozott: a képek utólagos, kézzel való színezése. Széles körben 

alkalmazták is ezt az eljárást, a kiadók mellett népes színező műhelyek dolgoztak, 

ahol a munkások éppen olyan gyorsan és precízen végezték munkájukat, mint ma-

napság egy porcelángyárban. Színezett képek a 15. század óta készültek, de az igazán 

tömeges igényt a 18. század végén megjelent divatlapok teremtették meg. Szerte Eu-

rópában a színes divatképek százezrei készültek gondos kézi munkával, a munkának 

megfelelő áron. A dolgok természetes logikájából fakadóan az új termék új igényeket 

generált, egyre nagyobb igény mutatkozott a színes képekre.

1.2.1.3. A litográfi a

Részben ez az igény segítette életre a minden addigitól gyökeresen különböző 

új nyomatási eljárást, a kőnyomtatást vagy litográfi át. Ez síknyomtatási eljárás, 

a festék azonos magasságban van a körülötte lévő felülettel, a rajz felvitelére a 

különböző anyagok víztaszító vagy vízvonzó tulajdonsága alapján van mód. A 

rajzoló víztaszító anyaggal rajzol a csiszolt kőlapra, és ez a rajz veszi fel és viszi 

át a nyomatra az olajalapú festéket (9. kép).



34

Az eljárást Alois Senefelder találta fel 1796-ban, azután sokan tökéletesítették. 

Litográfi ával nem csak vonalak, hanem felületek is nyomtathatók, tetszés szerinti 

színnel. A technikából fakadóan a litográfus csak tiszta színekkel és azok árnyala-

taival tud dolgozni, és annyiszor kell nyomtatnia a lapra, ahány színt akar. Ebből 

fakadóan a színes litográfi a látványos és drága eljárás, illusztrációként többnyire 

drága albumokban alkalmazták. 

1.2.1.4. További eljárások

A 19. század második felében egyre újabb és újabb képnyomtató eljárásokat dolgoz-

tak ki, hogy a nyomdaipar rohamosan fejlődő szükségleteit kielégítsék. Mai napig 

ismert az úgynevezett olajnyomat, valójában többféle eljárás gyűjtőneve, amellyel 

igen látványos színes képek készültek. Többféle módszer született a fénykép sokszo-

rosítására is. Ezek egy része a litográfi a elvén működött, mint például a cinkográfi a, 

más részük a rézkarc technikáját ötvözte a fényképezéssel, amit magyarul többnyire 

fénynyomatnak neveztek. A jelen dolgozat szempontjából azonban ezek nem megha-

tározók. Az 1850-es évek előttről a régi típusú fametszet (például – lásd majd alább 

– Münster), a rézmetszet (például Birckenstein), a rézkarc (például Stock), 1850 után 

pedig a litográfi a (például Prónai) és az új típusú fametszet (Vasárnapi Újság) volt a 

döntő. Az előző századfordulót követően pedig a fénykép vette át a vezető szerepet.

1.3. A grafi kus ábrázolások lelőhelyei

A különféle témájú grafi kus képeket nem véletlenszerűen találja az ember a múlt 

évszázadok alatt felhalmozódott képtömegben. Mint minden másnak, ennek is 

megvan a maga logikája. Az évszázadok során kialakultak azok a kiadványtípu-

sok, amelyekben egy-egy nép, népcsoport ábrázolásai jó eséllyel megtalálhatók. 
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A mi esetünkben ilyenek az önállóan forgalmazott vagy kötetbe foglalt távlati 

vár- és városképek, idegen szóval veduták, melyeken igen gyakran láthatók úgy-

nevezett staffázsfi gurák, a kompozíciót gazdagító szereplők és jelenetek. 

Ismertek továbbá viseletalbumok, melyek gyakran nem csak egy népcsoport 

öltözetét ábrázolják, de kisebb-nagyobb életképeket, olykor egész mozgalmas 

jeleneteket is tartalmaznak. A könyvnyomtatás kezdetétől kezdve készültek 

országleírások és más, a tárgykörhöz köthető illusztrált könyvek. A 19. szá-

zadban váltak tömegessé az illusztrált folyóiratok, a század második felében 

terjedtek el az úgynevezett önálló műlapok, a feltörekvő kispolgárság olcsó 

lakásdíszítő kép iránti igényeit kielégítő metszetek és nyomatok, végül a szá-

zad végén a képes levelezőlapok. Csupán sajátos szempontunk avatja önálló 

kategóriává a 19. század rajzos címlappal ellátott kottáit, melyek közül több 

is hozott cigány zenészeket.

A műfaji határok nem mindig élesek, sok könyvben veduták és viseletábrázo-

lások vegyesen találhatók, bár akadnak olyan kiadványok is, amelyek valóban 

csak az egyik képtípust tartalmazzák59. A 19. század második felében a folyóirat 

és a könyv határai mosódtak el oly módon, hogy egyes kiadványok füzetenként, 

egyfajta előfi zethető periodikaként is megjelentek, kezdve a Magyarföld és né-

pei 1846-os sorozatán, egészen az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 

című, közel másfél évtized alatt megjelent köteteiig. 

1.3.1. Veduták

A veduták, távlati vár- és városábrázolások műfaja közel egyidős a könyv nyomtatással, 

és utolsó jelentős alkotásai az 1910-es években, már fotográfi ai eljárással készültek. 

Ennek a bő négy évszázadnak a termése mérhetetlenül gazdag, valóságos ikonográfi -

59  Cennerné 23. oldal.
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ai bőségszaru, jószerével kimeríthetetlen képanyaggal. A korai időkből a leghíresebb 

Hartmann Schedel 1493-ban megjelent világkrónikája60, melynek számos részletében 

hiteles Buda-ábrázolása az első metszet a magyar fővárosról. Schedelnél a városáb-

rázolások még elválnak az emberek képeitől, később azonban a rajzolók egyesítik a 

kettőt, így téve mozgalmasabbá és vonzóbbá a képeket.  

A mozgalmas 16. és 17. században a veduták önálló ágaként jelentek meg a 

mezei ütközeteket és várostromokat megörökítő csataképek (10. kép). Akadt 

közülük klasszikus előképeket idéző fantáziakép, de bőségesen találni tudó-

sítói hitelességre törekvő ábrázolásokat is, amelyekről pontosan leolvasható 

az egyes hadtestek elhelyezkedése, előnyomulása vagy visszavonulása, nem 

beszélve a domborzat és az erődítések jellegzetességeiről. A staffázsfi gurák 

igen gyakran a csataképeken is megjelentek, egyszerre képi információként 

és díszítőelemként. 

60  Hartmann Schedel: Registrum huius operis libri cronicarum cu[m] fi guris et imagi[ni]bus 
ab inicio mu[n]di, Nürnberg, 1493, több hasonmás kiadás is.

10. kép
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A jelenleg ismert legkorábbi magyarországi cigányábrázolás egy 17. század 

végi veduta-albumból ismeretes61. Anton Birckenstein mértankönyvének ábráit 

zömmel magyarországi várképek vedutáival, látképeivel díszítette, a várképek 

előterében pedig úgynevezett staffázsfi gurák, egyfajta statiszta sze repet betöltő 

alakok életképei láthatók. A legtöbb kép katonákat ábrázol, de kettőn cigányok is 

azonosíthatók. A képekkel a továbbiakban részletesen foglalkozunk.

A veduták aranykora a 19. század ötvenes és hatvanas évtizede. Ekkor terjedt el iga-

zán az acélmetszet technikája, amely lehetővé tette, hogy igen fi nom rajzú képeket nagy 

példányban lehessen reprodukálni. A tecnikai újítás következtében sokszorosára nőtt a 

képi információk száma. Ezek a veduták a kor szemléletének megfelelően a lehető leg-

nagyobb hitelességre törekedtek, mégis átlengi őket valami megszépítő, éteri békesség, 

akárha a megállított idő dokumentumai lennének. Ennek a máig megragadó varázslat-

nak a forrása a valóság és a képi költészet egyedülálló ötvözése: az eredeti helyszínen 

felvett vázlatot, esetleg fotográfi át híven követi a rajzoló, a részleteket azonban tetszé-

se szerint átkomponálja, mintegy letisztítja, elhagyja a zavaró részeket, és az előtérbe 

tetszése szerint megrajzolt (de persze hiteles) alakokat helyez, éppen oda, ahol legjob-

ban érvényesülnek a kompozícióban. Ily módon a valóság és a költészet között a határ 

már-már eltűnik, a kettő az egzotikumban egyesül62. Számolnunk kell azzal, hogy a kor 

polgári szalonjainak olvasója ezeken a vedutákon keresztül alkotott képet magának a 

messzi tájakról, aminek következtében a világot sokkal szebbnek, békésebbnek, ren-

dezettebbnek és vonzóbbnak vélte, mint amilyen a valóságban volt. A fotográfi a rideg 

tényszerűsége bőségesen hozzájárult ahhoz a keserű kiábrándulás- hullámhoz, amely a 

20. század elején elöntötte a világot – de ez már egy másik tanulmány tárgya lehetne.

A 19. századi veduták műfajába sorolható a Magyarország és Erdély eredeti 

képekben című, három kötetes kiadvány is63. A könyv a Birckenstein-kötethez 

61  Birckenstein 105 és 119.
62  Bencsik 1990, 131.
63  Könyvészeti adatait lásd az irodalomjegyzékben.
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hasonlóan nem nevesíti az ábrázolt épületek előterében látható fi gurákat, csupán 

képi jellegzetességeik alapján azonosíthatunk három cigány csoportot. A két mű-

vön kívül még számos veduta-gyűjtemény és önálló várkép, városkép megjelent 

Magyarországon, azokon azonban cigányokat azonosítani eddig nem sikerült. 

1.3.2. Viselet-albumok

A 16. századtól kezdődően egész 

Európában elterjedt műfaj volt a 

viseletalbum64. Egyes kiadványok 

csupán egy-egy terület viselete-

it gyűjtötték össze, mások több 

országra, olykor több földrészre 

kiterjesztették gyűjtőkörüket, oly-

kor csupán a kortárs viseleteket 

vették számba, máskor sok évszá-

zad öltözeteit is közreadták (11. 

kép). Akadtak néhány szerény, 

fekete-fehér képet közreadó mun-

kácskák, és voltak hatalmas, sok 

kötetre rúgó monográfi ák, melyek 

sok száz színes képpel kedvesked-

tek az olvasóknak.

Ebből a hatalmas anyagból mi 

négy művet használtunk. Az első valójában meg sem jelent, kéziratban maradt, és mint 

ilyen, elvileg nem is volna helye a jelen dolgozatban. A korai időkből azonban olyan 

64  Bővebben erről Galavics 57–77.

11. kép
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kevés kép maradt fenn a cigányokról, hogy bocsánatos bűnnek gondoltuk, ha kivételt 

teszünk. A Budapesten őrzött, 1690 körülire datálható kéziratos viseletalbum mindazo-

kat a jegyeket magán viseli, amelyeket nyomatásban napvilágot látott társai – eredetileg 

bizonyára maga is nyomda alá készült. Az albumból három képet vettünk át. 

A következő gyűjtemény Stock János Márton sokat reprodukált öt képét tartalmaz-

za 1778-ból65. Az album valószínűleg csonka maradt, sohasem készült el teljesen. Ha-

sonló a helyzet Ifj. Neuhauser Ferenc színes metszeteivel, melyeknek még a pontos 

keletkezési dátuma sem ismeretes, csupán valószínűsíthető az 1810-es évek eleje66. 

Annál jobban ismert Bikkessy-Heinbucher József 1816-ban megjelent nagy 

színes albuma, amely magyar és horvát viseleteket mutat be néhány történel-

mi ábrázolással együtt. A kötet korabeli sikerét mutatja, hogy az első után hat 

évvel második kiadásban is megjelent. Ebből a kötetből két képet vettünk át. 

Érdekes itt megemlíteni Franz Jaschke pompás, színes albumát67, amely viseleti 

lapokat és vedutákat egyaránt közöl, tehát elvben mindkét kategóriának megfelel, 

az ábrázolt személyek között azonban cigány nem található. 

1.3.3. Országleírások 

A korai időkre vonatkozóan az országleírás helyett talán helyesebb volna a „geog-

ráfi a” kifejezést használni, abban az értelemben, ahogyan az ókortól, Sztrabóntól 

kezdve értették: földrajz, néprajz, történelem, kultúrtörténet szétválaszthatatlan 

elegyeként. Számos könyv az egész akkor ismert világról adott a maga korának 

megfelelő ismereteket, mint például Schedel említett Világkrónikája. Ezt az ős-

nyomtatványt aztán sok ezer más mű követte, bennük képek százezrei az elfutó 

évszázadok alatt mind jobban kitárulkozó, megmutatkozó világról (12. kép). 

65  Könyvészeti adatait lásd az irodalomjegyzékben.
66  Könyvészeti adatait lásd a második részben.
67  Nationaltrachten und Ansichten Ungarns, Siebenbürgens und der Bukovina, Wien. 1822.
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Magyar vagy Magyarországot tárgyaló, 1900 előtti képes országleírás azonban ke-

vés van, inkább egy-egy tájegységről készültek képes albumok, amelyekben cigány-

ábrázolás alig akad. A ritka kivételek egyikeként említhető John Paget angolból utóbb 

magyarrá lett utazó Hungary and Transylvania című kétkötetes munkája68, melyben 

egy cigánylány félalakos portréja látható. Feltűnő, hogy ezen a képen egyetlen toposz 

sem azonosítható – a skót szerző vélhetően nem ismerte a Magyarországon elterjedt 

képi közhelyeket. Az országleírások közé tartozik a Magyar   ország képekben – hon-

ismertető album című kötet69, ebből öt cigány képet is idézünk. Végül még egy mű 

akad a vizsgált korszak legvégéről: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 

című, két évtizeden át készült hatalmas, 21 kötetes díszmunka70. Ennek 20., Erdélyt 

tárgyaló kötetébe József főherceg írt egy 11 oldalas, öt képpel illusztrált fejezetet. 

68  Könyvészeti adatait lásd az irodalomjegyzékben.
69  Könyvészeti adatait lásd az irodalomjegyzékben.
70  Könyvészeti adatait lásd az irodalomjegyzékben.

12. kép
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1.3.4. Térképek

A nyomtatott és kéziratos térképeket készítésük kezdete óta díszítik különféle ala-

kokkal és jelenetekkel. Ezek egy része a képmező szélén, félreeső helyén ugyan-

azt a szerepet tölti be, mint a veduták esetében, máskor a képmezőn belül gaz-

dagítja az ábrázolást. A Magyarország egészét vagy részleteit ábrázoló térképek 

ilyen szempontból is gazdag anyagot kínálnak, ikonográfi ai feldolgozásuk azon-

ban még el sem kezdődött, a képek egyikét-másikát mindeddig csupán véletlen-

szerűen publikálták. Így került a szakmai közönség elé egy kéziratos győri térkép 

cigány-ábrázolása, amelyet magunk is bevonunk a vizsgálódás körébe. 

1.3.5. Folyóiratok

Bár a nyomtatott újság története egyidős magával a nyomtatással, a mai értelemben vett, 

széles körben terjesztett, rendszeresen megjelenő és előfi zethető sajtó kezdetei csupán a 

17. századig nyúlnak vissza71. Ezen korai folyóiratok némelyike hozott időnként egy-egy 

rézmetszetű mellékletet, de a magas költségek miatt ez nem vált rendszeressé. A „képes 

újság” fogalma igazából a 19. század folyamán született meg. Korántsem véletlen, hogy 

az 1847-48-as magyar országgyűlésen elfogadott Sajtótörvény (XVIII. 2.) hangsúlyoz-

za: „Sajtóutoni közlés alatt értetik: minden olyan közlés, mely vagy szavakban, vagy 

ábrázolatokban, nyomda, kőnyomda s metszés által eszközöltetik (...).”72Az úttörő sze-

repet a divatlapok játszották, melyek nyilvánvalóan nem nélkülözhették az illusztrációt. 

Kezdetben kézzel színezett rézmetszetű divatkép mellékleteket hoztak, amelyek költ-

ségeit – ma már alig ismert ez a tény – valójában egyes szalonok fi zették, lényegében 

hirdetésként73. Az úton a szerény kivitelű, fekete-fehér kőnyomatokkal illusztrált újsá-

71  A Magyar Sajtó Története 1. p. 35.
72  1847-48. évi Országgyűlési törvénycikkek p. 57.
73  Tompos p. 114.
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gok mentek tovább, közöttük Magyarországon a Fillértár élt meg viszonylag huzamos 

időt74. Az áttörést azonban a magasnyomású, tehát a betűvel egy menetben nyomtatható 

fametszet több lépcsőben zajló technológiai megújítása, több ezer lenyomatot is elviselő 

fa nyomódúcok létrehozása hozta el75. Az először Angliában megjelenő, majd az euró-

pai kontinensen is teret nyerő olcsó képes folyóirat – zömmel hetilap – akárcsak ma, 

akkor is a viszonylag alacsony iskolázottságú közönségre számított. Ezek a lapok a 19. 

század második felében szerte Európában nagy sikert arattak.

Magyarországon már 1848-ban megtörtént az első kísérlet ennek a piacnak a 

meghódítására76, de az ismert körülmények között a vállalkozás nem bizonyult tar-

tósnak. Az első nagy sikert ezen a piacon az 1854-ben indult Vasárnapi Újság aratta 

– ez a lap még az első világháborút is túlélte, korának meghatározó orgánuma volt. 

Példáját sokan igyekeztek követni, változó sikerrel. A század harmadik harmadára 

már folyamatosan 4-5 gazdagon illusztrált családi folyóirat versengett a magyar 

közönség kegyeiért, az illusztrált szaklapok sokaságát nem is számítva. Témánk 

szempontjából ez a terület bizonyult a leggazdagabb forrásnak, a felkutatott képek-

nek több mint a fele innen származik. 

Öt-tíz éves szórással 1900 körül a képes újságok a fametszetről áttértek a sok-

szorosított fényképre. Addig ennek elsősorban nyomdatechnikai akadályai vol-

tak, a már korábban is ismert technikai megoldások túl drágának bizonyultak az 

olcsó lapok számára. A technológiai áttörés azonban végül is bekövetkezett, és 

noha a 20. század első évtizedének fényképes újság-illusztrációi meglehetősen 

rossz minőségűek, innen már nem volt visszaút, a fametszet és a többi grafi kai 

sokszorosító eljárás végleg kiszorult a valós események ábrázolásának területéről, 

és az újságokban megmaradt a karikatúrák és irodalmi illusztrációk műfajának. 

74  1834 – 1836.
75  Novák X. p. 129-130, XI. p. 117-118.
76  Az Ábrázolt Folyóirat 1848-ban indult.
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1.3.6. Kották

A 18. század végén és a 19. században széles körben elterjedt a házi muzsi kálásra 

szánt, egy-két zenedarabot tartalmazó kották címlapjának képpel való díszítése. 

Ezt a jelentős anyagot ikonográfi ai szempontból átfogóan még senki sem kutatta, 

inkább szemezgettek belőle. A dolog érthető: az egyetlen mód a sok ezer kotta 

egyenkénti kézbevétele, címlapjának reprodukálása, leírása, katalogizálása. Erre 

mi sem vállalkozhattunk, ám négy ide illő képet mégis sikerült fellelnünk.77 

1.3.7. Képes levelezőlapok

A levelezőlap, mint új médium 1869 október 1-én jelent meg (a világon először 

történetesen az Osztrák-Magyar Monarchiában)78, képekkel pedig 1883-tól, Ma-

gyarországon 1889-től volt kapható. A közönség hamar rákapott, valósággal rob-

banásszerűen elterjedt. A századfordulóra már hihetetlen mennyiséget, évente Ma-

gyarországon 5 millió, az egész világon másfél milliárd darabot továbbított a posta. 

A lapok legtöbbje épületeket, település-részleteket ábrázolt, sok volt a műal-

kotások reprodukciója, voltak zsánerek, életképek, és voltak úgynevezett grafi kai 

lapok is, külön a képeslap-kiadó számára rajzolt-festett jelenetek, alakok, díszí-

tések. Ebben a sorban helyet kaptak a cigányok is. Hozzá kell tennünk, hogy a 

hatalmas anyagban ilyen szempontból mennyiségi elemzés még nem készült, nem 

tudható pontosan, hogy az összes kiadványból mennyi ábrázol egyes népcsopor-

tokat, azon belül mennyi a cigányok aránya. A jelenség mégis feltűnő, hiszen a 

korai fotós lapokat is ideszámítva mindenképpen százas nagyságrendről van szó.79

77  A szerző ezúton is köszönetet mond Sárosi Bálintnak a tanácsaiért.
78  Pallas Nagy Lexikona 11. kötet Budapest, 1895. p. 474.
79  Önálló kötetet szentelt a cigány tárgyú képeslapoknak Jana Horváthová, a brnoi Muzeum 

Romské Kultury munkatársa. A cseh, romani, angol és magyar nyelvű kötet 219 képesl-
apot közöl zömmel Közép-Európából, az 1900 és 1930 közötti időszakból.
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2. A cigányok képe

Egy Győr megyei táblabíró, bizonyos Enessei György 1798-ban apró nyomtat-

ványt adott közre ezen cím alatt: A tzigán nemzetnek igazi eredete, nyelve, törté-

netei; most legelőször hosszas feledékenységbül világosságra hozattak és rendben 

szedettek E. G. Nagy-Győr vidéki magyar által80. A negyven oldalra terjedő kis 

munka inkább kultúrtörténeti kuriózumnak tekinthető, semmint érdemi forrás-

nak, ám a szerzőt aligha érheti vád, hiszen a „világosságra hozatalˮ és „rendben 

szedetelˮ két évszázad után sem fejeztetett be. 

A hazai történeti kutatásnak meglehetősen elhanyagolt területe a cigányság tör-

ténete, és korántsem csak a források szűkössége mi att81. Afelől nem lehet kétség, 

hogy a lepergett évszá za dok alatt Hungáriát alapvetően a magyar etnikum formál-

ta, de az is nyilván való, hogy a többi etnikum szerepének ismerete nélkül jósze-

rével értelmez hetetlen ez a törté ne lem. Nem egyes nem ze ti ségi eredetű családok 

poli tika történeti szerepéről van szó, sokkal inkább a történelem mély rétegeinek 

kevésbé látványos, ám annál nagyobb hatású fejleményeiről: gazdaság történetről, 

demográfi áról, népi kultúráról és hason lókról. Annak a vitának sincs értelme, 

hogy melyik et nikum adott többet a másiknak, melyik járt jobban vagy rosszab-

bul ezen kulturális csere során – magának az együtt élésnek, egymásra hatásnak a 

ténye azonban megke rül he tet len. 

A cigányság mintegy „kilóg” abból a konstrukcióból, amely a magyarországi et-

nikumok egymáshoz való viszonyát írja le, még az egykori hungarus népközösség 

részeként sem értelmezhető, és a későbbi nemzetiségi szerveződések keretei sem 

illeszkednek rá. A cigányság története mintha egy fajta „kívüliség” volna: kívül a pa-

rasztok falvain és a polgárok városain, kívül a jogok és kötelezettségek struktúráján, 

80  Enessei, belső címlap.
81  Az eddigi eredményekről jó összefoglalót ad Landauer Attila: Utak és problémák a ma-

gyarországi cigánykutatásban. In: Nagy – Péterfi , 13-46.
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kívül a vágyak és törekvések mindenki mást magába foglaló körein. Olykor egyene-

sen úgy tűnhet, mintha valamiféle párhuzamos történet volna a cigányságé: az egyik 

sínpáron robog Európa ezernyi nemzetének sűrű kölcsönhatásban összeszövődő tör-

ténete, a másikon pedig a cigányoké. Látják egymást, de nincs átjárás köztük.

A magyar értelmiség évszázados adósságot görget maga előtt, anélkül, hogy 

komolyan nekiállt volna a törlesztésnek: tragikus módon elhanyagolja a (ma-

gyarországi) cigánysággal való elmélyült, őszinte és alapos foglalkozást. Pedig 

voltak bíztató kezdetek. A 19. században, a nyugat-európai néprajzi ku ta tásokkal 

szinkronban Magyarországon is megkezdődött a cigányság kutatása. Mindenek-

előtt a cigány nyelv feldolgozása kezdődött el, kezdve Enessei György 1799-ben 

és 1800-ban megjelent amatőr munkáival, folytatva Bornemisza János, Ihnátko 

György, Győrffy Endre, Sztojka Ferenc egyre színvonalasabb nyelvtanaival és 

szótáraival, majd Habsburg József főhercegnek az Akadémia költségén 1888-ban 

meg jelent Cigány nyelvtanával, melyhez Ponory Thewrewk Emil írt 150 olda-

las „irodalmi mutatót”, bőséges bibliográfi át82. Megindult a cigány népköltészet 

gyűjtése is. A cigányság társadalmának és kultúrájának egészét vizsgáló kutatók 

közül ki kell emelnünk Wlisloczki Henriket, aki 1907-ben bekövetkezett haláláig 

nemzetközi jelentőségű életművet hozott létre a tárgyban83, valamint Herrmann 

Antalt, aki szintén jelentős művekkel gaz da gí tot ta a cigányságról szóló irodalmat. 

A huszadik század elejére azonban mindennek majdhogynem vége sza kadt, a cigány-

ság kikerült a magyar(országi) értelmiség látóköréből. És nem csak onnan. Úgy tűnik, 

hogy a cigányság a magyarországi megtelepedéstől, a 15. század elejétől egészen a 19. 

század második feléig bár alapvetően margi nális, mégis nagyjából élhető, stabilizálódott 

társadalmi szerkezetben, a több sé gihez illeszkedő kultúrában élte életét. Ettől kezdve 

azonban a felgyor sult társadalmi változásoknak többszörösen vesztesévé vált84. 

82  A felsorolt könyvek adatait lásd az irodalomjegyzékben.
83  A nagyrészt németül íródott művek többsége még nem jelent meg magyarul.
84  Bencsik 2008 54-58.
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Itt, ha csak érintőlegesen is, de szólnunk kell a felelősség kérdéséről – amennyi-

re ez történetírói szemszögből egyáltalán felvethető. A hazai modern pub licisztika, 

nem kis részben az úgynevezett Kemény-iskolának85 az 1971-es cigányvizsgálat86 

eredményeit feldolgozó munkássága nyomán hajlamos arra, hogy a cigányságot 

eme folyamatok passzív elszen vedőiként értelmezze, és a felelősséget kizárólag a 

többségi társada lomban ke resse. Ha azonban elfogadjuk Arnold Toynbee87 tételét 

arról, hogy a népek, vagy még inkább a nyelvi-gazdasági-identitásbeli közösséget 

alkotó kultúrák (Toynbee szóhasz nálatával civilizációk) a történelemben aszerint 

válnak sikeressé vagy kudarcossá, hogy miként ké pesek válaszolni a többi kultúra 

(civilizáció) kihívásaira – nos, akkor azt kell monda nunk, hogy a cigányságnak 

nem volt jó válasza a 19-20. század fordulóján őt ért kihívásra, a környezet próba-

tételének rosszul tudott megfelelni. 

Általában azt feltételezik, hogy a cigányság leszakadására a második vi-

lágháború után került sor, a két háború között még működött az évszázados 

együttélés, még fennállott a társadalmi illeszkedés. Ez azonban csalóka lát-

szat. Tény, hogy az 1920 és 1945 közötti időszakban nem mutatkozott na gyobb 

konfl iktus a többségi társadalom és a cigányok között, ennek azonban nem a 

konfl iktusok hiánya volt az oka. Sokkal inkább az, hogy Európa olyan hatal-

mas erők kűzdőterévé vált, hogy azok mellett a többi problémák el törpültek, 

szinte észrevétlenekké váltak. Az is igaz, hogy a korabeli hatalom, különösen 

a helyi hatalom egy percig sem hezitált a cigányokkal szemben drasztikus esz-

85  Az MTA Szociológiai Intézetében Kemény István körül kialakult szakmai kör, amely a 
demokratikus ellenzék egyik csírája lett. Nagy – Péterfi  32.

86  Az országos reprezentatív kutatást a Minisztertanács rendeletére indították, majd állították 
le 1972 elején, még befejezése előtt – ugyanott, lábjegyzet.

87  Arnold Toynbee (1889-1975) brit történész, történetfi lozófus. Spenglerrel együtt vallotta, hogy 
a civilizációk életében fellendülések és visszaesések hullámai követik egymást, de Spenglertől 
eltérően vitatta, hogy ezek végzetszerűek lennének, szerinte inkább az adott civilizációnak a 
sors kihívásaira adott válaszaitól függnek. Toynbee szerint a történelem nagy résztvevői nem a 
nemzetállamok és etnikai közösségek, hanem a civilizációk – ez a megközelítés a közelmúltban 
Samuel Huntington (1927-2008) művei révén keltett világméretű fi gyelmet.
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közöket igénybe venni, rendszeresen alkalmazott kollektív bün tetést, és ezzel 

számos konfl iktusnak vette elejét. 

A leszakadás időszakát, amint azt a későbbiekben a képek elemzése révén 

is bizonyítani igyekszünk, nagyobbrészt korábbra, a 19. század végére, a 20. 

század elejére kell tennünk. A választóvonal a modernitás megjelenése. Jelen 

sorok szerzője sokakkal egyetértésben úgy gondolja, hogy az ipari forradalom 

éppolyan korszakhatár az emberiség történetében, mint 10-12 ezer évvel ezelőtt 

az úgynevezett mezőgazdasági forradalom volt. Az ipari forradalommal leírt 

nagy átalakulás teljes végigvitele bizonyára több évszázadot vesz majd igény-

be, ilyen értelemben tehát még az elején járunk. A modernitás kora azonban 

Nyugat-Európában a 18-19., régiónkban a 19-20. század fordulóján vitán felül 

beköszöntött, a közép- és kelet-európai cigány társadalom viszont, ahogy Bíró 

András megfogalmazta, premodern maradt88. A civilizációs törésnek minden bi-

zonnyal ez a lényege. 

Közismert, hogy az államszocializmus a teljes foglalkoztatás elvének érvénye-

sítésével, az alacsony iskolázottságú munkaerő kiterjedt alkalma zá sával, továbbá 

bizonyos szociálpolitikai intézkedésekkel egészében véve csök kentette a cigány-

ság leszakadását, bár az is tény, hogy az önszer ve ző dé sek korlátozásával egyúttal 

fékezte is a cigány identitás kialakulását. Ráadásul az egész korszakra jellemző 

problémakerülő politika megakadályozta, hogy a cigányság megoldatlan és újra-

termelődő problémáiról nyílt, őszinte diskurzus folyjék. 

Az őszinte szembenézésre csupán a fi lmművészet és az irodalom tett kísérletet. 

Lakatos Menyhért Füstös képek című regényével 1975-ben jelentkezett, Schif-

fer Pál Cséplő Gyuri című alkotása 1978-ban került a mozikba. A közönségre 

mindkét alkotás nagy hatással volt, más alkotók tovább vitték a témát, a hatalom 

magatartása, és így a cigányság helyzete azonban ettől nem változott. Néhány 

88  “Hogy itt gyilkosságoknak leszünk tanúi, az nem kétséges” – Rádai Eszter interjúja Bíró 
Andrással, Élet és Irodalom, 2008/29.
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kutató azért jelentős erőfeszítéseket tett, hogy a cigányság dolgai tudományos 

igényű elemzés alá kerüljenek. Közülük elsősorban Erdős Kamill tragikusan fél-

bemaradt, mégis jelentős életművét kell említenünk89.

Az 1989-90-es rendszerváltás legnagyobb vesztesei – történelmi lépték kel mérve 

talán rövid távon – a cigányok lettek, hiszen az újabb polgárosodás megint csak 

egyfajta archaikus társadalmi struktúrában, önmagát túlélő ipari és mezőgazdasági 

környezetben találta őket, amelyet a többségi társadalom meghaladni igyekezett, a 

cigányságot otthagyva a lepusztult szocialista állam gazdaság romjai között. 

A többségi társadalom ezúttal érzékelte a cigánysággal kapcsolatos problémákat, 

de ez inkább a feszültségek növekedésében nyilvánult meg, miközben a cigányság 

helyzete tovább romlott. Ugyanakkor az elmúlt tizenöt évben kedvező mozgások 

is megindultak ezen a területen, rengeteg. Az elmúlt tizenöt évben igazi mozgás 

kezdődött ezen a területen, rengeteg kezdeményezés indult, és a közfi gyelem is el-

fogadni látszik, hogy végre-valahára komoly tettekre van szükség. A tudományos 

igényesség azonban – tisztelet a kivételnek – sokszor a napi politika áldozatává lát-

szik válni. Az autentikus cigány szervezetek pedig erőik jelentős részét az egymás 

elleni harcra fecsérlik, hátuk mögött szavazatszerző pártpolitikai támogatással. 

Szó sincs azonban arról, hogy a magyar többségi társadalom a honi legna-

gyobb kisebbséggel szembeni szellemi adósságát – a cigányság értő, elmélyült 

kutatását, feltárását, a cigányságtudomány magas színvonalú művelését, intéz-

mény-rendszerének kiépítését – lerótta volna. Még mindig erős késésben va-

gyunk, még mindig rengeteg a tennivaló. Bár Bódi Zsuzsanna, a Cigány Néprajzi 

Tanulmányok című alapvető sorozat közelmúltban elhunyt szerkesztője 80 ol-

dalra terjedő bibliográfi ában adott válogatást a cigányságról szóló magyar nyel-

vű néprajzi irodalomból90, továbbra is kevés a tudományos igényű mű ebben a 

89  Erdős Kamill (1926 – 1962) életművének legjobb összefoglalása teljes irodalom-jegyzék-
kel: Erdős Kamill cigánytanulmányai, Vekerdi József szerk., Békéscsaba, 1989.

90  Cigány Néprajzi Tanulmányok 2001. p. 161-241.
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tárgyban. Különösen hiányzik a magyarországi cigányság történetének kutatása. 

Ez még akkor is igaz, ha néhány szerző91 túllépett a valahol egyszer megjelent 

adatok kritikátlan továbbadásán, és jelentős forrásfeltáró, forráskritikai megala-

pozással hozzálátott a magyarországi cigányság történetének tudományos igé-

nyű feldolgozásához.

Feladat tehát van bőven. A cigányság történetével való foglalkozás értelmes és 

hasznos munkának ígérkezik. Ugyan mi más kellene még egy disszertáció témá-

jának kiválasztásához?

2.1. A magyarországi cigányábrázolások irodalma

A magyarországi cigányábrázolások irodalma meglehetősen csekély. Mindössze 

négy olyan publikáció létezik, amely teljes terjedelmében ezzel a tárggyal foglalko-

zik. Közülük három a Néprajzi Múzeum egy-egy kiállításához kapcsolódik, a negye-

dik a Beszélő 2002. július-augusztusi számának egy cikke, Szőllőssy Ágnes tollából.

A Néprajzi Múzeum a rendszerváltás körüli években kiállítás-sorozatot ren-

dezett a cigányokról. Az első, amely 1989-ben volt látható, „A társadalom pere-

mén” címmel, a múzeum fénykép-gyűjteményéből válogatva a magyarországi 

cigányság 1945 előtti történetét dolgozta fel. A kiállításhoz kapcsolódva, hasonló 

címmel megjelent egy katalógus is, amely a következő három részben, 121 fény-

képfelvételen mutatja be a magyarországi cigányok életét: A cigányok vándorlá-

sáról és letelepedéséről; A cigányok foglalkozásáról és megélhetéséről; Portrék 

– a cigányok viseletéről. A katalógushoz Szuhay Péter írt előszót, hangsúlyozva, 

hogy a válogatás képei sem egyediségükben, sem összességükben nem nevez-

hetők szociológiai értelemben reprezentatív mintának, de még csak tipológiai 

teljességnek sem.92 A kiadvány ezzel együtt úttörő munkának tekinthető.

91 Különösen Nagy Pál munkássága érdemel fi gyelmet.
92 A társadalom 5. oldal .
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A Néprajzi Múzeum 1993-ban megrendezett második kiállítása, melynek „A 

világ létra, amelyen az egyik fel, a másik le megy” volt a címe, a cigányság 20. 

századi történetét fotóantropológiai módszerekkel dolgozta fel. Ennek a kiállítás-

nak az anyagából később közel hétszázötven képpel önálló kötet is megjelent. A 

mű az egyes képekhez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó, az elmúlt több 

mint száz év szépíróitól átemelt szöveg-részleteket is közöl, a képeket azokkal 

mintegy kiegészíti, értelmezi. A kötet elsősorban a cigánysággal kapcsolatos ant-

ropológiai ismeretek képi megjelenítésére törekszik, és nem a képekből von le 

következtetéseket. A kötet végén Szuhay Péter tanulmánya olvasható a cigányok 

társadalom-történetéről. 

A harmadik, 1998-ban megrendezett „Cigány-kép – roma-kép” című kiállítás 

nemzetközi anyagból, Közép-Európa közgyűjteményeiből válogatott, nagyobb-

részt grafi kai alkotásokat és festményeket, kisebb részben fényképeket. A kiállí-

tás célja kettős volt: bemutatni a többségi társadalmak cigány-képét, ugyanakkor 

felvonultatva a cigányság önreprezentációját, önmagáról formált képzőművészeti 

alkotásait is. E kiállításhoz kapcsolódóan 106 oldal terjedelmű katalógus is meg-

jelent, amely a kiállított képek reprodukcióinak bő válogatása mellett Szuhay Pé-

ter és Kerékgyártó István rövid tanulmányait közli. 

Szuhay Péter Utószava emlékeztet a Múzeumnak a témában rendezett két ko-

rábbi kiállítására. A katalógusról így ír: „… képeskönyvünk a kiállítás egy részé-

nek (…) anyagából ad „ízelítőt”. Először a különböző műfajokban azt mutatjuk 

meg, hogy a többség hogyan látta/látja és hogyan ábrázolta/ábrázolja a cigányo-

kat, míg a végén azt próbáljuk megmutatni, hogy maguk a romák hogyan ábrá-

zolják, hogyan látják és láttatják önmagukat. (…) A cigány-kép a többség képe, 

a roma-kép a kisebbség képe, azé a kisebbségé, amely azonban már nem tudja 

függetleníteni magát azoktól az ábrázolás-típusoktól, amelyek róla fogalmazód-

tak meg és róla szólnak.”
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Kerékgyártó István a cigány képzőművészet és a hagyomány összefüggései-

ről közölt tanulmányt ugyanebben a katalógusban. Ennek bevezető szakaszában 

maga is foglalkozik a többségi társadalom cigányábrázolásának formálódásával, 

és megkülönbözteti a 18. század tárgyilagosságát a 19. század romantikáját és bie-

dermeier érzelmességét, majd a realista megjelenítést, azzal párhuzamosan pedig 

a kuriózum-keresést, amelyből a 20. század elején egyebek mellett a giccsfestők 

hamis cigányromantikája fakadt. Mindezek a jelen tanulmányban is jól megfi -

gyelhetők, hiszen a képzőművészet és a grafi kai sokszorosítású képalkotás a 20. 

század előtt szoros összefüggésben létezett. A továbbiakban Kerékgyártó a 20. 

századi cigány alkotókról ír, és ez már túlmegy a jelen tanulmány keretein.

Szöllőssy Ágnes a Beszélőben közölt, „Cigány a képen” című tanulmányában úgy 

látja, hogy a cigányok „akkor keltették fel a környezetükben élők érdeklődését, amikor 

az európai nemzetek állammá szerveződésének során e folyamatból kimaradtak, és 

hontalanságuk nyilvánvalóvá vált”93. Ezt a jelenséget a 18-19. század fordulójára teszi.  

Ezután sorra veszi a téma szempontjából legfontosabb grafi kusokat és festőket, 

kezdve Johann Stockkal, folytatva Bikkessy-Heinbucherrel, Franz Neuhauserrel, 

Barabással. Úgy látja, hogy a 19. század első felére a „leíró, tárgyszerű képalkotás” 

a jellemző, melynek során „a cigányság, mint néptípus s mint társadalmi réteg (…) a 

tudományos vizsgálódás tárgyaként, a többi népcsoporttal egyenrangúan jelent meg”.

A szerző megállapítja, hogy a 19. század második felében ezt a szemléletet az 

„interpretatív, indulatoktól és érzelmektől motivált ábrázolás váltja fel”. Nézete 

szerint az 1850-60-as évekre a romantikus, bukolikus, kedélyeskedő szemlélet a 

jellemző, a miliőt illetően pedig a zsánerkép, amely a cigányokat jellegzetes tevé-

kenységeik közben ábrázolja. Erre a korra jellemzőek a klisék, a motívumok ván-

dorlása. Szőllőssy úgy látja, hogy a cigányok kapcsolata „a többségi társadalom-

mal alapvetően aszimmetrikus viszonyra épült, amelyet a többségi társadalomban 

93  A fejezet idézeteinek forrása: Beszélő 72. oldal.
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mindmáig meglévő, részben paternalisztikus-joviális, részben bizalmatlan, gya-

nakvó, gyakran ellenséges attitűdök egyidejű jelenléte jellemez. Ez a kettősség 

a cigányok általánosan elterjedt értékelésének, egyúttal a XIX. és a XX. század 

cigányképének alapvető vonása is.” A szerző a továbbiakban elsősorban a muzsi-

kus cigányokról szól, illetve a századforduló és az azt követő időszak „magas” 

művészetét tárgyalja.

Az alábbiakban a viszonylag bőséges képanyag birtokában azt igyekszünk bi-

zonyítani, hogy habár Szöllőssy megállapításai alapvetően megállják a helyüket, 

a kép a fentieknél árnyaltabb, képelemzéssel mélyebbre is lehet hatolni.
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2.2. A cigányábrázolások korszakai

A képi ábrázolások éppúgy készítésük korának viszonyrendszerében értelmez-

hetők, mint a szöveges leírások. Ahhoz, hogy egy adott kép vizuális információ-

it helyesen értelmezni tudjuk, ismernünk kell azokat a konvenciókat és szemlé-

letmód-béli sajátosságokat, amelyek meghatározták a kép készítésének módját. 

Ilyen értelemben a cigányság ábrázolása illeszkedik az ábrázolások általános ten-

denciáihoz, és magunkat csapnánk be, ha ezt fi gyelmen kívül hagynánk. Másfelől 

viszont az egyes korszakok általános szemléletmódja visszahat magára a cigány-

ságról alkotott képre is, és a kép történeti forrásként való alkalmazása során ezt a 

módosulást is fi gyelembe kell vennünk. 

2.2.1. A 16-17. század – a mese és valóság összefonódásának kora

A legkorábbi (ismert) magyar-

országi grafi kus cigányábrázo-

lás viszonylag késői időpontból, 

1686-ból való94. Hogy az ennél 

korábbi ábrázolásmódról némi 

fogalmat nyerjünk, négy korábbi, 

nem magyarországi képet hívunk 

segítségül95.

Az egyik legkorábbi ilyen ábrázolás Sebastian Münster híres Cosmographi-

ájából való, a 16. század egyik legtöbbet forgatott világi tárgyú alkotásából, 

amely a kor tudása szerinti teljességre törekedve ismertette a világ országait és 

népeit. A mű először 1544-ben jelent meg, ezt a következő három évtizedben 

94 Birckenstein 105 és 119 .
95  Valamennyit közli Bencsik 2008.

13. kép
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további harminc, többször változó, bővülő kiadás követte latin, német, francia, 

olasz és cseh nyelven96, majd csökkenő érdeklődés mellett még további kiadá-

sok láttak napvilágot, egészen 1628-ig. Ebben a műben jelent meg97 egy leírás a 

cigányokról, felette fametszetű képen cigány család látható (13. kép). 

A mai szemmel esetlennek, darabosnak tűnő kép valódi információkat hor-

doz, amelyek azonosíthatóak, ha más kortárs ábrázolásokkal vetjük össze. 

Például az 1567-ben készült L’egyptienne98 (14. kép), valamint az 1590-ben 

megjelent Cingara orientale99 (15. kép) című metszettel. Noha az olasz metszet 

szemlátomást a francia nyomán készült, a három forrás elegendőnek látszik 

annak megállapítására, hogy a 16. században Nyugat-Európában (az orientale 

96  Szántai I. 419.
97  Az 1578-as kiadás 633. oldalán.
98  Desprez 99.
99  Vecellio 466.

14. kép 15. kép
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jelző ne tévesszen meg, 

ez inkább általában vo-

natkozik a cigányok kele-

ti eredetére) a keresztben 

csíkos ruha és a szala-

gokkal font széles kalap 

jellegzetes cigány vise-

letnek számított. A felté-

telezést bizonyossággá érleli egy negyedik, nem grafi kus kortárs ábrázolás. 

A budapesti Szépművészeti Múzeum állandó kiállításán látható idősebb Pe-

ter Brueghel Szent János prédikációja című, 1566-ban készült festménye (16. 

kép). Ennek előterében háromtagú cigánycsalád látható, ismét csak a kérdéses 

bő, csíkos köpenyben és széles kalapban.

16. kép

17. kép
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A következő, 1650 körül keletkezett, sajnos nem azonosított német nyelvű met-

szet100 (17. kép) már egy másik kor alkotása. A forráskritikai elemzéshez nem áll 

rendelkezésre kellő számú összehasonlítás, néhány megállapítás mégis tehető. A 

széles kalap itt is feltűnik, és a korábban elmondottak ismeretében megkockáztat-

ható, hogy ez a részlet hiteles. Egyebekben az alkotó szemlátomást a kor sztere-

otípia-gyűjteményét alkotta meg az éléstárba besurranó tolvajról, a bárányt, sünt 

és macskát (!) zsákmányoló férfi ról, a tenyérjós asszonyról, akinek a fi a éppen 

zsebtolvajkodik, a szabad tűzön készült ételről, a gyermekét szoptató és tetvésző 

asszonyról, a fedetlen keblű cigánylányról. Éppen ezeknek a jeleneteknek a bősé-

ge teszi kétségessé a kép hitelét. Ez a metszet valójában nem a cigányokról szól, 

hanem arról, hogy a kor embere hogyan látta őket. Erről azonban bőséges infor-

mációkkal szolgál. (Érdemes megemlíteni, hogy a cigányok sünevésének ideája 

Magyarországon ma is él101, a macskaevés tréfás-gúnyos vádját azonban a magyar 

közfelfogás ma az olaszoknak tartogatja.)

2.2.2. A 17. század végétől a 19. század elejéig – a leíró korszak

A korszakot a képi ábrázolás szempontjából leíró korszaknak nevezzük ab-

ban az értelemben, hogy a kor embere az őt körülvévő világ lehetőleg pontos 

leírására törekedett, nem nélkülözve a kritikai szemléletet. Ennek az időszak-

nak a képei többé-kevésbé mentesek mind az érzelmi, mind a politikai töl-

téstől, a képkészítők tárgyuk hiteles ábrázolására törekedtek, a puszta meg-

mutatáson túl egyéb céljuk szemlátomást nem volt vele. Ez a szemlélet segít 

abban, hogy az adott képekről hiteles információkat nyerjünk, a rendelkezés-

re álló képek csekély száma és az alkotók olykor gyenge képességei azonban 

óvatosságra intenek.

100 Bencsik 2008 18-19 .
101 Erdős 31-32. 
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A 17. század végétől végre magyarországi ábrázolások is vannak (ide értve Erdélyt 

is), de olyan kevés, hogy itt még átlépjük a jelen tanulmány maga szabta korlátait, és 

két egyedi alkotást is bevonunk vizsgálódásunk körébe. Kezdjük is ezekkel. 

Az erdélyi fejedelemség önállóságának utolsó éveiben, 1690 körül, több lépcsőn 

végighaladva egy kézzel festett viseletsorozat keletkezett, melyben megjelentek 

Erdély összes népei, valamint fejedelmei és szász királybírái102. Az egy tucat vál-

tozatban fennmaradt sorozat képei között három cigányábrázolás is található103. 

Később majd kitérünk a részletekre, most csak annyit érdemes megjegyeznünk, 

hogy a három kép jól elhelyezi a cigányságot a korabeli erdélyi társadalomban. 

Az egyik kép aláírása szerint „Csúf vándorcigányt” ábrázol (18. kép), ez többé-ke-

vésbé meg is felel mai sztereotípiáinknak, noha a sárga csizma és a fejfedő, mint 

majd látni fogjuk, eltér a későbbi képi közhelyektől. A „Cigány nő ünneplőben” 

(19. kép) és a „Cigány menyasszony” (20. kép) című kép azonban már egészen más 

társadalmi helyzetről tanúskodik. Mindkettő beszédes tanúja annak az irodalom-

ból hellyel-közzel már ismert ténynek, hogy Erdélyben a cigányság ekkor és még 

sokáig illeszkedő társ-népként élt a többi között, és ha életkörülményei el is tértek 

102  A kódexek keletkezéstörténetéről Oborni-Tompos-Bencsik 9 és 29-30.
103  A budapesti Széchenyi Könyvtár egy másik sorozatában (Oct. Germ. 198) egy negyedik 

cigányábrázolás is látható, erről azonban a többi ismert sorozattal összevetve egyértelműen 
megállapítható, hogy a képaláírás téves, a valójában magyar sóbányászt ábrázol.

18. kép 19. kép 20. kép
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a többiekétől, ez nem szük-

ségképpen vezetett etni-

kumközi konfl iktusokhoz.. 

(A Széchenyi Könyvtár egy 

másik példányában /Oct. 

Germ. 198/ egy negyedik, 

képaláírása szerint cigányvajdát ábrázoló kép is található, ez azonban téves, a 

kérdéses fi gura másutt, helyesen magyar sóbányászként szerepel.)

Esetlenségében is megnyerő az 1789-ben készült, Győrt ábrázoló kéziratos tér-

kép részlete104 (21. kép). A műfaj természetéből adódóan bizonyos, hogy a rajzoló 

saját tapasztalatai alapján készítette a képet, ugyanakkor azzal is számolnunk kell, 

hogy csak díszítésnek, nem pedig információ-hordozónak szánta, tehát a hiteles-

ség rovására könnyű szívvel tett engedményt. Feltűnő ugyanakkor a kovácsszer-

számok és fémtárgyak bősége, valóságos leltára – a térképnek ez a kis részlete 

önmagában forrásértékű a cigány mesterségek történetében. 

Az időben visszalépve az erdélyi viseletkódex lapjaihoz, a 17. század végéről már 

magyarországi grafi kus cigányábrázolásokkal is rendelkezünk. Először 1686-ban, majd 

még számos kiadásban jelent meg Anton Birckenstein Erz-herzogliche Handangriffe 

des Zirckels und Linials című mértankönyve, címe szerint Habsburg József trónörökös, 

104  Cigányok Győr 1789-ben készült kéziratos térképén, Újkori Gyűjtemény, Xántus János 
Múzeum – Bana József szíves közlése.

21. kép
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a későbbi I. József császár tanköny-

veként. E tankönyv mértani ábráinak 

110 lapját zömmel magyarországi 

várak képe díszíti, a várak előteré-

ben pedig szemtanú rajzolóra val-

ló apróbb jelenetek, staffázsfi gurák 

láthatók. A Birckenstein-, helyeseb-

ben a rajzoló neve után Nypoort-féle 

sorozat két lapján cigányok látha-

tók. Egyik sem nevezi meg, hogy 

cigányokat ábrázol, arra nekünk kell 

következtetnünk. Hogy miből, arról 

majd a „Toposzok” című fejezetben 

bővebben lesz szó, most csupán any-

nyit, hogy a közreadó Rózsa György 

is cigányokként határozta meg a kérdéses alakokat105. A két kép közül az elsőn Tamási 

vára előterében cigányasszony tenyérből jósol egy feltehetően magyar társaság hölgy-

tagjának (22. kép). A cigányasszony mezítláb van, hajadonfőtt, ruhája szakadt, hátán 

kendőben kisgyerek. Vélhetnénk, hogy a rajzoló a szegénység és a jómód kontraszt-

ját is ábrázolni akarta, de ez nem valószínű. Feltehetően egyszerűen ilyennek látta a 

tenyérjós cigányasszonyt, és a sok magyarországi zsánerkép között azt is lerajzolta. 

Amint közre adta az út mentén kovácsmesterségét űző cigánycsalád képét is (23. kép).

Ebbe a szemléletmódba tartoznak a nagyszebeni szász Stock János106 sokat idézett, 

cigány zenészeket ábrázoló rézkarcai is. A továbbiakban, a „Toposzok” fejezetben 

105 Rózsa: A trónörökös mértankönyve, kísérő tanulmány p. 5. 
106  Festő, rézkarcoló, restaurátor és képkereskedő, élt 1742-1800. Bécsben tanult festeni, 

Pozsonyban és Nagyszebenben működött. Pataki 224-225. oldal. Pataki a VI. és a IX. 
számú képnek variánsát is ismerteti, a VII. és a XI. képről nem tud, a X. számú képnek 
egy másik variását írja le.

22. kép

23. kép
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17, a cigányokhoz kapcsolódó képi köz-

helyet veszünk majd sorra – Stock képe-

in ezekből csupán egy, a zenész jelenik 

meg, amely egyrészt evidens, hiszen ez 

volt a választott tárgy, másrészt önma-

gában nem is értelmezhető toposzként. 

Ha nem volnának a képaláírások, nem 

is vállalhatnánk a felelősséget, hogy a 

képek szereplőit biztosan cigányokként 

azonosítsuk (24–27. kép). 

 A dátum és a szemlélet egyaránt 

korszakhatárra helyezi a szintén nagy-

szebenben alkotó, bár osztrák születé-

sű Neuhauser Ferenc107 négy színezett 

rézmetszetét (28–31. kép). Az egymást 

erősítő képi közhelyekkel itt sem talál-

kozhatunk, mindegyik lapon csupán 

egy-egy azonosítható. Az összbenyo-

más ugyanakkor megszépítőnek tűnik, 

a cigányság életét szebbnek, romanti-

kusabbnak mutatja, mint amilyen az a 

valóságban lehetett, ami a romantika 

korszaka felé nyit kaput. 

107  Osztrák származású festő, litográfus és rézmetsző, élt 1763-1836. Bécsben tanult, rajz-
tanár volt Nagyszebenben. Pataki 191. tévesen értelmezi Neuhauser József szerepét a 
lapokkal kapcsolatban.

24–27. kép

28–31. kép
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2.2.3. A 19. század első fele – a cigányábrázolások romantikus korszaka

Egy olyan korszakról, amelyet egészében áthat a romantika szelleme, nem nagy 

bátorság kijelenteni, hogy a cigányok ábrázolásában is ugyanezt a szemléletet kö-

veti. Ezzel együtt érdekes magukon a konkrét képeken tetten érni ezt az életérzést.

A korszak időbeli határait nehéz meghúzni, hiszen az emberek világlátása nem 

évfordulókkal változik, és a különböző alkotók szemlélete között is jelentős kü-

lönbség lehet. Jó közelítéssel mégis kijelölhetjük a 19. század első felét azzal 

a megszorítással, hogy egyes, a fősodortól eltérő, romantikus szemléletű képek 

1800 előtt és 1850 után is készülhettek. 

A romantikus korszak kezdetére tehető Berner Ádám 1805-ben kelt kottacím-

lapja108 (32. kép). A képről könnyűszerrel leolvasható, hogy a szerző a Stock-la-

pokból kompilálta egyetlen kompozícióvá. Amiben mindjárt megfogható a leíró 

108  A magyar nóta. Józsefnek, Magyar ország Nádor Ispányjának ajánlotta Berner Ádám 
Ügyész Pozsonyban 1805. OSZK mus. pr. 7284.

32. kép
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és a romantikus korszak közötti kü-

lönbség is. Stock azt rajzolta le, amit 

látott, a Berner-kotta rajzolója viszont 

a valóságtól teljesen függetlenítette 

magát, képekből csinált képet, még-

hozzá szebbet, harmonikusabbat, von-

zóbbat, mint előképei. 

Ezen a nyomon járt a híres Bikkessy-

Heinbucher viseletalbum109 két cigányo-

kat ábrázoló lapja is. A zenész csoportról 

(33. kép)  szakmai körökben általánosan 

feltételezik, hogy a Stock-rézkarcok kompilációja110, bár a magunk részéről úgy lát-

juk, hogy az előkép inkább a Berner-kotta volt (másodhegedűs, kisbőgős eltérései, 

stb.), esetleg egy harmadik, azóta elveszett közvetítő kép. A megszépítő szándék itt is 

tetten érhető, például olyan apró, de megragadható momentumban, mint a hegedűkre 

kötött színes szalag. A másik, „Bujdokló 

(értsd: vándor – B.G.) Tzigányfamilia” ti-

tulust viselő kép (34. kép) kilóg a sorból, 

bizonyára hiba volna belemagyarázni a 

romantikus szemléletet. De erre nincs is 

szükség: senki sem hiheti, hogy egy adott 

kor minden ábrázolása szigorúan megfe-

lel az utólag megfejtett, akkor még nem 

is tudatosult szemléletnek. Tendenciákról 

van inkább szó, tudva jól, hogy egy-egy 

mű gyökeresen eltér azoktól. 

109  Bikkessy 16, 17.
110  Sárosy 1971, 86. oldal.

33. kép

34. kép
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A romantika igazi meste-

re Barabás Miklós, aki számos 

cigány tárgyú festményt, met-

szetet és kőnyomatot hagyott 

az utókorra – kézenfekvő felté-

telezés, hogy a cigányok iránti 

érdeklődése is romantikus indít-

tatású volt, bennük a szabadság 

és a természetközeliség megtes-

tesítőit látta. Az ő fi gurái esendőségükben is már-már bájosak, az ő képein a nyo-

morúság is harmonikusnak tűnik. Barabás a cigányábrázolásokban mintegy a világ 

sokszínű gazdagságát ünnepelte, és ezt az örömérzést sugározza át mai szemlélőire 

is. Ő nem magasztalja a cigányokat, mint Liszt Ferenc, nem is atyáskodik felettük, 

de le sem nézi őket – neki a cigányok Isten gyönyörű világának érdekes színfoltjai. 

Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy a cigányok ürügyén valójában saját ideáit festi 

meg: a Prónay-albumban111 megjelent, Vándor czigány-telep című képe (35. kép) va-

lósággal hemzseg a képi közhelyektől, e minőségében rekorder a teljes vizsgált kép-

anyagban101. Barabás képe tehát nem a cigányokat ábrázolja, hanem Barabás ideáját. 

A romantikus korszak jellegzetes alkotása az Andrássy Manó nevéről ismert, egy 

sor gróf és báró által írt, Hazai vadászatok és sport Magyarországon című hatal-

mas díszalbum, benne két mulató társaságot ábrázoló kőnyomat112. Az első képen 

(36. kép) egy csárda belseje látható, a táncosoknak a kemencepadkán ülő hegedűs 

szolgáltatja a talpalávalót. A kép maga a megtestesült parasztromantika. A cigány 

hegedűs persze már nem olyan romantikus: mezítláb ül a sutban, csak húzza, de rá 

senki sem fi gyel, csak a muzsikájára van szükség. A második képen (37. kép) már 

111  Prónay 34. oldal.
112  Földön ülő, fejfedő hiánya, felnőtt mezítláb, erotikus momentum, meztelen gyerek, 

pipázó nő, rongyos ruha, jóslás, szekér, ló, sátor, fémműves, üst.

35. kép
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kiléptünk a csárdából, széles jókedvében népes társa-

ság rúgja a port, a cigánybanda itt is mellékszereplő, 

rajtuk már nincs nyoma a romantikának. 

 A romantika köréből már némileg kilépőnek gon-

doljuk Theodore Valério litográfi áit is113. Feltűnő, hogy 

a Magyarországon csupán átutazó francia mester egé-

szen másképp öltözteti, más szituációba helyezi a cigá-

nyokat, mint magyar kortársai – ő nyilvánvalóan nem 

ismerte a nálunk honos képi közhelyeket (38. kép).

A legbővebb forrás, a fametszettel illusztrált folyóira-

tok anyagában háromszor is visszatér Nicolaus Lenau 

(1802-1850) A három cigány című versének képi feldol-

gozása, melyek közül a két egyforma Szemlér Mihály 

1865-ben megjelent litográfi áját követi (39. kép). A vers 

maga olyan pontosan leírja a romantikus cigányideált, 

hogy megfordítva a szokásos rendet, ezúttal a kép il-

lusztrációjaként ide idézzük az egész verset:

113  Theodore Valério, francia rajzoló, litográfus, élt 1819–1879. Az 1850-es években járt Magya-
rországon kifejezetten azzal a céllal, hogy népi alakokat rajzoljon. Munkájának eredményeit im-
periál fólió méretű, különálló kőnyomatos lapokon adta közre. Valério képi világa ettől kezdve 
fél évszázadon át meghatározó hatást gyakorolt a francia rajzolók magyarországi vonatkozású 
képeire. La Grande Encyclopédie, Paris, é.n. (1900 körül), 31. kötet 669. oldal.

36. kép 37. kép

38. kép

39. kép
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2.2.4. Az 1850-1880 közötti időszak – a cigányábrázolások kedélyes korszaka

Közeledünk a jelenhez, rövidülnek a korszakok is. Az általunk „kedélyesnek” 

nevezett korszak Magyarországon 1850-1880-ra tehető, ezúttal külön is hangsú-

lyozva, hogy természetesen számos kép „kilóg” ebből az időkeretből.

Egyszer három cigányt láttam 

Egy fűzfához dőlve,

Míg szekerem a pusztában 

Kínnal ment előre.

Bíborpiros esti fényben 

Hegedűjét tartva

Állt az egyik s jókedvében 

Rágyújtott egy dalra.

Másik kedvvel nézdegélte 

Pipájának füstjét, 

Mintha rózsa volna élte, 

Mely nem terem tüskét.

Harmadikuk a fa alatt 

Aludt heverészve; 

Cimbalmának húrja szakadt, 

Lágy szellő rezgette.

Cafatokban állt ruhájuk, 

Rongyosak, kopottak,

De jó kedvük, szabadságuk 

Fittyet hányt a sorsnak.

Megmutatták, hogy miként kell, 

Ha rosszul megy dolgunk, 

Hegedülnünk megvetéssel, 

Füstölnünk, aludnunk.

Lomha, szürke esthomálynál 

Visszanéztem rájuk;

Szinte most is előttem áll 

Fekete orcájuk...

(Dsida Jenő fordítása)

A három cigány



66

Ennek az időszaknak szempontunkból két jellegzetessége van. Az egyik, hogy 

az illusztrált újságok megjelenésével megsokszorozódik a cigányábrázolás, in-

nen kezdve már a statisztikai feldolgozás lehetőségei is megjelennek (gyüjtemé-

nyünkből 108 kép, az összesnek több mint a fele tartozik ide), a másik, hogy a 

magyar(országi) társadalom ezen időszak alatt veti le archaikus, alapvetően pa-

raszti-földesúri kereteit, és évszázados lemaradást évtizedek alatt behozva lép át a 

városiasodás-iparosodás-polgárosodás korába.

A „kedélyes” cigányábrázolás alapvetően az archaikus társadalmi viszonyok iránti 

nosztalgia, a megszépülő közelmúlt (t.i. a korabeli szemlélő idejéhez képest közeli 

múlt) leképeződése. Ebben a társadalomban, és még inkább az ezen korról alkotott 

utólagos emlékezetben a cigányságnak mindenki által ismert és lényegében elfogadott, 

jól körülhatárolt helye volt. Hangsúlyozni kell, hogy ez nem minősítés, nem annak ki-

jelentése, hogy a cigányság helyzete „rendben volt”, jól volt úgy, ahogy volt – csupán 

megállapítjuk, hogy valóban létezett egy egyensúlyi helyzet. A cigányság része volt 

a mindennapoknak, a legtöbb falunak, kisvárosnak megvoltak a maguk cigányai, és 

ha az emberek a vándorcigányokat 

személy szerint nem is ismerték, 

magát az életformát igen. 

Figyelemre méltó, hogy gyűjte-

ményünkben a korszakból mind-

össze két olyan kép van, amely 

vélhetően konfl iktushelyzetet áb-

rázol (40. kép), egy harmadik kép-

ről pedig a kísérő szöveg mondja 

el, hogy tolvajlás miatti kihallga-

tás zajlik (48. kép) – igen jellemző 

módon ez a kísérő szöveg is csu-

40. kép
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pa kedélyesség. A konfl iktusok képi megjelenítése nyilván nem azért hiányzik, mert 

a többségi társadalom és a cigányok között ne lettek volna konfl iktusok, inkább azért, 

mert még ezek is ismerős élethelyzetek voltak, ki-ki ismerte benne a  maga szerepét, a 

társadalmat ez nem frusztrálta különösebben. 

A sok kép közül vegyük először szemügyre a Vasárnapi Újság 1861. és 1864. 

között közölt, Képek a hazai népéletből című sorozatából a cigányokat ábrázolót. 

(41. kép) Már a sorozatcím is sokatmondó: így él a hazai nép, a tótok, szászok, szé-

kelyek, magyarok – és persze a cigányok, miért éppen ők maradnának ki. A dolgok 

a képeken alapvetően rendben vannak, a cigányság éli évszázadok óta ismert életét. 

A „világ szép rendje” leképeződése az a jelenet is, melyben utcán mulatozó 

legények „muzsikáltatják magukat” az őket kísérő cigány zenésszel (42. kép).

Valóságos kis novellát beszél el az 

a kép, amely házikója előtt foglala-

toskodó cigány családot ábrázol (43. 

kép). A juhász botjára támaszkodva 

nézi, ahogy a cigány családfő bog-

rácsát javítja, közben tereferél az aj-

tóban álló asszonnyal, kicsit odább 

pipázó öregasszony ül a farakáson, a 

nagylány nyílt tűzön főz, a kisgyerek 

bámészkodik – ennél békésebb szitu-

ációt elképzelni is nehéz. 

Egészen más helyzetet rögzít a 

vándor cigányokat ábrázoló, művészi 

kvalitásában is fi gyelemre méltó met-

szet (44. kép). Ez is toposzok gazdag 

tárháza (pipázó nő, fémműves, fedet- 42. kép

41. kép
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len fő, szekér, üst, fedetlen keblű cigány-

lány), ám a negatív toposzok (szakadt 

ruha, koldus, rozzant putri, meztelen 

gyerek, mezítlábasság) mind hiányoz-

nak. Olyan embereket látunk, akik jól 

elvannak úgy, ahogy vannak. A „czi-

gány-élet” című kép mulatozói is szem-

látomást jól érzik magukat (45. kép). 

Hegedűszó, csillagos ég, lobogó tűz, 

táncos ifjúság – ugyan mi kell még? 

Sok polgár akár irigykedhet is, hogy ő 

nem mer ilyen szép szabad életet élni.

43. kép

44. kép

45. kép
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2.2.5. Az előző századforduló – a kettős megközelítés korszaka

2.2.5.1. Elfordulás és leszakadás 

Az elfordulást és leszaka-

dást képekkel már nehe-

zebb megragadni, ugyanis 

egyik jellemzője éppen az, 

hogy a cigány-ábrázolatok 

száma a képes újságokban 

radikálisan lecsökken. A 

függelékben két diagram-

mot közlünk a képes folyó-

iratokban található cigány-

ábrázolások időbeli megoszlásáról. Az első diagramm a tényleges darabszámot 

mutatja, de ennél hitelesebb a másik, amely a gyakoriságot az adott időpontban 

megjelenő folyóiratok számával korrigálja. 

A diagrammokból látható, hogy a megjelenéseknek két csúcsidőszaka volt: az első 

1862 és 1875 között, a második 1880 és 1893 között. Hogy a két csúcs között miért 

volt visszaesés, arra eddig nem sikerült magyarázatot találnunk. A második csúcs utá-

ni visszaesést viszont egyértelműen azzal magyarázzuk, hogy a cigányság kikerült a 

nemcigány lakosság, helyesebben az újságolvasó réteg látóköréből. 

A jelenség, úgy hisszük, markánsan megmutatkozik a legtekintélyesebb képes 

hetilap, a Vasárnapi Újság négy képén, hozzátéve, hogy más folyóiratokban ugyan-

ez a jelenség ilyen világosan nem látszik. Az első kép (46. kép) ránézésre még 

maga a kedélyesség: a joviálisan mosolygó parasztgazda termetes feleségével nézi, 

ahogy előttük egy cigánygyerek, feltehetően fi zetségért, pár fi llérért rókatáncot jár. 

A belső ellentmondás – amit a korabeli szemlélő aligha észlelt – azonban majd 

46. kép
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szétfeszíti a metszetet. A cigánygyerek olyan, mint egy kis pária: majdnem mezí-

telen, sovány, szinte süt róla a nyomorúság. Háttérben még kisebb, még soványabb 

cigánygyerekek nézik, kunyhó 

előtt az anyjuk. Partnerségről 

itt szó sincs, ez az alá-föléren-

deltség világos képlete.

A következő kép egy lehet-

séges kiutat ábrázol (47. kép), 

cigánybanda húzza az ebé-

delő polgári-úri társaságnak. 

Itt látszólag minden rendben 

van, az ábrázolt cigányok beilleszkedtek a polgári társadalomba – de tegyük 

hozzá, ez sem partneri viszony. Ennél lényegesebb, hogy ez az út a cigányok-

nak csupán egy töredéke számára volt nyitva.

A Vasárnapi Újság 1892-ben közölt képe egy verset illusztrál (31 kép). Maga a 

vers csupa kedély, jópofa cigányanekdota az ellopott malacról – de már itt a szuro-

nyos csendőr, a szakadt ruhás, mezítlábas cigányember alázatos testtartással áll a 

jegyző előtt. Ez a cigány már nem a természet, a szabadság fi a, hanem egy szeren-

csétlen, akit talán futni hagy a hatalom, de az is lehet, hogy nem. 

47. kép

48. kép
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Végül az utolsó kép, ahol a pandúr faggatja a cigányokat (40. kép). A meztelen 

gyerek a pandúr kutyájától félve mezítlábas anyjához bújik, a cigány férfi  hajlott 

háttal fi gyel a pandúrra. Ezek még szabad vándor cigányok (a háttérben ott van-

nak a sátrak), de az világosan látszik, ki van alárendelve kinek. 

Mint említettük, más folyóiratokból nem állíthatók össze ilyen sorozatok, más szer-

kesztők alighanem némileg másként látták a világot, benne a cigányokat. A képek ra-

dikális megritkulása és a Vasárnapi Újság sorozata azonban igazolni látszik a feltétele-

zést, hogy az 1890-es évtized a cigányok számára valóban a leszakadás időszaka. 

2.2.5.2. A néprajztudósi fi gyelem és a rögzült sztereotípiák 

Miközben az újságokban világosan megmutatkozik az elfordulás és a leszakadás 

ábrázolása, egy másik médium egészen új szemléletet demonstrál. A képeslapok-

ról van szó, az előző századfordulón még izgalmasan új képközlő eszközről. Mint 

korábban említettük, az első képeslapok az 1880-as években jelentek meg, töme-

gesen 1900 után kerültek forgalomba. A 

műfajon belül meg kell különböztetnünk 

a grafi kai és a fotólapokat, utóbbiak kö-

zött pedig a beállított műtermi felvétele-

ket és a szabad térben, természetes kör-

nyezetben készülteket.

Kezdjük a grafi kai lapokkal. Ezen ké-

pek szinte kivétel nélkül a rögzült sztere-

otípiák dokumentumai, amelyeket megint 

csak sajátos kettősség jellemez: egyfelől 

a valóságtól teljesen függetlenedő ideali-

zálás, másfelől a kigúnyolt nyomorúság. 
49. kép
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Sorra készültek a „szép cigánylány” karakterű 

lapok (49. kép), amelyek azonban nem portrék, 

hanem ideáltípusok. Éles kontrasztban állnak 

velük azok az ugyan akkor készült, ugyanazon 

közönségnek szánt torzképek (50. kép), amelyek 

a cigányt rongyosan, alázatosan, nevetségesen 

ábrázolják. Feltűnő, hogy a szabadság fogalmá-

val is társítható toposzok – ló, szekér – eltűnnek. 

Hozzá kell tennünk, hogy ezek a gúnyos ábrá-

zolások szintén egyfajta ideáltípust képviselnek, 

csak éppen fordított előjellel. Ezeken a lapokon 

tehát a cigányság már nem tárgy, csupán egy 

végletekig absztrahált közhely hordozója.

Néhány grafi kai lapon nem szűnik meg teljesen a kép és a valóság kapcsolata, 

legalábbis kísérletet tesz a rajzoló arra, hogy a cigányságról valódi információkat 

közvetítsen, miközben szemlátomást erősen hatnak rá a már ismert képi közhelyek 

(pipázó öregasszony, meztelen gyerek, stb.) (51. kép).

Új színt hoznak a fényképek, ám itt is kettősség tapasztalható. Az elemzés előtt 

fontos világossá tenni, hogy az 1914 előtt készült színes fényképlapok nem színes, 

hanem utólag színezett, és így sokszorosított fényképek, a színek elhelyezkedése te-

hát esetleges, a színező többnyire 

a felvétel készítésétől távol, egy 

műteremben dolgozott.

A fényképes képeslapok egyik 

típusaként ismertek a beállított 

műtermi felvételek, olykor a to-

50. kép

51. kép
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poszok gondos elhelyezésével (üst, sátor, cigá-

nyos ruha, pipa, stb.) (52. kép), máskor csupán 

rögzítve a kamera elé állított látványt (53. kép). 

Ezzel szemben a szabadtéri fényképek néha 

már-már szociográfi ai hitelességgel ábrázolják 

a valóságot (54. kép). Ma már tudjuk, hogy a 

fotó készítője éppen úgy beleavatkozik az elké-

szítendő képbe, mint a festő vagy a rajzoló – de 

ekkor még nem fi nomultak ki ezek az olykor 

tudatos, olykor önkéntelen vagy éppen toposz-

szá rögzült technikák, a korai fotókon ezért jobb 

eséllyel találkozhatunk a valósággal – akár csak 

az amatőrök képein. 

Éppen ezek a képeslapok kínálnak lehetősé-

get arra, hogy szót ejtsünk a tudományos igényű 

magyarországi cigányságkutatásról is. „A néprajztudósi fi gyelem korszaka”, írtuk 

az alcímben, noha tudni kell, hogy a munkában legföljebb egy tucatnyi kutató 

vett részt, és hatásuk korlátozottnak volt mondható. De semmiképpen sem hatás-

talannak, amit egyebek mellett az európai cigányságtudomány egyik igen jelentős 

53. kép

54. kép

52. kép
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dokumentuma, az 1893-as nagy magyarországi cigányösszeírás eredményeit fel-

dolgozó, németül és magyarul megjelent terjedelmes kötet is igazol. 

Az említett tucatnyi kutató közül három emelkedett ki, Habsburg József főher-

ceg114, Herrmann Antal115 és Wlislocki Henrik116. Wlislockiról lényeges tudni, hogy 

nagyszebeni szász volt. A szász székvárosban különös fi gyelem fordult a cigányok 

felé, aminek érdekes dokumentuma az a képeslap-sorozat, amely oda való vándor 

cigány csoportot örökített meg. Jelen disszertáció szerzőjének eddig éppen egy tucat 

képeslap-variánst sikerült megszereznie vagy azonosítania a sorozatból, amely a jelek 

szerint ugyanazon a napon vagy nagyon közeli időben készült egy kompániáról, és 

éppen sorozat-jellegéből következően meglehetősen pontos képet fest az előző szá-

zadforduló erdélyi vándor cigányairól. A sorozat legkorábbi darabját 1898-ban adták 

fel, de még 1930-as postakeltezésű példány is ismert. 

114  1833-1905, osztrák főherceg, magyar királyi herceg, József nádor fi a, az MTA tagja, 
katonatiszt, etnográfus. Magyar Nagylexikon, Budapest, 1994-2004, 10. kötet 349. oldal

115  1851-1926, néprajzkutató, egyetemi tanár, az első magyarországi néprajzi folyóirat 
szerkesztője. Magyar Nagylexikon, Budapest, 1994-2004, 9. kötet 412. oldal.

116  1856-1907, etnográfus, tanár, a Gypsy Lore Society tagja. Magyar Életrajzi Lexikon, 
Budapest, 2007, VI. 1385. oldal.

55. kép
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Nagyszebenből további, részben műtermi, részben szabadtéri lapok is ismertek 

(56. kép), de számolnunk kell azzal, hogy a képeslap kiadója nem szükségszerűen 

működött abban a városban, ahol a felvétel készült. Divald és Monostory lapja 

például Budapesten jelent meg, de szövege maga mondja, hogy dicsőszentmárto-

ni cigánylányt ábrázol (57. kép). 

Nyilvánvalóan irodalmi áthallás ihlette a két nagyidai lapot. Érdekes, hogy míg 

az 1901-ben készült lap (58. kép) egyértelműen semleges nézőpontból készült, 

csupán a valóság reprodukálására törekedett (még ha a csoportot nyilvánvalóan 

összeterelték is), a másik, 1915 és 1918 között készült lapon (59. kép) a kapával 

fenyegetőző férfi akkal az Arany János-i haditettet karikíroztatta a fotográfus.

Már-már a szociofotó rangjára emelkedik a Kecskeméten, 1915-ben megjelent, 

„Kecskeméti cigányváros” feliratú képpár (60-61. kép), és többé-kevésbé ide so-

56. kép 57. kép
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rolható a vehéci cigánytelep lapja is (62. kép). Végül fi gyelmet érdemel az „Oláh 

cigányok” feliratú lap, amely egyértelműen az ekkorig alig-alig megörökített beás 

csoportot ábrázolja (63. kép).

58. kép

60. kép 61. kép

62. kép 63. kép

59. kép
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3. Harmadik rész – a képek cigánya

3.1. A magyarországi cigány társadalom törzsi-nemzetségi tagolódása

A szöveges forrásokból jól látszik, hogy egészen a huszadik századig az úgynevezett 

művelt nagyközönségnek, de még a téma iránt különösen érdeklődőknek sem igen 

volt fogalmuk arról, hogy a cigányok közössége milyen összetett, milyen mélyen ta-

golt. Ráadásul ennek a sokféleségnek a hátterét a huszadik század második feléig még 

a szakirodalom sem mindig tudta értelmezni, az úgynevezett népszerűsítő irodalom 

pedig félrevezető külső jegyek alapján végezte el a csoportosítást. Vagy a befogadó 

etnikum szerint sorolták be a cigányságot (magyar-cigány, német-cigány, román-ci-

gány), vagy foglalkozás szerint (muzsikus, kupec, szegkovács), életmód alapján (sá-

toros és letelepült), esetleg a cigányul tudást vagy nemtudást véve alapul.117

Ezek a felosztások félrevezetők, felszínesek. Ahhoz, hogy ezt a jelenséget he-

lyesen értelmezzük, szükséges legalább röviden szót ejtenünk a cigány társada-

lom, vagy inkább társadalmak valódi belső tagolódásáról. Aki egy kissé is elmé-

lyül a témában, hamar különböző, gyakran törzsnek nevezett csoportok zavarba 

ejtően bonyolult rendszerébe botlik. Lovári, kolári, kalderás, cerhás, kerár, bo-

dóca, bugár, csurár, patrinár – hogy csak a fontosabb magyarországi oláhcigány 

törzseket említsük (magyaros helyesírással)118. Mint minden más esetben, itt is 

számolnunk kell azzal, hogy a cigány társadalom nem írható le erős kontúrokkal, 

a meghatározások képlékenyek, gyakran még az önmeghatározások is azok119. 

Maga a cigány törzs is időben és térben is változó jelenség, olykor a többiektől 

erősen elkülönülő közösséget takar, máskor csupán laza összetartozást jelöl. Az 

egyes törzsek egymással területi átfedésben éltek és élnek, noha a területi ténye-

117  Erdős 19. A szerző lábjegyzetben forrásokat is ad ehhez.
118  Rostás 10-12.
119  A budapesti XVI. kerület cigány lakóinak körülbelül egyharmada csurárként azonosítja 

magát, a nyelvészek az általuk beszélt nyelvjárást cerhárként azonosítják, egyes lovári 
családok viszont gurvárként említik őket. Nagy-Péterfi  50.
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ző, a befogadó ország nyelvi hatása, valamint a befogadó társadalom gazdálkodá-

sához való alkalmazkodás szerepet játszott a kialakulásukban.

A cigány törzsi-származási tagolódás több szintű, és ezeknek a szinteknek a szá-

ma változhat. Az összetartozás-tudatnak gyakran az egy helyről (azonos régióból) 

származás az alapja. A hagyományos kultúrában élő cigány ember legelőször a köz-

vetlen családjába tartozóként azonosítja magát (apám, esetleg nagyapám neve ez 

meg ez), majd egy tágabb kört jelöl meg (X Y-tól származunk), amely még tágabb 

körbe is tartozhat (az ilyen és ilyen nevű, itt és itt élő közösség tagja vagyok), amely 

egy a külvilág által törzsként megnevezett közösség része (lovári vagyok), de még a 

törzs is tartozhat átfogóbb egységbe, például a lovári és kalderás törzs az oláhcigány 

közösségbe (mi oláhcigányok vagyunk, ők romungrók vagy beások). 

Azon cigányoknak egy része, akiknek ősei a 15. század óta éltek Magyarorszá-

gon, fokozatosan magyar, a felvidéken szlovák anyanyelvűvé vált, és viseletük-

ben is a befogadó többség mintáit követték, noha a kor viseleti jelképrendszerében 

megőrizték azonosíthatóságukat. A magyar anyanyelvűeket ma romungróknak 

nevezik (a romani nyelvből képzett szó jelentése magyar cigány), ez a kifejezés 

és megkülönböztetés azonban a 20. század elején még teljesen ismeretlen volt. 

A román nyelv archaikus, nyelvújítás előtti változatát beszélő beások Magyaror-

szágon kívül Romániában, Bulgáriában, Szerbiában és Horvátországban élnek, de 

mindenütt a cigányokon belül is kisebbségben. (Róluk bővebben lesz szó a famű-

vességről szóló fejezetben.) A magyarországi beások létszámát nehéz megbecsülni, 

a nyelvet körülbelül húsz-harmincezer ember használja. A törzs maga három ágra 

oszlik, árgyelánra, muncsánra és ticsánra, és ezt a beás emberek számon is tartják. 

Csekély számban éltek még Magyarországon úgynevezett vend cigányok, akik né-

met nyelvterületről visszatelepültek leszármazottai120, valamint néhány tucatnyian 

olyanok, akik a romani nyelv szerb hatás alatt álló változatát beszélték.

120  1743-as említésüket idézi Tóth Péter, Cigánysors II. 16.
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A romungró (magyar cigány, rom ungro) név alatt ma hol azokat értik, akik nem 

beszélnek cigányul, csak magyarul, hol lényegében a zenészeket, hol pedig azokat, 

akik a magyar környezethez alkalmazkodtak. Mindhárom megközelítés félrevezető. 

A romungrók valójában az évszázadok óta magyar környezetben élők leszármazot-

tai, függetlenül attól, hogy beszélik-e még a romanit, vagy sem. Itt tehát egy szocia-

lizációs örökségről van szó, amelynek csupán egy része a muzsikálás. Kétségtelen, 

hogy a zenész cigányok döntő többsége romungró, de a 19. század végéig többen 

voltak köztük a kovácsok és más cigány mesterségek gyakorlói. A romungrók ro-

mani nyelvjárását kárpátinak vagy centrálisnak nevezik, tekintettel arra, hogy egy 

részük szlovák nyelvi környezetben élt, és nyelvükben ennek hatása is kimutatható.

Oláhcigány közösségekben él az a nézet, hogy a romungrók olyan cigányok, 

akiket különböző bűnök miatt kiközösítésre ítélt a cigány törvénykezés, elveszí-

tették saját közösségüket és nyelvüket.121 Tény, hogy a romungrók, még a cigány 

anyanyelvűek sem különböztetnek meg maguk között törzseket, ennek azonban 

nem a gyökértelenség, hanem az archaikus életmódtól korábban való elszakadás 

az oka. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy oláhcigány származású emberek, ha 

valamilyen okból kiszakadnak eredeti közösségükből, gyakorlatilag valóban ro-

mungróvá lesznek, hiszen ennek a kategóriának van negatív meghatározása is: 

a romungró olyan magyarországi cigány, aki nem oláh és nem beás vagy más, 

nálunk kevéssé honos közösség (vend, szintó, manus, káló) tagja. A kolompár 

törzsnevet ma a romungrók csúfnévként használják az oláhcigányokra122.

 Ma a legnépesebb magyarországi cigány törzs az oláh. Az ide tartozók eredeti 

anyanyelve cigány (romani), amely nagy számban tartalmaz román vendégsza-

vakat, valamint a román nyelvből átvett nyelvtani szerkezeteket és fordulatokat. 

Az oláhcigányok folyamatosan érkeztek a román fejedelemségből Erdélybe és 

121  Erdős 51. A szerző hitelt is ad ennek a feltételezésnek, holott nyilvánvalóan sajátos nega-
tív eredetmondáról van szó.

122  Choli Daróczi József szóbeli közlése
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onnan Magyarországra, ám egészen a 19. század közepéig, a romániai cigány-

rabszolgaság eltörléséig egyértelműen kisebbségben voltak a cigányok közt még 

Erdélyben is. Az 1857-es, amúgy sokat vitatott hitelű népszámlálás adatai szerint 

a Magyar Szent Korona Országaiban (tehát a történelmi Magyarországon, Erdély-

ben és Horvátországban) összesen száznegyvenezer cigány élt123 (több mint felük 

Erdélyben), fél évszázaddal később, 1893-ban pedig már több mint kétszer annyi, 

háromszázezer fő. Ez a többlet szinte teljes egészében az újonan érkező oláhcigá-

nyokból adódik, és a bevándorlás 1920-ig folytatódott, a cigányságon belül már 

ekkor oláhcigány többséget eredményezve. 

Néhány szerzőt megtéveszt, hogy az oláhcigány elnevezés az 1850-es évek 

előtt is felbukkan. Tudnunk kell azonban, hogy a 19. század közepe előtt a be-

ásokat hívták oláhcigánynak, minthogy ők valóban románul beszélnek, noha a 

kultúrájuk nem román. Ebben az esetben hasonló népnév-váltásról van szó, mint 

a tót név esetében, mely 1800 előtt elsősorban a szlovénokra vonatkozott, és csak 

később vált a szlovákok megnevezésévé124.

Törzsek összetett rendszeréről elsősorban az oláhcigányok esetében beszélhe-

tünk, kiegészítve a beások már említett három törzsével. Egyes szerzők foglalko-

zásokkal azonosítják az oláhcigány törzseket. Eszerint a lovárik lókupecek lettek 

volna, a kalderások üstfoltozók (román căldare: üst), a kerárok vályogvetők, ta-

pasztók (romani kher: ház), a kolárik lepedősök (romani colo: vászon), és így to-

vább. Ez azonban így túl általánosító, ezért félrevezető. Azt például tudjuk, hogy 

a kalderás törzs életében valóban döntő szerepet játszott a fémművesség (persze 

nem csak az üstfoltozás), a beás törzsben meghatározó volt a famunka, de már a 

lovárik lókupeckedése többnyire esetleges jelenség volt, ennek a népes törzsnek 

a tagjai az összes hagyományos cigány foglalkozásokat gyakorolták, miközben 

mások is adták-vették a lovakat. A cerhás (romani cerha: sátor) törzsről pedig vég-

123  Az adatokat közli például Cigánysors II. 46.
124  A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Budapest 1976, 3.951–952.
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képp lehetetlen azt mondani, hogy a sátorban lakásról kapták a nevüket, hiszen 

kalderások, beások, lovárik egyaránt laktak sátorban. 

Az utóbbi két évtizedben azt lehet tapasztalni, hogy a legnagyobb és már korábban is 

legtekintélyesebb125 oláhcigány közösség, a lovári mintegy felszívja a többit, a romani 

nyelv lovári dialektusa pedig megindult a standard irodalmi nyelvvé válás felé. 

3.1.1. A törzsi-nemzetségi tagolódás ábrázolása

Első megközelítésben akár feleslegesnek is ítélhetnénk ezt a fejezetet, mondván, hogy 

az 1914 előtti Magyarországon sem a rajzolóknak-fényképészeknek, sem a közönség 

óriási többségének nem voltak 

érdemi ismereteik a cigányság 

belső, nyelvi-törzsi tagolódá-

sáról. Ez a tagozódás azonban 

valójában megjelent, még ha a 

korabeli alkotók és befogadók 

ennek nem is voltak tudatában. 

Azt is mondhatnánk, hogy a 

vizsgált kor közvéleménye sajá-

tosan kettős látással szemlélte a 

cigányokat: magáévá tett, való-

ságnak fogadott el a cigányság-

ról egy általános képi sztereotí-

piát, ám azt kiegészítette, vagy 

inkább módosította a saját sze-

125  Erdős 31.

64. kép
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mélyes tapasztalataival, nem tudva arról, hogy 

másnak más tapasztalatai vannak. Ez a kettősség 

az utókor számára lehetővé teszi, hogy kellő szá-

mú ábrázolásból a cigány társadalom korabeli 

tagozódására nézve is megállapításokat tegyen.

A közvéleménynek igazából ma sincs tudomása arról, hogy a „cigányos meg-

jelenés” országonként és földrészenként mennyire változó, 1914 előtt pedig nyil-

vánvalóan még kevesebb ismeret volt erről. A magyar sajtóban egyszer-egyszer 

megjelent a spanyol cigány, még inkább a csörgődobbal táncoló, hosszú szoknyás 

cigánylány ideálképe (64. kép), néhányszor a lengyel földön közhelyszerűen is-

mert kalderás viselet (65. kép), de már a brit szigetek travellereiről, azok pompá-

san díszített kocsijairól (66. kép) Magyarországon egyáltalán nem jelent meg kép, 

így a közönség képi fogalmat sem alkothatott róluk. Ha messzebb megyünk, még 

egyértelműbb ez az ismerethiány. Bár bizonyítni nyilvánvalóan nem lehet, mégis 

több mint valószínű, hogy az 1894-ben Jeruzsálem közelében vándor kovácsok-

ról készült fényképről (67. kép) a korabeli magyarországi személő aligha mondta 

volna meg, hogy cigányokat ábrázol. Az igazat megvallva még a mai néző is 

zavarba esne, ha a fotográfus nem írta volna rá a kép hátára: gypsies, Jerusalem. 

Pedig ha az arab viseletet képzeletben korabeli magyarországi „cigányos” viselet-

65. kép

66. kép
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re cseréljük, egy kárpát-medencei vándorcigány kovács-

família tökéletes ábrázolását kapjuk meg. Az 1910 körül 

készült képeslapról sem mondták volna meg a korabeli 

Budapesten vagy Zsarnócán, hogy cigány asszonyokat 

ábrázol, ha nem volna aláírva: Femmes bohémiennes du 

Perse (68. kép), az albániai fi ú (69. kép) és az isztambuli 

férfi  hasonló korú fényképével (70. kép) ugyanez a hely-

zet. Holott könnyen lehet, hogy a korabeli Palesztinában, 

Perzsiában, Albániában és Törökországban világosan fel-

ismerték, azonosították volna azokat a jellegzetességeket, 

amelyek egyértelműen cigányokra utalnak. 

Korábban, a cigányábrázolások korszakai fejezet első 

részében már említettük Pieter Bruegel 1566-ban készült, 

Szent János prédikációja című festményét (17. kép). Ezt 

az alkotást a cigány történelem kutatói még nem fedezték 

fel, ilyen összefüggésben nem publikálták (jelen sorok 

szerzője is egyszerű múzeumlátogatás során szembesült 

vele), noha ilyen korai időszakból alig-alig maradt fenn 

67. kép

69. kép

70. kép

68. kép
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cigány-ábrázolás. A kép előterében cigány család látható – a férfi  tenyérjóslására 

majd még visszatérünk. Etnikai hovatartozásuk négy képi sztereotípiával ránézés-

re is valószínűsíthető: a mezítelen gyerek, a tenyérjóslás és a földön ülés mellé a 

Magyarországon csak elvétve alkalmazott sötét arcbőr járul. Öltözetük nem tűnik 

cigányosnak, pedig hangsúlyosan az: mint Jan Białostocki kimutatta126, ugyanez 

az öltözék látható egy korabeli párizsi metszeten127 (17. kép). A korabeli néző 

számára világosan érthető azonosításra a kép szimbolikus üzenete szempontjából 

volt szükség: Brueghel, mint annyi más képén, itt is a világ esendőségét helyezi 

az előtérbe, a tenyérjós hamis tudása háttérbe szorítja az igaz prófétát.

Mindez a képi sztereotípiák erősen helyhez kötött voltára utal, ami a legtöbb 

esetben nem okoz problémát, lévén az általuk leírt jelenségek is helyhez kötöttek. 

Az évszázadok óta tizenötezer kilométer kiterjedésű, egymástól alapvetően eltérő 

kultúrával rendelkező országokat magában foglaló területen élő cigányság eset-

ében azonban óvatosságra int.

A magyarországi cigány-ábrázolásokon az egyidejű különbözőségeknél mar-

kánsabban mutatkozik meg a 19. század utolsó harmadában bekövetkezett nagy 

változás, az oláhcigány népességnek már említett térfoglalása a kárpáti és romung-

ró népesség kárára, mégpedig annak a viseletnek a megjelenésével és elterjedé-

sével, amelyet már az 1910-es években igazi cigányos viseletnek kezdtek tartani.

Mint az elfőző fejezetben elmondtuk, az oláhcigány bevándorlás különböző 

intenzitással szakadatlanul folyt Erdélybe és onnan tovább nyugat felé, de úgy 

látszik, hogy a bevándorlók száma az 1860-as évekig nem érte el azt a kritikus 

tömeget, amely az eredeti identitás őrzéséhez elegendő lett volna, az újonnan ér-

kezők a már itt lévőkhöz hasonultak. A romániai cigányrabszolgaság eltörléséig 

(1853-56) csak szórványosan bukkan fel Magyarországon az oláhcigány viselet, 

attól kezdve azonban egyre nagyobb az aránya, az 1910-es évekre pedig ez válik 

126 Jan Białostocki: Bruegel: Keresztelő Szent János prédikációja. Budapest, 1988. 24. oldal.
127 Desprez, 99. oldal. 
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a cigánysághoz kapcsolódó képi sztereotípiává. Érdekességként megemlíthető, 

hogy Várkonyi Zoltán klasszikus fi lmjében, a reformkorban játszódó Egy magyar 

nábob-ban az asztal tetején táncoló cigánylány jellegzetesen oláhcigányos öltöze-

te képi anakronizmus, 20. századi ideák visszavetítése. 

Az oláhcigány viselet megjelenítésével a cigányság ábrázolása pontosan tük-

rözte ezt a belső átrendeződést, anélkül, hogy ennek társadalmi hátterével az áb-

rázolók és befogadók tisztában lettek volna. Addig a cigányok szegényes parasz-

ti ruhában mutatkoznak, kivéve a muzsikusokat, akik a 18. század végi magyar 

nemesi viseletet kezdik hordani – ennek az állandósult viseleti sablonnak máig 

megmaradt öröksége az éttermi cigányzenekarok tagjainak többnyire kék vagy 

piros, aranyzsinóros mellénye. 

A ma is cigányosnak tekintett oláhcigány viselet az 1870-es években tűnik 

fel az újságokban. Ilyen az a félalakos férfi portré, amely először 1874-ben je-

lent meg a Magyarország és 

a Nagyvilág című hetilapban 

(71. kép), majd 1880-ban újra 

közölte a Vasárnapi Újság, 

utóbb pedig amatőr festők ked-

velt mintája lett, és tucatszám 

készültek másolatai még a 20. 

században is. A ”cigányos” 

ékszerek azonosíthatók a Ma-

gyarország és a Nagyvilág 

1881-es képén (72. kép), ha-

sonlóan a Képes Családi La-

pok 1899-ben közölt metszeté-

71. kép
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hez (73. kép). Oláhcigány férfi t látunk az Ország-Világ 1882-es képén (74. kép). 

A valóságtól elszakadó képi közhelyek hordozója ugyanennek a folyóiratnak az 

1883-as évfolyamban készült leányportréja (75. kép). Az 1900 utáni képeslapo-

kon pedig már a ma is élő, letisztult sztereotípia fi gyelhető meg (76. kép). Íme 

az oláhcigány bevándorlás képi lenyomata.

72. kép 73. kép

74. kép 75. kép
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Figyelemre méltó, hogy az oláhcigány törzs kalderás nemzetsége, amely 

könnyen azonosítható a férfi ak mentéjének hatalmas ezüst gombjairól, alig-alig 

tűnik fel a történelmi Magyar-

országon, miközben például Len-

gyelországban éppen ez a törzs 

tölti, vagy legalábbis töltötte be 

azt a szerepet, amelyet nálunk 

a lovári128. Kalderásként azono-

sítható a Vasárnapi Újság 1862-

ben megjelent fametszetének 

családja (77. kép), ezt veszi át a 

Magyarország képekben című, 

1870-ben megjelent album, kal-

derások lehetnek a Vasárnapi Új-

ság 1864-ben közölt, Berlinből 

128  Gazdag képanyaggal illusztrálja ezt a Gypsies in Poland.

76. kép

77. kép
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átvett metszetén (78. kép), a 

Magyarország és a Nagyvi-

lág 1872-es képén (79. kép) 

– és ezzel be is fejeződik a 

sor. Mindez csak akkor lenne 

meglepő, ha azt gondolnánk, 

hogy a cigányok vándorlása 

össze-vissza kóborlás a vi-

lágban, az egyes közösségek 

tehát véletlenszerűen és egyenletesen eloszlanak a rendelkezésre álló terüle-

ten. Ez azonban nyilvánvalóan nem áll, a cigány vándorlás hátterében éppúgy a 

megélhetés keresése, ha úgy tetszik a gazdálkodás áll, mint bármilyen más nép 

mozgásáéban, és a hatóerők között csekély a véletlen szerepe, annál nagyobb az 

egyes törzseket és nemzetségeket belülről összetartó erő. 

A képek elemzéséből tehát megálla-

pítható, hogy az oláhcigány törzs kal-

derás ága, noha az 1860-es években, a 

romániai cigányrabszolgaság eltörlé-

sét követően érzékelhető létszámban 

felbukkant Magyarországon, nem erre 

vándorolt, elkerülte a Kárpát-meden-

cét vagy onnan továbbhaladt. Mindezt 

egy olyan időszakról tudjuk elmon-

dani, amelynek írásbeli forrásai még 

nem voltak képesek különbséget tenni 

az egyes cigány törzsek és nemzetsé-

gek között.

78. kép

79. kép
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3.1.2. A közösségen belüli tagolódás megjelenítése

3.1.2.1. A család, a családon belüli tagolódás

A vizsgált anyagon belül a mennyiségi elemzésre leginkább alkalmas képesfolyó-

irat-illusztrációkban összesen 105 alak azonosítható férfi ként, 97 nő és 102 gye-

rek látható. Ha a népes zenekarokat kivesszük a vizsgálatból, és csak a hétköznapi 

élet ábrázolásait tekintjük, akkor jelentős gyerek- és nőtöbbség mutatkozik. Az 

ábrázolások összességéből tehát az olvasható ki, hogy a korabeli közvélemény a 

cigányokat a családjukkal folyamatosan együtt élő, sok gyereket nevelő közös-

ségnek tekintette. Ebben természetesen nincs semmi meglepő: valóban ilyenek is 

voltak. A sok gyerek valós tapasztalaton alapuló fogalmi és képi közhely, amely 

ma is él, természetes hát, hogy a vizsgált időszak képein is megjelenik.

A nők hangsúlyos jelenléte már feltűnőbb jelenség. Magyarázata valószínűleg 

az, hogy a hagyományos cigány életmódban a férfi  és női tevékenység terei 

nem különültek úgy el, mint akár a korabeli paraszti, akár polgári közegben. Az 

egyetlen markáns kivétel a hangszeres zenélés, ez szigorúan férfi munka volt és 

maradt, Cinka Panna a szabályt erősítő kivétel. A zenélés férfi munka-jellege amú-

gy nem evidencia, a spanyol, és azt átvéve a nyugat-európai kultúrkörben a cigány 

muzsikálás főszereplője, gyakran egyedüli szereplője a – csörgődobjával – tán-

coló cigánylány, a férfi ak őt csak kísérik. A magyarországi vizsgált képanyagban 

egy sem akadt, ahol cigány nő (lány) kívülállók szórakoztatására táncol, a husza-

dik század előtt ez nálunk nem volt toposz. Korábban, az öltözékeknél említettük 

már, hogy a Várkonyi Zoltán rendezte „Egy magyar nábobˮ című fi lm híres jele-

netében a cigánylány öltözéke anakronizmus, a történet idején, a reformkorban ez 

az oláhcigányos viselet még teljesen ismeretlen volt. Most hozzátehetjük, hogy 

valószínűleg maga a táncjelenet is az. Egy, a huszadik század derekán Ma gy ar-

országra is átkerülő nyugat-európai toposz visszavetítése száz évvel korábbra. 
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Akad olyan kép a vizsgált anyagban, amely arra csábítana, hogy a családon belüli 

hierarchia leképeződésének tekintsük (80. kép). Két házaspár és négy gyerek látható 

a képen. A középhez, tehát a legrangosabb pozícióhoz legközelebb egy fi ú, talán a 

tekintélyesebb férfi  legidősebb fi a, közvetlenül mellette feltehetően az apja, másik 

oldalán, kissé kevésbé hangsúlyos helyen a másik, talán fi atalabb férfi , jobbról megint 

gyerekek, a két szélen pedig két asszony, az egyik ölében kisgyerek. A feltételezéssel 

az a probléma, hogy ez az egyetlen ilyen egyértelmű képi forrás, egy forrásra pedig ér-

demi hipotézist nem lehet alapítani. A valóság az, hogy a vizsgált képek összességéből 

a családon belüli hierarchia nem olvasható ki. Ez lehet annak a következménye, hogy 

az egyébként nyilvánvalóan meglévő hierarchia az emberek térbeli elhelyezkedé sében 

alig jelent meg. De az is lehet, hogy megjelent, a rajzolók azonban ezt nem érzékelték, 

számukra rendezetlen kavalkádként jelent meg az egész.

80. kép
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3.1.2.2. A vajda

A cigány társadalom vizsgálatával kapcsolatban mindig szem előtt kell tartani, hogy 

itt az erős kontúrok nem használhatók, a jelenségek korban és térben szakadatlanul 

változnak. A vajda intézményéről mindenki tud, de szinte senki sem ismeri jól a 

mibenlétét. Legfőképpen azért nem, mert a cigány vajdaság ezerarcú jelenség, majd 

minden közösségben és korban más a tartalma129. Éppen a sok félreértés indokolttá 

teszi, hogy ennél a jelenségnél a szokásosnál kissé hosszabban időzzünk. 

A vajda szerepét illetően a kívülálló önkéntelenül három különböző jelen séget 

mos össze. Az egyik a kisebb-nagyobb cigány közösségek belső tekintély-hie rar-

chi á já nak élén álló személy, a másik a külső hatalom által kinevezett veze tő, a 

harmadik pedig az önjelölt vajda, aki éppen a fogalom tisztázatlanságát hasz  nál ja 

ki arra, hogy saját pozícióit, elsősorban a nemcigány külvilág felé erősítse. 

Az első, amit világosan látnunk kell, hogy a hagyományos cigány társa dalom 

nem területi, hanem származási alapon szerveződik. Egy nagycsalád tagjai több 

országban is élhetnek szétszórva, mégis összetartoznak, a szomszéd vi szont, ha 

másik törzs tagja, szinte semmilyen hierarchikus viszonyban nincs a csa  láddal. 

Vajdája (bármilyen) tehát csakis azonos származású, azonos nemzet séghez tarto-

zó embereknek lehet, beás nem fogadja el az oláhcigány elöljárót, az oláhcigány 

a romungrót, és így tovább. 

A cigány közösség – kompánia, telep – élén gyakran áll vajdának is nevezett 

személy évszázadok óta, bár igazi büntető és jutalmazó joga nincsen, tisztelettel 

meghallgatják, és ha lehet, követik a tanácsát, vagy felkérik vi ták el dön tésére. Ez 

a tisztség olykor öröklődik, de nem feltétlenül apáról fi úra, inkább családon be-

lül marad. Az öreg halála után az arra legalkalmasabb férfi  családtag „nő bele” a 

szerepbe. Sok helyen valamilyen attribútum (vajdabot, kü lön féle ékszerek, sapka, 

129  Bővebben Bencsik 2008, 102.
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stb.) is tartozott a vajdasághoz, máshol nem. Ilyen vajda ren ge teg lehet, egy me-

gyében akár több száz, de sok közösségben, különösen városon a többség nem tar-

tozik egy vajdához sem. A vajdák között nincs hierarchia, nincs területi fővajda, 

mindenki egyenrangú, legföljebb a személyiségből vagy a gazdagságból, esetleg 

a korból eredő tekintély állít fel valamilyen tiszteleti sorrendet.

Ez a szerep elhalóban van, ahogy a hagyományos életmód is megszűnik. Más eset 

a kinevezett vajdáké. Ilyenek már a 16. század óta ismertek, de az előzőhöz nem sok 

közük van. A dolog lényege, hogy a hierarchizált befogadó társadalmak kompetens 

tárgyalófelet akartak a cigányok közül, és ha ilyen nem akadt, akkor kinveztek vala-

kit, akin számon kérhették az ”alája tartozók” viselt dolgait. Európa népei egyszerűen 

nem fogadták el, hogy létezhet egy nép, amelynek nincsenek elöljárói, ezért akár erő-

szakkal is megkövetelték azt a cigányoktól. Az önjelölt vajdaság legújabbkori jelen-

ség, és a cigányságnak a  közéletbe való bekapcsolódásával függ össze. 

A vizsgált kor ábrázolásain mindebből semmi sem tükröződik, a rajzolók szem-

látomást még a három nagy törzs különbözőségével sem voltak tisztában. Vaj-

dáról mindössze két képünk van, és a hiányt bátran árulkodó jelnek tekinthetjük 

arra nézve, hogy a vajdaság nem volt a mindennapok tapasztalata. A korábbi kép 

Neuhauser Ferenctől való 1810 körülről, és aláírása szerint Ein Zigeuner Richter 

oder Waywode-t, azaz cigány lovagot vagy vajdát ábrázol. A megnevezésbeli bi-

zonytalanság jól érzékelteti, mennyire tisztázatlan fogalom volt ez a kép készítése 

idején. A ”lovag vagy vajda” egyébként pirospozsgás, pocakos fi atalember, akiről 

aligha mondanánk meg, hogy cigány, ha a képaláírás nem volna. 

A második kép a Magyarország és a Nagyvilág című hetilapból való, 1872-

ből. A jelen tanulmány második részében részletesen is ismertetett kép vajdája 

presztizs-ékszerekkel jól felszerelt férfi , akinek keleties pompáját szándékosan el-

lenpontozza a kezébe adott lábos. Ez a képi megfogalmazás ilyenformán némi ha-

sonlóságot mutat azokkal a korabeli képekkel, melyeken néger törzsfőnök látható 
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cilinderben, frakkban – és mezítláb. Igaz, itt a karikírozó szándék nem ilyen erős, 

a lábos inkább csak afféle attributum, mint a szenteké, a könnyebb azonosítható-

ság kedvéért. A nagyméretű, feltehetően ezüst ékszerek kalderás törzsre utalnak, 

de az azonosság nem bizonyos, legföljebb valószínű. Említést érdemel a vajdabot, 

amely akár hiteles is lehet, hiszen tudjuk, hogy ennek máig élő hagyománya van. 

Hogy aztán ez a hagyomány cigány örökség-e, vagy a környezettől vették át, és 

ha igen, mikor, nos erre egyelőre nincs válasz.
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3.2. A cigányábrázolások vizuális toposzai

A képi információk sokféleképpen rendszerezhetők, és ezen rendszerek mibenléte 

szükségképpen szubjektív döntéstől is függ. Számításba kell vennünk azt is, hogy 

ez az információ az ábrázoltról és az ábrázolóról egyaránt hordoz ismereteket, és 

ezeket olykor rendkívül nehéz szétbontani. Egy dolgot viszont biztosan nem lehet 

megtenni – rendszer nélkül kazlazni egymásra az információkat.

A jelen dolgozat az egyes képek elemzéséhez a vizuális toposzok rendszerét alkal-

mazza. Ilyeneket minden közösség konstruál a vele kapcsolatban álló más közösségek-

ről, a fogalmi toposzokkal párhuzamosan. Közösségek alatt nem csupán etnikai csopor-

tok értendők (nagykalapú tótok, bocskoros románok), hanem akár társadalmi rétegek is, 

és rendszerint a hatalmi pozícióban lévők által konstruált toposzok váltak uralkodóvá, 

egyfajta rögzült szereppé (Tiborc). A cigányokkal kapcsolatos vizuális toposzok készle-

te igen gazdag, bizonyára a cigányok és a körülöttük élő többségi társadalmak jelentős 

különbségéből fakadóan. A tanulmány abból indul ki, hogy a cigányokhoz kapcsolódó 

főbb, képileg is megfogalmazható ideák, képi közhelyek vagy toposzok döntően valós 

jelenségek leképeződései, tehát alkalmasak mind a cigányok valóságának, mind a több-

ségi társadalomban eme valóság leképeződésének vizsgálatára. Természetesen számol-

ni kell azzal, hogy kettős struktúráról van szó: egy adott kép értelmeződik saját általános 

világképe szerint (romantikus, elforduló, stb.), és ezen belül megjelennek az egyes képi 

toposzok. E kettős struktúrát folyamatában szemlélve a szerző reményei szerint egy sa-

játos látószögből kirajzolódik a magyarországi cigányság története. 

A vizuális toposzok alábbi listája valójában a képelemző munka egyik vég-

eredménye, ilyenformán a dolgozat végén volna a helye. Ez a megoldás azonban 

végtelenül bonyolulttá és szerkezettelenné tenné a tanulmányt, ezért az olvasó 

engedelmével mintegy megelőlegeződik, az egyes fejezetek önmagukat igyekez-

nek bizonyítani.
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Az egyes képi toposzok említésekor megjelöltük azt is, hogy a vizsgált anyag-

ban hány százalékos az előfordulási gyakoriságuk. Ez az adatsor, noha önmagá-

ban is hordoz információt, különösen akkor lesz értékes, ha hasonló vizsgálatok 

más témakörben is készülnek, és így összehasonlítási alaphoz juthatunk.

3.2.1. A vándorlás képe

Ha a cigányság története jön szóba, az első, ami az eszünkbe jut, a vándorlás. Meg 

is találjuk ennek a bőséges képi lenyomatát az ábrázolásokon. Ahhoz azonban, 

hogy ezt a jelenséget világosan értelmezni tudjuk, meg kell értenünk a háttérben 

meghúzódó okokat is. 

A szakirodalom meglepő módon adós annak megindoklásával, honnan ez a 

vándorló életmód. A tényt természetesen minden idevágó munka rögzíti, de hogy 

miért alakult ki és még inkább miért maradt fenn ez a sajátos magatartásforma, arra 

még feltételezések sem nagyon akadnak. Az alábbiakban vesszük a bátorságot, és 

megkockáztatjuk egy lehetséges teória felvázolását. 

81. kép
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Gazdálkodás, Horatio, gazdálkodás130. A modern kori történettudomány egyik 

fontos felismerése, hogy a múlt megismeréséhez legtöbbször a gazdálkodás elem-

zésén át vezet az út131. Igen valószínű, hogy ez a cigányok múltjának megisme-

résére is igaz. A cigány vándorlás az évszázadok során a legkevésbé sem célta-

lan kóborlás a nagyvilágban, hanem gazdasági, társadalmi, kulturális, tehát tág 

értelemben antropológiai meghatározottsággal bír, és legalább három, bizonyos 

kiegészítéssel pedig négy egymással összefüggésben álló jelenségre bontható. E 

jelenségeket a jelen tanulmány a vándorlás nagy, kis és közbülső köreinek nevezte 

el, kiegészítve a diffúzióval.

A vándorlás nagy köre alatt a történelemben jól ismert népvándorlást értünk. 

A cigányság valamikor a 6. és 10. század között elhagyta északnyugat-indiai 

őshazáját132, és Perzsián, az örmény kulturális hatás alatt álló közép-ázsiai vidé-

keken és a görög kultúrkörbe tartozó területeken, így magán a Bizánci Birodal-

mon áthaladva szabályos népvándorlást hajtott végre az Észak-Balkánra, ahová 

a 14. század végén, tehát körülbelül 5-800 éves vándorlás után érkezett meg. 

Ez az ütem jól megfeleltethető a keletről nyugat felé irányuló népvándorlások 

bármelyikének, akár a germánnak, akár a szlávnak, a magyarnak vagy a kunnak. 

A cigány népesség döntő hányada a 14-15. század fordulóján megállapodott a 

Bulgária, Szerbia, román fejedelemségek és Erdély által lefedett térségben133, 

130   Shakespeare: Hamlet, 1.2.
131  Az új szemlélet egyik megalapozója a Marc Bloch vezette francia Annales folyóirat volt, 

amely 1929-es indulásától kezdve alapvetően megváltoztatta a történetírói megközelítést 
(lásd Peter Burke: The French historical revolution: The annales school, 1929-89. Camb-
ridge, 1990, valamint Benda Gyula – Szekeres András szerk.: Az Annales – a gazdaság-, 
társadalom- és művelődéstörténet francia változata. Bp, 2007.). Az ide vágó könyvtárnyi 
irodalom legújabb művei közül említést érdemel az utóbbi évtized egyik leg többet idézett 
gazdaságtörténeti műve, Angus Maddison: Contours of the Word Economy 1 – 2030 AD, 
Essays in Macro-Economic History, legújabb kiadás New York, 2007.

132  Vannak ettől eltérő becslések is, akad, aki Nagy Sándor hadjárataiig vezeti vissza a cigá-
nyok kimozdulását őshazájukból, mások a 11. század eleji muszlim hódítások következ-
ményének tartja ezt. A legtöbben a 10. századot említik, anélkül, hogy az időpont-válasz-
tásnak különösebb okát adnák.

133  Liégois 47. oldal, 20. századi népességi adatok.
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egy további, az előzőnél kisebb népesség pedig a Dél-Balkánon, valamint az 

ázsiai Törökországban maradt134. 

A vándorlás kis köre egészen más jelenség, sajátos, kevés párhuzammal ren-

delkező életstratégia, melynek keretében 5-30 fős családok, a magyar nyelvben 

meghonosodott szóval kompániák vándorolnak faluról falura, hogy termékeiket 

és szolgáltatásaikat élelmiszerre és egyéb áruféleségekre cseréljék. 

Mielőtt ennek részleteibe mennénk, röviden szót kell ejtenünk a vándorlás 

közbülső köréről. A cigányság egy része135 a 14-15. század fordulóján Magyar-

ország déli végein átlépte a Kelet és Nyugat, pontosabban a keleti és a nyugati 

kereszténység határát, és egy olyan kultúrkörbe került, amely alapvetően kü-

lönbözött mindattól, amit addig ismert136. A korabeli adatok szerint húsz-há-

romszáz137 fős csoportok, kompániák húsz éven belül Dél-Magyarországtól el-

jutottak egészen Spanyolországig138, és szétszóródtak Nyugat-Európában. Ezt 

nem nevezhetjük sem népvándorlásnak, sem a vándorlás kis körének, hanem 

egyszeri, noha elhúzódó és következményeiben évszázadokra ható jelenségnek, 

amelynek alapja a cigány közösségek mobilitása, egyúttal gazdasági-társadalmi 

inkompatibilitása volt. 

Végül szakadatlanul zajlott (és zajlik ma is) a cigányságnak egyénenként, 

kiscsaládonként való keletről nyugatra húzódása139, amit leginkább a diffúzió 

134  Ma még nincsenek nyelvtörténeti elemzések arról, hogy az anatóliai cigányok a Balkán-
ról visszahúzódók, vagy a Boszporuszon eleve át nem kelők leszármazottai.

135  Nincsenek becslések arra nézve, hogy mekkora hányadról van szó. Újkori népességi ada-
tokból visszakövetkeztetve úgy gondolom, hogy 1400-ban az európai cigányság összlé-
tszáma félmillió fő körül lehetett, és ennek egytizede indult el Nyugat-Európába.

136  Fraser 66. és további oldalak.
137  A háromszáz fő (ilyet idéz Nagy 2004, 9) mindenképpen több, mint amennyit a vándor 

kézműves életmód indokol. A többletre a magyarázat valószínűleg az, hogy ezek a kom-
pániák nem vándor kézműves életmódot éltek, hanem eltartatták magukat a környezetük-
kel. A nagyobb létszám ugyanakkor nagyobb biztonságot nyújtott és nagyobb nyomaté-
kot adott kéréseiknek.

138  Liégois 41. oldal.
139  Lényegesen kisebb mértékben, de északi, Lengyelországba irányuló, és keleti, oroszor-

szági diffúzió is létezett.
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kifejezéssel írhatunk le, és amely egy-egy generáció ideje alatt olykor csupán 

néhány településnyi távolságot fed le140.

Visszatérve a vándorlás kis köréhez, hangsúlyoznunk kell, hogy ez sem nevezhető 

céltalan bolyongásnak, sokkal inkább egy ismert útvonal évenként ismétlődő bejárá-

sának141. A Közép-Európában viszonylag bőségesen fennmaradt okleveles adatok azt 

bizonyítják, hogy a vándor cigányok ennek során különféle szolgáltatásokkal vettek 

részt a társadalmi munkamegosztásban. Minél archaikusabb termelési kultúra vette kö-

rül őket, annál jobban illeszkedtek ahhoz, a cigányság annál inkább szerves részévé vált 

a társadalomnak, és annál kevesebb konfl iktus támadt köztük és a többségi nép között. 

Ennek az illeszkedésnek a kulcsa pedig a fémművesség volt. Bár az ezzel kapcso-

latos okleveles adatok nem régebbiek a 14. századnál, szinte biztosra vehető, hogy a 

cigány nép kialakulásában, etnogenezisében a fémművességnek volt döntő szerepe, 

ez magyarázza meg vándorló életmódjukat, és talán ez vezet el a 11. századtól ada-

tolható142 zenészség gyökereihez is. A fémművességről alább még lesz szó.

A vándorlás képe ott van a cigány ábrázolásokon is. A nagy kör képeivel érthető 

módon nem rendelkezünk. A kis kör, a „vándorcigányság” motívumai viszont renge-

teg képen megtalálhatók. Közülük, három: a szekér, a ló és a sátor jól megragadható.

3.2.1.1. Szekér (kerék)

Előfordulási gyakorisága 

13 százalék.

Ez a toposz önmagában nem ér-

telmezhető, szekere bármelyik pa-

140  Minderről bővebben Bencsik 2008 11-19.
141  ”Ám nem szoktak távolra költözni (a vándorcigányok – B.G.), hanem általában szíve-

sebben maradnak ugyanannak a járásnak a területén, ahol születtek és felnevelkedtek 
egykor.” Anzeigen 129.

142  Fraser 40. oldal.

82. kép
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rasztembernek lehet. Más toposzokkal együtt azonban azokat erősíti, kifejezi a 

cigányok vándor életmódját. Nem véletlen, hogy előfordulása elég magas. 

Máig élő képi közhely a pereputtyát szekérre ültető vándor cigány család képe, 

és a grafi kai ábrázolások ezt olykor meg is erősítik (82. kép). A korabeli fényké-

pek, különösen a Brassó-környéki vándor kompániáról 1899-ben készült sorozat 

(83. kép) alapján azonban jól látszik, hogy egy-egy kompánia, esetünkben kö-

rülbelül harminc fő birtokolt egy szekeret, ami inkább a felszerelés szállítására 

szolgált, a felnőttek nagyrészt 

gyalog vándoroltak. 

Nagy-Britanniában jól ismert 

a cigányok díszes karaván-ko-

csija, amelynek legszebb példá-

nyai múzeumok becses, népsze-

rű darabjai (84. kép). Az ott élők 

83. kép

84. kép
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hajlamosak azt gondolni, hogy a cigányok 

mindenütt ilyennel járták az országutakat. 

A valóság ezzel szemben az, hogy a ma-

gyarországi cigányok minden azonosít-

ható esetben közönséges parasztszekeret 

használtak. Még a magas, merevítővel ki-

feszített ponyva is csak a grafi kai lapokon tűnik fel, a fényképeken szinte soha. Az 

ekhós szerkérrel vándorló cigány család máig élő vizuális toposza tehát nem igazol-

ható, a valóság sokkal egyszerűbb, látványos elemeket nélkülözőbb volt.

Említést érdemel, hogy a szekér egyfajta absztrakciója, a (szekér)kerék mára 

a cigányság választott szimbólumává, önképének pozitív részévé vált, mely által 

saját vándorló múltjával azonosul (85. kép). Ez a fejlemény nagyon jó példa arra, 

hogy súlyos hiba a képi toposzt valamiféle elítélő, politikailag inkorrekt dolognak 

tekinteni. A szekér esetében a korábban lezajlott külső társadalmi szimbolizáció 

utóbb belső szimbolizációvá alakult, és mára a cigányság identitás-építésének 

egyik fontos elemévé vált. 

3.2.1.2. Ló (igavonó)

Előfordulási gyakorisága 

11 százalék

A mai cigány vizuális önképben 

a ló még hangsúlyosabban betölti 

a szabadság, a szabad vándorlás 

szimbólumának szerepét, mint a 

85. kép

86. kép
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szekér (86. kép). Ennek előképét a vizsgált időszakban is láthatjuk, noha itt is igaz, amit 

a szekérnél elmondtunk, azaz önmagában ez nem képi toposz, lova bárkinek lehetett. 

Más képi elemekkel együtt azonban kiteljesítheti a cigányokról alkotott képet. 

Ami a kupeckedést illeti, arról a foglalkozások fejezeténél bővebben lesz szó, 

itt csupán megelőlegezzük azt a tényt, hogy ez egyáltalán nem volt jelentős meg-

élhetési forrás, inkább egyfajta férfi as sportnak lehetne tekinteni. A vándorlás és 

a ló mindenesetre a cigányokról alkotott közös képben is összefüggő fogalmak 

voltak, amit a rajzolók tudva-tudatlanul megjelenítettek az alkotásaikon.

3.2.1.3. Sátor, putri

Előfordulási gyakorisága 26 százalék

A sátor a vándor cigány életnek még erősebb szimbóluma, mint a szekér és a ló. A 

sátorban lakás egyszerre idegen és vonzó, ma is alig van felnőtt, aki legalább egy-

87. kép
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szer ne próbálta volna ki a sátorban éjszakázást, és ne őrizne borzongatóan kellemes 

emlékeket róla. Huzamosan sátorban lakni persze nem olyan romantikus, különösen 

hideg, esős időben – a képeken ez a szempont is megjelenik (87. kép). A putri mar-

káns cigány toposz, itt azonban összekeveredik a leromlott társadalmi viszonyokat 

jelző, elhanyagolt tákolmány és a hagyományos, noha egyszerű átmeneti szállás, 

amely hetekre, vagy akár egy egész télre nyújt otthont a vándoroknak. 

A sátor nagy bőségben jelenik meg a vizsgált időszak képein. Ezeknek az ábrá-

zolatoknak egy része a rajzoló által megalkotott ideáltípus csupán (88. kép), más 

részük hitelesnek tűnik. Számos kép azt sugallja, hogy ezek a sátrak szedett-vedett 

tákolmányok voltak (89. kép), ez azonban aligha hiteles. Az évszázados használat 

88. kép

90. kép 91. kép

89. kép
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során az élet különböző eszkö-

zei szükségszerűen letisztult, 

állandósult formát vesznek fel, 

a változások bizonyos formai 

keretek között nyugvópontra 

jutnak. A képek alapján úgy lát-

szik, hogy ez a forma meg is ha-

tározható. Eszerint a magyaror-

szági vándorcigá nyok két fő sátortípust használtak, egy felnőtt embernél nem sokkal 

magasabbat (90. kép), és egy majd kétszer ilyen magasat (91. kép). A Magas sátor 

fái mind egy központba futnak, 

mint az ismert észak-amerikai 

indián sátoré (amely maga is 

erős képi toposz), az alacsonyat 

elől hosszabb, hátul rövidebb 

sátorfák tartják, rajtuk kereszt-

ben a hátrafelé lejtő főtartó rúd. 

Az alacsonyabb típus sokkal 

gyakoribb, Magyarországon ez 

lehetett az elterjedt. Van fényké-

pünk alig méter magas sátorról 

is (92. kép), de ez valószínűleg 

csak napközbeni menedék le-

hetett, amelyet a nap folyamán 

magukkal vittek, és hirtelen jött 

eső, szél, erős nap ellen használ-

hatták. 

92. kép

93. kép

94. kép
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A putrival hasonló a helyzet, mint a sátorral, a korabeli rajzolók nemigen tudták 

megkülönböztetni a rontott kultúra termékeit a hagyományos épületektől. Düle-

dező viskók csoportjának látszik a fafaragó cigányok tanyája (93. kép), egy alig 

későbbi fénykép azonban igazolja (94. kép), hogy beás faluról van szó, amelynek 

ez a természetes formája, csupán a rajzoló torzította el kissé. 

Jól megfi gyelhető, hogy a 19. század közepétől a vége felé haladva a putrik, a 

cigányok élőhelyei egyre rendezetlenebbek. A Vasárnapi Újság 1861-ben meg-

jelent metszetén rendezett cigány gazdaságot látunk (95. kép), a Képes Világban 

1873-ban közölt putri is rendezett viszonyokat tükröz (96. kép), szintúgy a Ma-

gyarország és a Nagyvilág cigány családjának 1870-ben közölt képe, de már az 

1883-ban ugyanott közölt cigánytábor viskója düledezik (97. kép), akárcsak az, 

amely az Ország-Világban közölt rajzon jelent meg 1882-ben (98. kép). 

95. kép 96. kép

97. kép 98. kép
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Hangsúlyoznunk kell, mindez nem a valóság egyenes leképeződése, hanem egy 

vizuális toposz módosulása a többségi társadalmon belül – mégsem lehet kétséges, 

hogy e módosulásnak valóság-alapja volt, okkal változott a kép. A folyamatban a 

magyarországi cigányság talajvesztésének újabb képi jelét látjuk, számolva azzal, 

hogy utóbb már ez a talajvesztettség vált olykor a valóságot is felülíró toposszá. 

Az üst

Előfordulási gyakorisága

14 százalék

A vándorlás egyik karak-

teres képi megjelenítője az 

üst. Elterjedt nézet szerint a 

keleti, vándor népek inkább 

a bárhol felállítható üstben 

(bográcsban) főztek, a letelepedett nyugatiak inkább épített tűzhelyben sütöttek, 

eszerint a magyar leves és bográcsétel (például gulyás) hagyománya keleti nomád 

örökség lenne. Lehet hogy így van, lehet hogy nem, az nem kétséges, hogy az üst 

a vándor életmóddal jól asszociáló tárgy, annak ábrázolása, különösen más erre 

utaló attribútumokkal a képi közlést egyértelművé teszi. Ebben jelentős szerepet 

játszik, hogy a vándor életmódhoz valóban hozzá tartozik ez az eszköz, noha étel 

a szabadban sem csak üstben (bográcsban) készíthető. Nem véletlen tehát, hogy 

az üst az egyik legnagyobb arányban ismétlődő képi elem a 19. századi magyar-

országi cigányábrázolásokon.

A vizuális toposz erejét növeli, hogy az üst mint a fémműves mesterség tárgya 

is megjelenik, mindenekelőtt az üstfoltozók kezében. Említettük már, hogy az 

egyik nagy oláhcigány törzs, a kalderás neve a román celdera, magyarul üst szó-

99. kép
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ból ered, és ebben a névadásban bizonyára mind a vándorlás, mind a fémműves-

ség fogalmi toposzai szerepet játszottak. 

A jelen tanulmányban, amikor az egyes toposzok gyakoriságát mértük fel, igyekez-

tünk a toposz kétféle tartalmát különválasztani: amikor az üst javítása, megmunkálása 

szerepel a képen, azt a fémművességhez soroltuk, amikor viszont a vándor háztartás 

eszközeként jelenik meg, azt a vándorlás képe üst alfejezetében vettük számításba. 

Ami a 19. századi cigány üst hiteles képét illeti, arra nézve azt állapíthattuk 

meg, hogy az tipikusan félgömb alakú volt, a ma általános kiszélesedő perem 

ritkán fordult elő. A mérete a képeken erősen változó, és ez bizonyára a valósá-

got tükrözi. Az egyik Bikkessy-képen szereplő, a mai ceglédi kannához hasonló 

edény még néhány képen előfordul, fényképünk is van ilyenről, tehát hiteles áb-

rázolásnak tekinthető, de nem lehetett gyakori.

3.2.2. Hagyományos mesterségek

3.2.2.1. A fémművesség

Előfordulási gyakorisága 12 százalék

Amint a vándorlással kapcsolatos részben kifejteni igyekeztünk, a fémművesség 

valószínűleg meghatározó szerepet játszott a cigányság etnogenezisében. Az pe-

dig bizonyossággal állítható, hogy alapvető jelentősége volt a cigányság életében 

Közép- és Kelet-Európában, legalábbis az előző századfordulóig. Érdemes idéz-

ni az egyik legkorábbi jelentős magyarországi forrás, az 1775-76-ban megjelent 

Anzeigen mesterségekről szóló fejezetét: „Kezdjük tehát a férfi akkal. Legtöbbjük 

lakatosmunkával vagy kovácsolással foglalkozik. Emiatt járja nálunk a szólás ró-

luk: »ahány cigány, annyi kovács«”143.

143  Anzeigen 147. Augustini itt lábjegyzetben idézi még a Bresslauer Sammlungen von Na-
tur- und Medizingesichte 1725-ös nyári évnegyedét, amely szerint „a cigányok kovács-
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Nagyon leegyszerűsítve a dol-

got, a cigányság valószínűleg 

vándor-kovács népként alakult 

ki, mint a kora-középkori indiai 

társadalom egyik dzsátija. Indi-

ában a középkor óta ismeretes a 

foglalkozási alkasztok, dzsátik 

endogám rendszere144, amelyben a mesterségbeli tudás nemzedékről nemzedékre 

száll, és amelyből sem kilépni nem lehet, sem kívülről belekerülni145. 

Jól értelmezhetővé válik a vándorlás jelensége, ha a vándorkovács dzsáti hipoté-

zisét alkalmazzuk. Könnyen belátható, hogy egy száz-kétszáz lelkes falusi közösség 

nem képes állandó kovácsot eltartani, fémmunkákra, pontosabban fémmunkát vég-

zőkre azonban nekik is szükségük van. Ezt a szükségletet elégíthették ki a cigányok. 

Igaz, ez az elmélet nem ad választ arra, hogy a több száz dzsáti közül miért pont ez in-

dult népvándor-útra és lett önálló néppé. A megoldás talán az lehet, hogy a cigányság 

már többé-kevésbé elkülönült népként vált dzsátivá, a társadalmi munkamegosztás-

ban egy adott feladatra szakosodott közösséggé. Egy korábbi munkámban felvetettem 

annak lehetőségét, hogy a cigányság ősei az indiai kultúrkörbe kívülről, annak közép-

ázsiai előteréből vándoroltak be146, és nyelvváltáson átestek ugyan, de különállásuk 

bizonyos elemeit megőrizték – mindez egyelőre nem több puszta feltevésnél.

munkákból élnek, ezért aztán Magyarországon az a szólás járja róluk: ahány cigány, any-
nyi kovács”.

144  Fraser 48. oldal.
145  Az indiai kasztrendszer sokkal bonyolultabb annál, mint amilyennek általában feltétele-

zik. Itt most csupán utalni szeretnénk arra, hogy a több száz dzsáti, valamint az azokat 
egybefogó tucatnyi dzsajmáni (funkcionális kaszt) által alkotott társadalmi struktúra nem 
tévesztendő össze az ismert négy (az érinthetetlenekkel öt) főkaszt – varna – rendszeré-
vel, noha azzal összefüggésben van. Mindennek kibontása azonban meghaladná a jelen 
dolgozat kereteit.

146  Bencsik 2008 21., térkép.
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Talán szintén nem több merész gondolatkísérletnél, de lehet, hogy a cigány 

zenélés hagyománya a fémművesség szakrális jellegével áll kapcsolatban. A fém-

művesség az egész Óvilágban szakrális, az istenektől ellesett tevékenységnek szá-

mított, elég, ha csak Hefaisztoszra147 gondolunk, akiben egyúttal a kirekesztettség, 

alávetettség szimbólumát is megtaláljuk. Illeszkedik ehhez a feltételezéshez az a 

megállapítás, mely szerint a cigány nyelvben az önelnevezés rom szava megfelel-

tethető a szanszkrit domba szónak, ami viszont alacsony kasztbeli zenészt jelent. 

Minderről a zenélést ismertető fejezetben lesz bővebben szó.

Nincs írásos dokumentum arról, hogy a 15. század előtt a cigányság mivel 

foglalkozott, csupán elszórt utalások vannak varázslásról, bűbájosságról148. A 

15. századtól kezdődően viszont visszatérően fémművesekként emlékeznek 

meg róluk, legalábbis a Német-Római Birodalomtól keletre. És ez a tény arra is 

utal, hogy az Európába érkező cigányok itt találtak olyan gazdasági-társadalmi 

környezetre, amelyben hagyományos életmódjukat folytathatták. A 15. század 

elején, úgy tűnik, Magyarország (és Lengyelország) nyugati határán húzódott 

az a határ, amelytől nyugatra a termelési kultúra már nem fogadta be a cigány 

fémipart, ettől keletre azonban igen. A magyarországi cigányság társadalmi be-

illeszkedéséről tájékoztató források arról tanúskodnak, hogy ez a határ foko-

zatosan kelet felé húzódott. A 17-18. századból vannak adataink arról, hogy 

Nyugat-Magyarorszá gon a cigányság növekvő hányada már elvesztette a tár-

sadalmi termelésbe illeszkedés képességét149, miközben keleten még jelentős 

gazdasági tényezőként számoltak velük, akiknek a munkájára szükség volt, és 

akiktől érdemleges adójövedelem volt várható. 

A cigány fémművesek zömmel a falusi lakosság igényeit elégítették ki, bár a 

korai időszakból, a 15-17. századból ennél nagyobb horderejű megbízásokat is 

147  Petz Vilmos: Ókori Lexikon, Budapest 1902 I. 882–883. oldal.
148  Fraser 52–53. oldal.
149  Nagy 2004 53. oldal.
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teljesítettek. Ismeretes például II. Ulászló menlevele 1496-ból, amelyben a király 

Bolgár Tamás vajda huszonöt sátorból álló népét Pécsre rendelte puskagolyók és 

más hadi eszközök gyártására150.

A hódoltság-kori török adminisztráció alapossága folytán viszonylagos bőség-

gel állnak rendelkezésre adatok az itteni cigányok tevékenységéről. Tudjuk, hogy 

igen sokan adófi zetők voltak, és ezen adófi zetők közül feltűnően magas számban 

voltak fémművesek, egy 1560-as budai adat szerint egyharmaduk volt az151. 

A fennmaradt számos adat között említhető, hogy Kolozsvár városa 1585-ben 

vásárolt a cigányoktól szögeket, Miskolc 1690-ben kerékvasalásért, 1704-ben 

patkószög veréséért fi zetett bizonyos Cigány Palkónak152. Különösen a városi 

számadáskönyvek bővelkednek az ilyen adatokban, amihez hozzátehetjük, hogy 

falun kétségkívül többen dolgoztak153, de ennek sokkal kisebb arányban maradt 

fenn írásos emléke.

A cigány fémművesség jelentőségéről sokat elárulnak azok a dokumentumok, 

amelyek a cigány kovácsokkal szemben igyekeztek megvédeni a céhbeli mester-

embereket. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben valódi konkurenciáról volt szó, 

amely ellen szükségesnek látszott adminisztratív eszközökkel is fellépni. Debre-

cen városa például 1670-ben adott ki rendelkezést arról, hogy a cigányok milyen 

munkát végezhetnek, és milyet nem154.

A hódoltság után a cigánysággal való törődés politikája uralkodói szintre emelke-

dett. Vajon ez a felvilágosult abszolutizmus (szerencsésebb volna felvilágosult pater-

nalizmust mondani) gyümölcse volt, vagy pedig puszta ráció mozgatta, tudniillik a 

letelepítéssel annak megakadályozása, hogy a cigányok a nyugati tartományokba ván-

doroljanak? Valószínűleg mindkét állításban van igazság. Szempontunkból a lényeg, 

150  Nagy 1998. 80. oldal.
151  Fekete-Káldi 492. oldal, idézi Bódi 1994. 107. oldal.
152  Nagy 2004. 69. oldal.
153  Bódi 2004. 29. oldal.
154  Kolozsvári-Óvári IV. 681. oldal, idézi Bódi 1994. 108. oldal.
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hogy immár az uralkodók 

is támogatták a cigány kéz-

művesség megerősödését. 

Bár csak az ország 

egyes részeiből, de pon-

tos adatok maradtak fenn 

1768-ból a cigányok fog-

lalkozásáról, hiszen ebben 

az időben megyénkénti 

lebonyolításban országos 

cigányösszeírást tartottak. Az eddig csak néhány megyei levéltár feldolgozására 

terjedő kutatás szerint ekkor Pest vármegye négy járásában 421 cigány férfi  ada-

tait írták össze. Figyelemre méltó, hogy 85 százalékuk kereső volt. A keresőknek 

több mint 55 százaléka volt kovács és lakatos, 30 százaléka muzsikus, további hét 

százaléka kovács és muzsikus155. Szepes vármegyében ugyanekkor 155 családban 

645 cigányt írtak össze. A 155 családfő közül 140 mesterségeként a faber, illetve 

a faber ferrarus, tehát kézműves és kovács volt megadva, nyolcan zenélésből él-

tek, egy fő zenész és kovács is volt egyben, egyikük gyepmester volt, a maradék 

ötnél nem szerepelt foglalkozás156. A kereső családfők  aránya Szepesben tehát 97 

százalék volt, ami mai kifejezéssel teljes foglalkoztatást jelent.

A termelési kultúra és a cigányság beilleszkedésének összefüggésére nézve 

rendkívül érdekes adalék, hogy az említett szepesi összeírás szerint a szász lakos-

ságú városokban gyakorlatilag egyáltalán nem voltak cigányok157. Ennek aligha 

az volt az oka, hogy a városoknak joguk volt eldönteni, kit fogadnak be és kit nem 

– ha szükségük lett volna a cigányok munkájára, ahogy az erdélyi szász városok, 

155  Bódi 2004. 28. oldal.
156  Augustini 16.
157  Ua 15.
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úgy ezek is bevették volna őket. Inkább arról lehet szó, hogy a szepességi szász 

termelési kultúra nem igényelte a cigány fémműves tudást, megvolt nélküle is.

A cigány kovács mesterségről egyedülállóan értékes leírást közöl 1775-ben a 

már említett Augustini. Általában nem illendő hosszú idézeteket átemelni más 

művekből, ezúttal mégis az olvasó megértését kérjük. Az alábbi sorok annyira jó 

leírást adnak a vizsgált tárgyról, hogy kár volna rövidíteni őket. 

„A műhely és a szerszámok, amelyek e tevékenységhez szükségesek, nem foglalnak 

túl nagy helyet és nem túl bonyolultak, és éppúgy hordozhatók, mint a cigányok lakhe-

lyei. Ha a cigánynak van egy pár kézifújtatója, egy fogója, egy kalapácsa és néhány 

egyéb szerszáma, amit mind könnyen összepakolhat és magával vihet bárhová, máris 

képes lesz rá, hogy még üllő híján, akár egy kovakövön is elvégezze a munkáját. Ha 

az idő szép, a sátra előtt munkálkodik, a szabad ég alatt, ha azonban viharos és esős 

idő járja, vagy pedig túl forrón tűz a nap, a sátoron belül tevékenykedik, közvetlenül 

a bejárat mellett. Soha nem dolgozik azonban állva, más kovácsok szokása szerint, 

hanem törökülésben a földön, a tűz mellett ücsörögve, hiszen az efféle testhelyzetben 

a munka is jobban kézre esik neki, meg hát a cigány szokásoknak is inkább megfelel. 

Felesége az oldalán kuporog és a fújtatót kezeli, ha pedig már egy kissé nagyobbacs-

ka, a tevékenységre alkalmas gyerkőc is akad a közelben, olykor az váltja föl anyját a 

munkában. Ha nem megrendelésre, hanem eladásra gyártott munkadarab készül, az 

asszony, a férfi  és a gyere-

kek házról házra járnak 

vele, eladásra kínálják, 

egyúttal körül is néznek a 

házban, hogy az árusítás 

ürügyén és annak leple 

alatt nem tudnának-e va-

102. kép
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lamit szerezni adásvétel nélkül is maguknak. Munkájuk azonban főként apróságokból 

áll: dorombból, tűzszerszámból, konyhaeszközökből és néhány egyéb olyan holmiból, 

ami a földműveléshez szükséges, legnagyobb részt azonban zsindely- és deszkaszö-

gekből, amelyeket valóban egészen mesterien tudnak készíteni, hiszen ez főtevékeny-

ségük, ezért állandó gyakorlatuk van benne.”158

A kelet-közép-európai cigányság életében a fémművesség a 19. század végéig meg-

határozó maradt. Magyarországot illetően világosan igazolja ezt az 1893-as cigányösz-

szeírás, amely szerint az iparral foglalkozó cigányoknak éppen a fele (50.16 %) volt 

fémműves159. Közvetett bizonyítékkal szolgál a jelen tanulmányban közölt, 1900 előtti 

grafi kai sokszorosító eljárással készült képek (jellemzően fametszetes újság-illusztráci-

ók) elemzése is. Eszerint 180 kép közül 51 ábrázolt zenészt, 18 fémművest, 5 faművest, 

2 vályogvetőt és 1 lókupecet (a többin a foglalkozás nem volt azonosítható)160.

A cigány fémművesek szerszámokat javítottak, edényt foltoztak, kést éleztek. Külön 

szakmának számított a rézművesség, amit saját vagy kapott nyersanyaggal gyakoroltak. 

A cigány rézművesek a megrendelő házánál vagy saját tanyájukon csengőt, juhászkam-

pót, buzogányt és fokost öntöttek, rézlemezből hidegen pipaszurkálót formáltak*. 

A néprajzi irodalomban mindmáig visszatérő motívum, hogy a cigány fémművesek 

alapvetően vándorok voltak. Az eddigiekből kitetszően a távolabbi múltra vonatkozó-

an ez nyilvánvaló. Kérdés azonban, hogy a 19. század utolsó harmadára is igaz-e ez a 

megállapítás. A rendelkezésre álló képanyag elemzése alapján úgy tűnik, hogy éppen 

ebben az időszakban megkezdődött a fémművesek letelepedése is. A fellelt képek kö-

zül 6 darab fémművest (is) ábrázoló készült 1855 előtt, ezeken valamennyin vándorok 

láthatók. Időrendben itt némi szünet következik, és az 1870 és 1900 között készült 13 

darab hasonló kép közül 7 ábrázolt vándorokat, 3 letelepült családokat, 3 pedig ebből 

a szempontból nem volt értelmezhető. Tekintetbe kell vennünk, hogy a vándorokat 

158  Augustini 148-149.
159  Czigányösszeírás 85. oldal.
160  Bencsik 2006, 64. oldal.
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ábrázoló képek közül 3 darab 1855 előtt készült képek átrajzolása, és ezzel korrigálva 

az egyébként reprezentatívnak nem nevezhető, kisszámú adatot, a vándorok és a lete-

lepültek arányát majdnem egyenlőnek találjuk. 

Aligha lehetett ez másképp, ha tudjuk, hogy az 1893-as cigányösszeírás az ország 

közel 300 ezer cigány lakosa közül mindössze 9 ezret, az összesnek 3 százalékát ta-

lálta vándornak (közülük minden ötödiket Krassó-Szörény vármegyében), és ez az 

arány az időszakos (tavasztól őszig) vándorlókkal sem érte el a 10 százalékot161. 

A 19. század utolsó harmadában a termeléskultúrának a korábban említett, a 

cigány fémipart befogadó és be nem fogadó területe között húzódó határa, amely 

addig csigalassúsággal húzódott nyugatról kelet felé, a gyáripari tömegtermelés 

megjelenésével hirtelen meglódult, és mintegy átlépte a cigányságot, egyik meg-

határozó megélhetési formáját idejétmúlttá tette.

A változást két tényező még fékezte: az előző századforduló kon junk tú rá ja egy 

ideig helyet hagyott az archaikus termelési módoknak is, ráadásul a falusi közös-

ségek konzervativizmusa a már megszokottnak némi előnyt biztosított a gyanak-

vással fogadott új termékekkel szemben. Hosszú távon azonban a cigány fémipar 

vereségre volt ítélve, és ez a tényező döntő módon hozzájárult ahhoz, hogy a 

magyarországi cigányság növekvő része a régió többi országaiban élőkhöz hason-

lóan elveszítse az illeszkedő társadalom státuszát. 

A változás természetesen nem egyik napról a másikra következett be, cigány 

kovácsok falusi környezetben Magyarországon az 1980-as évekig dolgoztak162, 

Romániában pedig még ma is él néhány teljesen hagyományos életet élő vándor 

fémműves kompánia163. A folyamat azonban egyértelmű.

A tanulmány következő részéhez vezet át az a források alapján megállapítható 

jelenség, hogy számos esetben a muzsikálás és a fémművesség egymást kiegészí-

161  Czigányösszeírás 34. oldal.
162  Rostás Farkas György költő szóbeli közlése, édesapja kovács volt Nagykígyóson.
163  Pozsony Ferenc előadása „A cigány kultúra néprajzi és történeti kutatása a Kárpát-medencében” 

című, Gödöllőn 2009 február 18-20-án megrendezett konferencián (konferenciakötet készül).
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tő tevékenységek voltak, a kettő közül a kovácsság lehetett az állandó, de szeré-

nyebb keresetet biztosító munka, a muzsikálás pedig annak kiegészítő része volt, 

amikor alkalom adódott rá. Igaz ez még a 19. század derekán is, amint többek 

között az 1854-es szombathelyi összeírás tanúsítja.164

3.2.2.2. Zenészek

Előfordulási gyakorisága 32 százalék

„1737 körül Szepes vármegyében a gróf Csákyak illésházi birtokán élt egy cigány, 

Barna Mihály nevezetű, aki oly tökéletes mestere volt a hegedűnek, hogy a boldog 

emlékezetű kardinális, Csáky Imre gróf alkalmazta udvari muzsikusként. Együt-

tese rendszerint csak négy személyből állott, ő maga hegedült, rajta kívül pedig 

egy brácsás, egy hárfás (az eredetei szövegben Harpfenist, valószínűleg inkább 

cimbalmos – B.G.) és egy bőgős játszott a zenekarban. Az utóbbi három azonban 

nem született cigány volt, csak barna Mihály volt az.”165

A fenti idézet ismét Augustinitől való. Hogy a 17. században cigány zenész 

működött Magyarországon, azon senki sem csodálkozik, a közlésben inkább az 

az érdekes, hogy ekkor még vegyes bandák is léteztek166, ilyenről a 18. század 

második felétől már nincs híradás. A cigány muzsikus, sőt a cigányzene azonban 

Magyarország nemzetközi és önképéhez hozzátartozik. 

A szakirodalomban szinte mindenki idéz két adatot, melyeket a cigányok törté-

nete legkorábbi írásos emlékének tekintenek167. Az első adat Hamzaal-Iszfahán arab 

történetíró 950 körül keletkezett feljegyzése, amely arról tudósít, hogy Bahrám Gór 

perzsa király az 5. században népe szórakoztatására tizenkétezer muzsikus zottot 

164  Cigánysors II. 49-50.
165  Augustini 209.
166  Ilyenről tudósít Sárosi 1971, 47 II. Rákóczi Ferenc fejedelmi udvarából.
167  Frazer 40, Liégeois 30, Kenrick 26-27, stb.
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hozatott Indiából, és azok 

utódai Iszfahán korában is 

ott éltek Perzsiában.168 (Az 

5. századot nem szükséges 

szó szerint venni, Iszfahán 

éppen úgy a maga korát ve-

títette vissza a múltba, mint 

a középkori európai kró-

nikások, és a tizenkétezer 

is csupán annyit jelent: na-

gyon sok.)

A perzsa irodalom klasszikus műve, Firdauszi (meghalt 1020-ban) Sahnaméja 

említi, hogy Indiából tízezer muzsikus luri érkezett Perzsiába – e lurikat szintén 

az Indiából bevándorló cigányokkal szokás azonosítani, noha erre sincs közvetlen 

bizonyíték. Az azonban kétségen kívül áll, hogy Magyarországon már a 15. szá-

zadban voltak muzsikus cigányok, és a kor társadalmi viszonyait ismerve ez aligha 

lehetett előzmények nélküli jelenség. Minden jel arra mutat, hogy a zenélés a kezde-

tektől hozzá tartozott a cigány életmódhoz, akár szakrális gyökerekből sarjadt, akár 

az életöröm spontán megnyilvánulásaként, vagy ami legvalószínűbb, a kereslet és a 

kínálat szerencsés találkozásaként bontakozott ki. 

A legkorábbi ismert magyarországi adat szerint a csepeli királyi uradalom számadás-

könyve 1489-ből tudósít arról, hogy Beatrix királynét cigány muzsikusok szórakoz-

tatták169. Ez az adat az első biztos információ a cigány zenészekről. Egy emberöltővel 

168  Az adat forrása August Friedrich Pott hallei nyelvész profeszornak 1844-45-ben megjelent 
Die Zigeuner in Europe und Asien című műve. David MacRitcie 1886-ban egész kötetet 
szentelt az adat elemzésének (Account of the Gypsies of India), ez a mű azonban kevéssé 
meggyőző abban a tekintetben, hogy a zottok (és lurik), valamint a cigányok azonosak len-
nének. Az irodalom azonban az elmúlt száz évben ennek a fontos információnak az érdemi 
vizsgálata nélkül ismétli újra és újra a történetet, a lurik esetével együtt.

169  Nagy 2004, 26.

103. kép
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későbbről, 1525-ből arról van hír, hogy II. Lajos és felesége, Habsburg Mária előtt ját-

szottak cigány muzsikusok, és ezért a királytól két ezüstforintot kaptak170. Ez a két adat 

azt is világossá teszi, hogy a cigány zenészek, de legalábbis egy részük „udvarképes” 

volt, hiszen valamiféle falusi malacbanda aligha járulhatott volna a felségek színe elé. 

A magyarországi cigányzenélésről szóló adatok a 16. században növekvő 

számban bukkannak fel, de ezek Sárosi Bálint szavaival szólván ”egyáltalán nem 

igazolnak olyan feltevést, miszerint a cigányzenészek nálunk már a 16. században 

nagyobb számban meghonosodtak volna”.171 Inkább lassú elterjedésről lehet szó, 

noha az 1683-ban megjelent Ungarischer Simplicissimus (Magyar Simplimissi-

mus) című könyv, amely a regény műfaját ötvözte az útleíráséval, azt írja, hogy 

a cigányok „természetüknél fogva hajlamosak a zenére, és majdnem minden ma-

gyar nemes embernek van egy hegedűs vagy lakatos cigánya”172. 

A török kiűzését, majd a Rákóczi-szabadságharcot követő hosszú béke, az eu-

rópai viszonylatban nagy számú, éppen ezért nem kiemelkedően gazdag, még-

is gyarapodó nemesség volt az, amely megrendelője és felvevő piaca lett a ma-

gyarországi cigányzenének. Sajátosan összefonódott ez az igény és lehetőség a 

nemzeti mozgalommal: a vidéki urak a cigányoktól nemzeti zenét vártak, és a 

zenekarokat nemzeti viseletbe öltöztették. Ez utóbbi az oka, hogy abban a kor-

ban, amikor a ruha világosan megmutatta viselője társadalmi helyzetét, és számos 

rendelet tiltotta el a parasztokat az úri viselettől, sok cigány zenész mégis nemesi 

ruhában járhatott, zsinóros nadrágot, dolmányt, prémes mentét viselhetett. 

A 18. század második felére állandósult a cigánybanda összetétele, élén a prímás-

sal, tagjai között a kontrással, kisbőgőssel és cimbalmossal, esetleg másodhegedűs-

sel, nagybőgőssel és klarinétossal. Ezt az összetételt a képi emlékek határozottan 

megerősítik. Az ábrázolatok között viszont alig van nyoma annak, hogy a trombita 

170  Sárosi 1974 50.
171  Uo. 51.
172  Uo. 52.
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tagja lett volna a zenekarnak, noha a 19. század végén Tóth Béla még úgy emléke-

zett, hogy „most harminc esztendeje még minden magyar cigánybandának megvolt 

a trombitása”173. Inkább az a valószínű, hogy átmeneti divatról van szó, valamikor az 

1860-as években bejött, aztán 1900 körül ki is ment.

A 18. századtól növekvő számban működő cigányzenészek természetesen nem 

csak a nemesi kúriákban és kastélyokban játszottak, ott voltak a falusi kocsmákban, 

lakodalmakon is, magának a műfajnak a húzó erejét mégis a falusi nemesség adta, 

annak köszönhető, hogy ez a sajátosan magyar jelenség létrejött. Az első országos 

hírre jutott cigány zenész meglepő módon egy női prímás volt, Cinka Panna, aki csa-

ládtagjaiból verbuvált zenekarával 1772-ben bekövetkezett haláláig szórakoztatta Gö-

mör megye és a környék urait. Az utókor szívesen festett romantikus képet a karcsú, 

fekete hajú, igéző tekintetű Cinka Pannáról (104. kép)174, aki hegedűjátékával megbű-

173  Tóth Béla: Száz esti levél, 50. szám. Idézi Molnár 7.
174  Greguss Imre (1856-1910) festményéről készült reprodukció, 1907-ből. Az 1899-ben ké-

szült festmény több tévedése közé tartozik a nagybőgő is, amely Czinka Panna idejében 
még nem szerepelt a cigányzenekarban.

104. kép
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völi a férfi akat. A valóság ezzel szemben az, 

hogy alacsony, kövér asszony volt, ráadásul 

hatalmas golyva nőtt a nyakán175, a játékának 

mégis csodájára jártak. 

A reformkorba fordulván már bőségesen 

áradnak a korabeli híradások a cigányze-

nészekről, köztük a leghíresebb Bihari Já-

nosról, aki virtuóz játékával már a legma-

gasabb köröket is elkápráztatta (105. kép). 

Az 1769-ben született Bihari maga is ze-

nész családból származott, hét évesen már 

kontrás volt, tizenöt évesen prímás. Saját 

zenekarát tizennyolc évesen alapította, és annak élén hamarosan országos hírnév-

re jutott, a legmagasabb körök egymásra licitálva hívták játszani. Maga is kom-

ponált darabokat, de igazi sikereit virtuóz játékával aratta. Ötvenöt éves korában 

egy baleset következtében a bal karja majdnem megbénult, és Bihari, aki azelőtt 

vagyonokat keresett a játékával, elszegényedve halt meg 1827-ben176.

Bihari idejében a cigányzene már egyértelműen magyar zene abban az értelem-

ben, hogy a magyar kultúra része, sajátjaként hallgatta a magyarság, és a pusztai 

csárdától a főúri báltermekig ugyanarról szólt: a nemzeti újjászületésről. A kitere-

bélyesedő magyar sajtó egyre szívesebben írt a zenekarokról, neves prímásokról, 

sőt már valóságos koncertekről is, amelyeken a közönség fegyelmezetten ülve 

hallgatta végig a virtuóz muzsikusok előadását177.

A szabadságharctól a kiegyezésig ha vissza is esett kissé a cigányzene iránti ke-

reslet, annál nagyobb föllendülés következett a dualizmus évtizedeiben. A lapok 

175  Augustini 217.
176  Czinka Pannáról és Bihariról lásd Sárosi 1974 60-79.
177  A korabeli sajtóvisszhangról önálló kötetet adott ki Sárosi 2004.

105. kép
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rendre beszámoltak a jelesebb zenekarok fellépéséről, egyre több prímás vívott ki 

országos hírnevet, a meggazdagodó polgárság egyre több zenés kávéházban hall-

gatta a cigányzenét. A megnövekedett kereslet bővülő kínálatot eredményezett: 

amint az 1893-as cigányösszeírásból kiderül, ekkor kereken tizenhétezer cigány élt 

muzsikálásból Magyarországon, amihez még több ezer külföldön munkát vállaló 

társukat is hozzászámíthatjuk. Jószerével minden vidéki restinek megvolt a maga 

bandája, a leghíresebbek pedig a nagyvárosok zeneszalonjaiban adtak koncerteket. 

Ez az időszak a Radicsok, Ráczok, Fátyolok, Patikáriusok, Dankó Pista kora, kik 

közül az utóbbi mint dalszerző vált igazán ismertté. Ekkor esett meg a világraszóló 

nagy románc Rigó Jancsi prímás és Chimay hercegné178 között, bőséges anyagot 

szolgáltatva a korabeli lapok társasági rovatának179.

178  Polgári rangú hölgy, a belga Chimay herceg felesége, és nem hercegnő, mint sok helyen írják.
179  Markó 86.

106. kép
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És ez a kisebb-nagyobb vidéki 

zenekarok aranykora is. Magyaror-

szágon nemigen akadt magára adó 

vendéglő, amelyben ne saját cigány-

banda szolgáltatta volna az asztali 

zenét vagy a mulatós muzsikát. Ki-

sebb helyek két-három muzsikusból 

álló bandát tartottak (hegedűs-cim-

balmos, prímás-kontrás-cimbalmos), 

a nagyobbak legalább négyfőset (prí-

más, kontrás, cimbalmos, bőgős), 

de akadtak ennél jóval nagyobbak 

is, esetenként hét, nyolc vagy akár kilenc zenésszel. Bőgős, cimbalmos és klariné-

tos rendszerint a nagy létszámú bandákban is csak egy-egy működött, a többletet a 

hegedűsök adták, bár, mint a magát I. bajai czigány banda  néven illető zenekarnál, 

előfordult kis- és nagybőgő egyidejű alkalmazása (106. kép).

A nagy fellendülés a muzsikus cigányságnak a többi cigányoktól való elkülönülését 

is magával hozta. A szakmába szinte csak beleszületni lehetett, a muzsikus cigányok 

dinasztiákká alakulva adták egymásnak a prímási és más zenekari posztokat, egymás 

között házasodtak, más cigányt ebbe a közösségbe be nem engedtek. Ma is elterjedt 

nézet, hogy a muzsikus cigányok mind romungrók, tehát olyan ősök leszármazottai, 

akik nem éltek román nyelvi környezetben. Ez azonban nem áll, a 19. század közepe 

előtt nem voltak ilyen merevek a határok, oláhcigányok is muzsikussá lehettek, és 

mint ilyenek beházasodhattak romungró zenész családba. Csak a dualizmus konjunk-

túrája idején húztak valóságos céhes falakat maguk köré a zenész cigányok – igaz, 

ezek a falak bizonyos értelemben még a 21. századot is megérték.

107. kép
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A vizsgált képanyagban meglehetősen 

magas a zenész-ábrázolások száma. A 

képi és a szöveges források egybehang-

zóan azt támasztják alá, hogy a ma ismert 

cigányzenekar, a hegedűs, cimbalmos, 

kisbőgős (brácsás) együttes valamikor a 

18. század derekán alakult ki180, és (oly-

kor a klarinéttal kiegészülve) lényegében 

változatlanul fennáll a mai napig. 

Figyelemre méltó, hogy a zené-

szeket ábrázoló képeken más toposz 

ritkán azonosítható (107. kép). Nem 

másról van szó, mint hogy a cigány 

zenészek többsége sokkal polgáro-

sultabb életmódot folytatott, mint 

vándor társaik. Pusztán a zenélésen 

kívüli toposzok segítségével már 

Stock sokat reprodukált képeiről is 

nehezen olvasnánk le, hogy cigányo-

kat ábrázolnak, csupán a képaláírások teszik egyértelművé a dolgot. Ugyanez igaz 

Bikkessy zenész-képére is, mely egyébként Stock képeinek kompilációja. 

A hegedű előfordul persze vándor cigányok kezében is (108–109. kép). Ezek alapján 

azonban nem lehet megállapítani, hogy az adott kép hiteles szituációt ábrázol-e, vagy 

egymáshoz nem illő toposzokat rakott egy képre a cigány társadalom belső viszonyait 

nem ismerő rajzoló. Ennek a kérdésnek a tisztázása megint csak a néprajz eszköztára és a 

képelemzés együttes alkalmazásától várható.

180  Dömötör p. 171.

108. kép

109. kép
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3.2.2.3. Faművesség

Előfordulási gyakorisága 2 százalék

A faművességről nincsenek olyan korai adataink, mint a fémművességről, a képi 

és szöveges források a 18. század második felében jelennek meg. Elképzelhető, 

hogy az indiai dzsáti hagyomány örökségeként a faműves cigányok már a kez-

detek idején elkülönültek a fémművesektől, valószínűbb azonban, hogy későbbi 

fejleményről van szó. 

A magyarországi cigány faművesség kapcsolódik a beás törzshöz, ahhoz a cso-

porthoz, amely nem az indiai eredetű romani nyelv valamelyik nyelvjárását beszé-

li, hanem egy dél-erdélyi, bánáti nyelvjárásokkal kapcsolatba hozható, nyelvújítás 

előtti románt. A szórványos adatokból úgy tűnik, hogy a beások csak famunká-

val foglalkoztak, fémmel nem, miközben a meghatározóan fémműves cigányok 

famunkát is végeztek. Erre utal, hogy a foglalkozást jelölő családnevek között 

110. kép
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a Kanalas, Kalányos, Orsós jellemzően beás nevek, miközben az oláhcigányok 

között a Lakatos, Kolompár mellett a Rostás is gyakori181. A jelenség logikus: a 

fémművesség több eszközt és kiterjedtebb szaktudást igényel, annak birtokában 

az egyszerűbb famunka is végezhető, fordítva azonban nem.

A beások eredete a cigányság történetének egyik nagy rejtélye, amelynek meg-

fejtéséhez csak a legutóbbi években fogtak hozzá. Az a korábbi feltételezés bizto-

san nem áll, miszerint a beások a román fejedelemségek házirabszolgáinak leszár-

mazottai182, míg a romanit beszélő oláhcigányok a mezei és bányász rabszolgák 

utódai. Hiszen a beások legkésőbb a 17. század harmadik harmadától kimutatha-

tók Erdélyben, és nyelvük is ide köti őket183. 

Ám hogy ez a viszonylag kis létszámú, zömmel Dél-Erdélytől Magyarország 

déli határa mentén Szlovéniáig szétszórtan élő184 csoport miért és hogyan esett át 

teljes nyelvcserén, nem mellesleg miért alakított ki a többi cigányétól jelentősen 

különböző megélhetési módokat, azt egyelőre nem tudjuk. Vannak viszont adata-

ink arról, hogy ők magukat már a 18. században határozottan megkülönböztették 

a többi cigányoktól185. 

A beásokat minden korabeli forrás a leginkább archaikus életmódot élő, ugyanak-

kor a legbékésebb és legdolgosabb törzsként írja le. Táborukat egészen az 1960-as 

évekig inkább az erdőben, településektől távol ütötték fel, mint a faluszélen. (110. 

kép) A többi cigány törzshöz tartozóknál kevésbé keresték a többségi nemzetekkel 

való kapcsolatot. Egy-egy táborhelyen huzamos ideig tartózkodtak, amennyiben a 

181  Dr. Eperjessy Ernő szóbeli közlése.
182  A két román fejedelemségben az 1850-es évek végéig cigány rabszolgaság működött, 

szabad cigány jogi értelemben nem is létezett.
183  Bartha 55.
184  Uo.
185  Augustini 159: Népük többi tagjával egyáltalán nem közösködnek, és nem is cigányok-

nak, hanem Bräsch-nek, vagy magyarul aranyásznak vagy aranyásónak mondják magu-
kat. Augustini lábjegyzetben idézi Fridvalszky Minearológiáját: Azok a cigányok, akik 
Erdélyben élnek, sértésnek veszik, ha cigánynak szólítják őket, mivel szerintük „arany-
ász”, azaz aranyásó a becsületes nevük. 
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környezetük békén hagyta őket, és termékeikre volt elegendő kereslet, akár több évig 

is. Telepük mégis az ideiglenesség minden jegyét magán viselte, néhány nap alatt fel-

épített, ágakból összerakott, sárral tapasztott kunyhóikat ekkor sem erősítették meg.

A beások fő termékei a fakanál, a teknő, az orsó és a rosta voltak, és mivel ezekre 

még a 20. század első felében is volt kereslet, ez megélhetést, archaikus életmódjuk 

fenntartását biztosította számukra. Mára a fateknő végleg kiszorult a háztartásokból, 

orsót a háztartások nem használnak, a fakanalat és rostát pedig ipari méretekben 

gyártják – a beások tehát több évtizedes késéssel ugyan, de a fémművesek sorsára 

jutottak. Egy részük integrálódott, egy részük pedig cigánytelepekre szorult, ahol 

olykor oláhcigányokkal keverten, de egymással nem házasodva laknak.

A 19. századi és korábbi képi ábrázolásokon a cigány faművesség ha nem is gyak-

ran, de szerepel, anélkül azonban, hogy a rajzoló a beásokat tudatosan azonosította vol-

na. A képkészítőknek minden jel szerint fogalmuk sem volt a különbségről. Jellemző 

az „Oláhcigányok tanyája” feliratú képeslap, ami egyértelműen beás telepet ábrázol. 

111. kép
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3.2.2.4. Aranymosók

Előfordulási gyakorisága 1 százalék

Többször idézett forrásunk, Augustini Sámuel az erdélyi aranymosó cigányokat 

egyértelműen beásokként azonosítja186. Nem tudjuk, hogy mennyire jogos ez az 

azonosítás, hiszen más forrásunk erre vonatkozóan sem Augustini korából, sem 

későbbről nincsen az aranymosó cigányok hovatartozásáról. Magáról a tevékeny-

ségrőkl azonban annál több. 

„A poraranynak keresésével éltét tápláló oláh, cigány és egyéb nemből állható 

uratlan emberek, ha por-aranyat a fejedelmek arany-váltóinak bé nem szolgáltat-

ják, (melynek váltsága az eddig 

való rend szerént egy nehézéktől 

frisseletlenül fl . 1. d. 80. frisselve 

pedig fl . 2. d. 20.) és megbizonyo-

sodik, hogy másnak adták légyen 

el; a fejedelmek kegyelméből áll, 

hogyha halállal vagy egyéb ér-

demek szerént való büntetéssel 

büntetettetik is; mivelhogy az or-

szágban affélével és ilyen móddal 

élődő residentiátlan emberek ed-

dig is fejedelmek nevek alatt lévő 

jobbágyoknak tartattanak, ezek-

nek pediglen a folyó vizekben, 

patakokban és havasokban lévő 

föveny és porond között por-ara-

186  Augustini, 159. oldal.

112. kép
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nyat keresni, ahol azt eddig is szokták volt, akárki határán is szabad legyen, mind-

azonáltal a földes uraknak egyéb iránt való kár és bosszúság tétele nélkül.”187

A fenti szavak az erdélyi törvényekből, közelebbről az úgynevezett Approbata 

constitutiók második rész tizenhatodik címe negyedik artikulusából valók, 1653-

ból. Belőlük nem csak az olvasható ki, hogy a cigányok, bár nem egyedüliként, 

ekkor már közismerten foglalkoztak aranymosással, hanem az is, hogy a jobbágyi 

kötelmektől mentesek voltak, ilyeneknek fogadták el őket a környezetükben. 

A sárarany, tehát a folyami fövenyből a fi nom aranypor kimosása évezredek óta 

ismert technológia, Magyarországon is gyakorolták még a 20. században is. Erdély-

ben ez a tevékenyég valamikor a 16., legkésőbb a 17. században a cigányok egyik 

jellegzetes foglalkozása lett. A 18. századból van adat arról, hogy a román fejedelem-

ségben működtek aranymosó cigányok, és hogy korábbi adat nem ismert, az inkább 

a dokumentumok hiányának tudható be. Hogy a technikai tudást, a „know-how”-t 

honnan hozták be Erdélybe188, a helyiektől tanulták, esetleg már a 14. században 

ezekkel az ismeretekkel érkeztek a régióba, ezt a mai okleveles adatok alapján nem 

lehet megmondani. Tény, hogy a 17. században már jelentős gazdasági tényezőnek 

számítottak, a kincstár számolt az innen befolyó bevételekkel.

Feltűnő, hogy miközben az erdélyi állam gazdálkodása szempontjából kiemel-

kedően fontos nemesfémmel dolgoztak, nem maradtak fenn jelentős adatok arról, 

hogy emiatt konfl iktusba keveredtek volna akár magánszemélyekkel, akár az ál-

lammal. Inkább arról van hír, hogy a központi hatalom a helyi birtokosokat inti 

az aranymosó cigányok tevékenységének megengedésére. Ez a hiány megint a 

társadalmilag illeszkedő státusz bizonyítéka: a cigányok a tarka, soknemzetiségű 

és sokvallású Erdély egyik népét alkották, nem többet és nem kevesebbet. Meg-

határozott helyük és szerepük volt a közösség életében, a társadalmi munkameg-

osztásban, és ezt a helyet és szerepet jelentős konfl iktusok nélkül be is töltötték. 

187  Erdélyi törvények 66.
188  A 18. században alkalmazott technológiát részletesen ismerteti Augustini 159-165.
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Úgy tűnik az adatokból, hogy Magyarországra Erdélyből jöttek be az aranymo-

só cigányok a 18. században, noha itt a sárarany kitermelése már jóval korábban 

ismert volt. Érdekes adat, hogy Mária Terézia egyik törvénye szerint az arany-

mosó cigányoknak „kiváltságos egyesületeik” voltak189. Ez valamiféle szervezeti 

egységre utal, amit azonban fenntartással kell fogadnunk. Inkább arról lehet szó, 

hogy bizonyos kompániák adó fejében írásbeli engedélyt kaptak az aranymosásra, 

és egyben kötelezték őket, hogy a sáraranyat a kincstár helyi hivatalában, meg-

adott árfolyamon (többnyire féláron) váltsák át vert pénzre. 

A 19. század végére a cigányok aranymosó tevékenysége lényegében meg-

szűnt. Ennek oka többféle lehetett, de leginkább a felszíni lelőhelyek kimerülése 

és a mélyművelésű bányatechnológia fejlődése játszhatott benne szerepet. Megint 

egy megélhetési forrás tehát, amely a 19-20. század fordulóján elzárult a cigányok 

számára. Erdélyben néhány helyen megpróbálkoztak azzal, hogy az aranyász ci-

gányokat bányákban alkalmazzák, ez a kísérlet azonban teljes kudarcot vallott.

A mesterség visszaszorulását jelzi az is, hogy képanyagunkban egyetlen famet-

szet ábrázol aranymosókat, róluk is csak a képaláírás alapján tudjuk, mi a mester-

ségük, annak egyetlen attribútuma sem került a kompozícióba. 

3.2.2.5. Lókereskedők

Előfordulási gyakorisága 1 százalék

A lókupecséget nem csak a befogadó társadalom tekinti hagyományos cigány fog-

lalatosságnak, de a cigány önképhez is szorosan hozzá tartozik. Ugyanakkor a vizs-

gált képanyagban mindössze egyetlen olyan képet találtunk, amelyről a képaláírás 

megmondja, hogy lókereskedő cigányokat ábrázol. Ez a hiány óvatosságra kell 

hogy intsen. Szöveges forrásokból viszont tudjuk190, hogy a lovakkal való kereske-

189  Erdélyi törvények 405 (1747. évi törvény VIII. cikkely).
190  Mezei 56.
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dés, csereberélés évszázados cigány foglalatosság. Hogy mégsem ábrázolták, annak 

csak egy oka lehet: a toposz sokkal erősebb, mint a mögötte lévő valóság. 

A dolog nyitja valószínűleg kettős. Szerepet játszik benne egyfajta, a külvilág 

által megerősített cigány öncsalás, a rangos, tekintélyt adó foglalkozásnak önma-

gára vétele. Ezt másfelől megerősítette, hogy a cigányok valóban gyakran adtak-

vettek lovat, ám ebben az esetben nem a többségi társadalom felfogása szerinti 

kereskedésről volt szó, hanem arról, hogy a kompánia birtokában lévő egy-két 

lovat gyakran készek voltak elcserélni, eladni a nyereség reményében. Miközben 

a parasztok a lovukat – olyan, amilyen – magától értetődően annak élete végé-

ig megtartották, csikóját maguknak nevelték, a cigányok kezén lévő lóállomány 

gyorsan forgott. Már egy 16. századi forrás arról tudósít, hogy „lovaikat sűrűn 

113. kép
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cserélik”191 Ebből keletkezett az a benyomás, hogy a cigányok minden vásáron 

kupeckednek, állandóan adják-veszik a lovakat. 

Tudjuk, hogy a ló, a lóval való bánás ismerete nem csak a cigány, de a paraszti 

értékrendben is nagy presztízsű, férfi as tudásnak számított, és megbecsülést szer-

zett, aki nyereséggel tudott lovat adni-venni. Érthető módon a cigányság körében 

ma is büszkeségre okot adó meggyőződés, hogy az értékes, nemes állattal való 

foglalkozás régi hagyomány. Nem kétséges, hogy valóban voltak tényleges ci-

gány lókereskedők, a döntő többségnek azonban megközelítőleg sem volt akkora 

tőkéje, amellyel ezt a tevékenységet folytathatta volna. 

Érdekes, és feltehetően a lókupeckedésből átöröklött hagyomány, hogy Nyu-

gat-Európa egyes országaiban a használtautó-kereskedés jellegzetes cigány fog-

lalkozássá vált. A kiindulópont itt is ugyanaz: az emberek többsége egy évtizedre 

is kitart autója mellett, de annak nincs semmi akadálya, hogy valaki akár havonta 

lecserélje, különösen ha ezt nyereséggel tudja véghezvinni. Az ilyen ember még 

nem kereskedő, noha rendszeresen a használtautó-piacon látni, hogy ténylegesen 

ad és vesz. Néhányan aztán tovább lépnek az egy-két autó cseréjén, ők végül va-

lódi kereskedőkké válnak.

3.2.2.6. Vályogvetők

Előfordulási gyakorisága 1 százalék

Ez a mesterség, pontosabban a mesterségről alkotott mai közfelfogás sok tekintetben 

hasonlít a lókupecségre. Az emberek közhelyszerűen ”tudják”, hogy a cigányok ha-

gyományosan vályogot vetnek, de többé-kevésbé rosszul tudják. A vizsgált képanyag-

ban mindössze két ide tartozó képet találtunk, azt is ugyanannak a lapnak (Vasárnapi 

Újság) ugyanabban az évfolyamában. Nem lehet nem kimondanunk: a vizsgált idő-

191  Albertus Cranzius, Saxonia, 1580, idézi Augustini 151.
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szakban a vályogvetést a közönség még nem tartotta jellegzetes cigány foglalatosság-

nak, ez a vélekedés jóval későbbi keletű. Azt bizonyára a képelemzés és a néprajzi 

források együttes elemzésével lehet megválaszolni, hogy pontosan mi, a cigányság 

életmódjának milyen változása húzódik meg e jelenség mögött. Valamit azonban el-

árul a cigány mesterségek helyzetét 1949-50-ben vizsgáló Bakó Ferenc megállapí-

tása: „A vályogvetés egyébként olyan mesterség, hogy a barkácsoló szegényparaszt, 

aki maga építi házát, a vályogot is maga veti.”192 Bakó úgy látta, hogy a vályogvetés 

csupán az 1950-es évek elejére maradt egyedül a cigányságra. 

Mindez nem jelenti azt, hogy valamilyen szinten már a kezdeti időkben ne fordult 

volna elő, hogy a cigányok gyakorolták ezt a viszonylag könnyen megtanulható, de 

192  Bakó 38.

114. kép
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azért mégiscsak hozzértést igénylő mesterséget. A szabadkeresztény gyülekezetéről 

híres uszkai romungró cigány közösség tagjai a negyvenes években mind vályog-

vetésből éltek, és mesterségük hosszú múltját jelzi, hogy a falu templomának anya-

könyve szerint a plébános 1788-ban „tapasztó czigányt temetett” 193.

3.2.2.7. Egyéb mesterségek

3.2.2.7.1. Kereskedés 

Előfordulási gyakorisága 3 százalék

Mindenki közhelyszerűen úgy tudja, hogy a cigányok szeretnek adni-venni, keresked-

ni. Tény, hogy ma is sok cigány kereskedővel lehet találkozni az utcai zokniárusoktól 

a gazdag régiség-kereskedőkig. Korábban már említettük, hogy ez esetleg az indiai 

őshazából származó hagyomány, vándor fémművesek lévén már ott hozzászoktak, 

szocializálódtak termékeik adásvé-

teléhez, a csereáruk beszerzéséhez. 

Minthogy a cigányok jelen-

tős részének vándoriparos státu-

sza egészen a 19. század végéig 

megmaradt, ez a tudás (és egyben 

kedvtelés, felnőtt játék) egészen 

eddig az időpontig releváns ma-

radhatott, olyan ismeret, amely 

szükséges volt az életben való 

boldoguláshoz. A hagyományos 

193  Nagy-Péterfi  143.

115. kép
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cigány életmód mellett a kereskedés napi gyakorlat, és a köznyelvben cigányko-

dásnak nevezett alkudozás, a saját áru zajos feldicsérése, a másikénak becsmérlé-

se, röviden a csereérték maximalizálása a megélhetés elemi feltétele. 

Ehhez képest a fennmaradt ábrázolásokban a (házaló) kereskedésnek alig van 

nyoma, csupán két korai erdélyi képsoron azonosítható. Az első az Apafi -korabeli 

sorozat cigányasszonyt ábrázoló lapja (114. kép). Ezen is csupán következtethet-

jük, hogy az asszony a tűzi szerszámokat eladni, elcserélni viszi, és az érte kapott 

javakat a kosarába gyűjti. A másik sorozat Niedhauser négy lapja a 19. század le-

gelejéről, itt három szereplő is házalónak tűnik (28–30. kép). Arra már van példa, 

hogy a félig-meddig megtelepedett faluszéli cigánykovácsot a parasztok keresték 

fel, hogy megjavíttassák eszközeiket, ez azonban nem tekinthető kereskedésnek. 

3.2.2.7.2. Meszelő, madzagkötés

Előfordulási gyakorisága 2 százalék

A nagyobb cigány foglalkozások mel-

lett számos kisebb tevékenységgel is 

kiegészítették jövedelmüket a cigány 

családok. Ezek között említést érdemel 

a meszelőkötés, különösen az úgyneve-

zett tippanmeszelő készítése. Ezt egy bi-

zonyos mezei növény szárából csinálták, 

és házalva értékesítették. Mivel egészen 

a 20. századig elevenen élt az a szokás, 

hogy a házakat minden évben újra me-

szelik, meglehetősen sok meszelőre volt 

116. kép
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szükség, a terméknek tehát jó és állandó piaca volt. Ennek megfelelően van is 

képünk hozzá (116. kép).

Ugyanez elmondható a madzagról vagy korcról, amelyet szintén mezei növé-

nyekből kötöttek, főleg az öregasszonyok az árok partján ülve, nagylábujjukat 

beakasztva a madzag végébe, és úgy fonva azt a szükséges hosszúságúra. A maga 

idejében ez a termék is országosan ismert volt, a csekély ár mellett is meglehetős 

forgalommal. A gyáripar mindkét termék forgalomképességét eltörölte.

3.2.2.7.3. Jóslás, varázslás

Előfordulási gyakorisága 3 százalék

Végül essék szó egy olyan tevékenységről, amely foglalkozásnak igazán nem is 

nevezhető, noha a fő funkciója a jövedelemszerzés volt. A cigányok foglalkozá-

sára vonatkozó legkorábbi két adat a zenélésről, a következő már a varázslásról 

szól, megelőzve még a fémművességet is. Amint a történeti fejezetben már emlí-

tettük, egy 1068 körül készült szentéletrajz említést tesz bizonyos atszinganokról, 

akik varázstudományukkal elűzték a bizánci császári palota kertjében garázdál-

kodó vadállatokat. Habár nem teljesen bizonyos, hogy ez az adat a cigányokra 

vonatkozik, a szakirodalom általában annak tekinti, a következő évszázadok ilyen 

adataihoz hasonlóan194.

Nagy bizonyossággal kimondhatjuk tehát, hogy a cigányok Európába már valami-

féle varázstudomány birtokában érkeztek, pontosabban a környezetük feltételezte ró-

luk, hogy ilyenek birtokában vannak. A rendelkezésre álló nagyon kevés adat alapján 

nehéz megmondani, hogy ez honnan ered. Kínálkozik a feltételezés, hogy ha már a 

fémművességet, sőt a zenélést is kapcsolatba hoztuk a szakralitással, akkor a varázslást 

is innen eredeztessük, de ez csupán feltételezés. Gondolhatunk arra, hogy a messziről 

194   Fraser 52.
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jött, különös szokásokkal élő emberre természetes módon vetül a sötét, túlvilági hatal-

makkal való kapcsolat árnyéka, a cigányok azonban a kultúrák találkozási pontján élő 

Bizáncban aligha számíthattak rendkívüli egzotikumnak. Maradjunk tehát a tényeknél: 

a varázstudományt a cigányok magukkal hozták Európába. 

Annál különösebb, hogy miközben Nyugat-Európában hatszáz év óta folyamato-

san vannak feljegyzések erről a tudományról, a cigányok bűbájosságáról, tenyérjós-

lásról, különféle praktikákról, a magyarországi források minderről alig szólnak. Pedig 

hogy itt sem volt ismeretlen az ilyesmi, azt igazolja a legkorábbi magyarországi cigá-

nyábrázolás 1686-ból: a képen úri hölgynek tenyérből jósoló cigányasszony látható, 

hátán batyuban a gyerekével (21. kép). A magyarországi adatok hiányából nem arra 

kell következtetnünk, hogy itt a cigányok nem foglalkoztak varázslással vagy leg-

alább tenyérjóslással, hanem arra, hogy a hatóság ezzel nem foglalkozott, nem tartotta 

feljegyzésre érdemesnek. És ha idővel fel is bukkan egy-egy adat valamely cigányasz-

szony boszorkányként való elítéléséről, a lényegen ez nem változtat: a magyarországi 

közfelfogás ezt a magatartást is tolerálta, különösebben nem foglalkozott vele.

117. kép
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Érdekes, hogy a tenyérjóslást, ahogy általában a cigány varázslást a mai felfo-

gás jellegzetesen női tevékenységnek tartja. Ehhez képest fi gyelemre méltó 17. 

számú képünk, Brueghel festményének reprodukciója, melyen férfi  jósol tenyér-

ből. Valószínű, hogy a varázslás a 16. század után vált női szereppé, a boszor-

kányság egészével együtt. 

A kártyával régóta jósolnak, a cigány kártyajóslás azonban valószínűleg 19. 

századi fejlemény, mert előtte túlságosan drága és kevesek által ismert eszköz 

volt a játékkártya, csak többé-kevésbé urbánus emberek tudták, hogy egyáltalán 

miről van szó. A 19. század végén aztán masszív képi közhellyé vált a kártyával 

jósoló, fekete hajú, igéző tekintetű cigánylány. A szerep aztán megtalálta a maga 

szereplőit is, a képi közhely a 20. századra megteremtette a valóságot, a kártyave-

tő cigány jósnő szerepében.

3.2.3. Szokások, öltözet

A külvilág számára minden közösség azonosításának legfőbb eszköze a hasonlóság a 

különbözőségben, a sajátjától eltérő, a kérdéses közösségben viszont ismétlődő ma-

gatartásminták azonosítása. Ezek a jellegzetességek lehetnek valósak vagy ráfogottak, 

lehetnek (negatív vagy pozitív) ítéletet hordozók, illetve semlegesek, lehetnek belül-

ről fakadók és úgy is működhetnek, mint az önbeteljesítő jóslatok: a külvilág sztere-

otípiáit olykor a kérdéses közösség mintegy felvállalja, saját szerepének fogadja el. 

Mivel a cigányok esetében a „hasonlóság a különbözőségben” mindenkor mar-

kánsan megjelenik (még ma is csak egy kisebbség mutatkozik a többséghez ha-

sonulónak), minden kor embere kialakította a maga képi ideáit az ismétlődő kü-

lönbözőségekre. Ezek között az 1914 előtti magyar grafi kai anyagban nagyon jól 

megragadhatók a következők: földön ülés, fejfedő hiánya, felnőtt mezítláb, pipázó 

nő, erotikus momentum, meztelen gyerek, rongyos ruha és „cigányos” viselet.
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3.2.3.1. Földön ülés

Előfordulási gyakorisága 34 százalék.

A paraszti életnek egyik ter-

mészetes velejárója, hogy az 

emberek gyakran leülnek a 

földre – pihenni, várakozni, 

ebédelni vagy ezer más ok-

ból. Ez azonban a paraszt-

ember képi megjelenítésé-

hez csak módjával tartozott 

hozzá. A delet pi he nő arató, 

kapás ismert kép, a földre 

heveredő juhász hasonló-

képpen (118. kép). Mellet-

tük azonban munkájuk att-

ribútumait is szinte mindig 

ábrázolták: az arató mellett 

a kaszáját, a juhász mellett a 

nyáját, subáját, botját. Ösz-

szességében azonban a parasztember nem szívesen mutatkozott földön ülve, és 

nem is ábrázolták így.

A cigányokhoz azonban szemlátomást hozzá tartozott ez a képzettársítás. A 

mezítlábassággal azonos előfordulással ez a leggyakoribb képi toposz. A cigá-

nyok a képeken gyakran földön ülve esznek, dolgoznak, beszélgetnek, zenélnek. 

A fentebb írt jellemzőpárok (valós – nem valós, ítéletet hordozó – semleges, be-

lülről fakadó – külső hatásra felvett) alapján azt mondhatjuk, hogy a földön ülés a 

118. kép

119. kép
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vándor cigányok esetében értelemszerűen valós, a letelepedettekre nézve azonban 

részben valóságalap nélkül általánosító, inkább negatív ítéletet hordoz (rendes 

ember nem ül a földre), mint semleges, és amennyiben valós, annyiban egyértel-

műen belülről fakadó magatartásminta. 

Észre kell azonban vennünk, hogy az előző századforduló fényképeinek egy ré-

szén még a vándor cigányok sem magától értetődően ülnek a földön, úgy tetszik, 

hogy aki tekintélyesnek tartja magát, inkább áll, mintegy elfogadja a magatartás 

negatív megítélését (119 kép). Más képeken viszont teljesen természetes a földön 

ülés (120. kép). Valószínűleg kijelenthetjük, hogy a földön ülés képi megjelenése 

egy összetett társadalom elhúzódó átalakulásának egyik megragadható indikáto-

ra. Ahol a földön ülés még teljesen természetes magatartásnak mutatkozik, ott 

még az archaikus társadalmi viszonyok uralkodnak, ahol azonban már a képek 

egynémely szereplőjét feszélyezi, hogy földön ülve örökítsék meg, ott már a több-

ségi társadalom értékrendjének kezdeti átvételével van dolgunk. 

120. kép
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3.2.3.2. Fejfedő hiánya

Előfordulási gyakorisága 31 százalék.

A fejfedő ma is több mint ruhada-

rab. Még inkább igaz ez a moderni-

tás előtti társadalmakra. Mivel a test 

leghangsúlyosabb részén, a fejen 

viselik, szimbolikája is hangsúlyo-

sabb, mint más viselet-daraboké. A 

modernitás előtti európai kultúrkör-

ben az egyik legfontosabb szerepe 

a teljesértékűség (felnőttség) jelzé-

se, amit érdekes módon erősít, hogy 

igen gyakran a késői gyerekkorban 

megjelenik, mintegy előrehozva a 

felnőttkort, akárcsak a korai dohány-

zás. Másfelöl a fejfedő levétele vagy 

fejen tartása az alá-fölérendeltségi vi-

szony egészen világos kifejezője: ha 

a képen egy kalapos ember előtt áll egy másik, kezében a kalapjával, akkor a kép 

szemlélője pontosan le tudja olvasni, ki az úr, ki az alárendelt. 

Valószínűleg egyfajta megkésettség, a többségi értékrendhez késve történő alkal-

mazkodás rejlik abban, hogy mára, a 21. század elejére a kalap a cigány férfi ak presz-

tizsviselete lett, és a közfelfogás el is fogadja annak. A mai cigány-sztereotípiák egyi-

ke a széles karimájú kalapot viselő férfi  és a (színes) fejkendős asszony. Az általunk 

vizsgált időszakban, 1900 előtt éppen fordítva állt a helyzet: a grafi kai ábrázolásokon 

a szabadban az úrtól a parasztig szinte mindenki viselt valamilyen fejfedőt, a cigányok 

121. kép
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azonban alig. A fejfedő nélküli felnőtt a cigány-ábrázolások egyik markáns toposza 

volt. Nem lehetséges és nem is szükséges szétválasztani ebből, hogy a korabeli szem-

lélő a fedetlen főt mennyire érezte a szabadság megnyilvánulásának, mennyire szer-

telenségnek, és mennyire az alávetettség kifejeződésének de aligha kétséges, hogy 

– meglehet, öntudatlanul – mindet egyidejűleg megnyilvánulni vélte. 

Meglepő eredményre vezet uganakkor, ha a korabeli fényképeket is szemügyre 

vesszük ebből a szempontból. Jól látható ugyanis, hogy a cigány felnőttek éppen 

olyan gyakorisággal hordtak a szabadban fejfedőt, mint a befogadó társadalmak 

tagjai. Még a műtermi beállított képeken is ott a sapka, kucsma vagy kalap (121. 

kép). Teljesen világos, hogy az 1900 előtti grafi kus ábrázolások készítői (és bi-

zonyára szemlélői) a fejfedő-nélküliség eszközével öntudatlan ítéletet alkottak a 

cigányokról, őket a normákon kívüliekként értelmezték. Más kérdés, hogy ilyen-

ként többnyire elfogadták a cigányokat, tudomásul vették a többségétől eltérő 

életmódjukat, de nem azonosultak velük. Mintha ezt mondták volna: ”mi vagyunk 

a rendes, fejfedőt viselő emberek, ők pedig a renden kívüliek, hajadonfőtt járók”.

Ebből a toposzból a 20. század utolsó harmadára egyetlen elem maradt: a kó-

cos, hosszú hajú öregasszony képe. A magyar társadalom ma sem igazán fogadja 

el, ha egy idős nő hosszú haját leengedve, kibontva hordja, aki tehát így tesz, azt 

olyannak tartják, aki áthágja a társadalmi normákat: vagy cigány, vagy bolond, 

vagy művészféle – ami végső soron majdnem egyre megy. 

3.2.3.3. Felnőtt mezítláb

Előfordulási gyakorisága 39 százalék.

Ez az egyik legerősebb, leggyakrabban ismétlődő toposz, még akkor is, ha fi gye-

lembe vesszük, hogy a statisztikában azok a képek is szerepelnek, ahol a mezít-

lábas cigány felnőtt mellett lábbelit hordó felnőtt cigányok is vannak. Ráadásul 
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valóban kifejezett képi köz-

helyről van szó (122. kép). 

Nem azért, mert a cigányok 

nem jártak gyakran mezítláb 

– feltehetően  jártak –, hanem 

mert ez a parasztság körében 

is általános volt. A képeken 

azonban parasztokat lénye-

gesen ritkábban ábrázoltak 

mezítláb, mint cigányokat. 

Nyilvánvaló, hogy itt a társadalmi presztízs kifejeződéséről van szó. A kalap, fej-

fedő hiányáról még elmondhattuk, hogy nem csak a marginalitás, de egyúttal a 

szabadság, szabadosság kifejezője is lehet. A lábbeli hiánya esetében ilyesmiről 

szó sincs, az a vizsgált korban kétségkívül a szegénység, mi több, az alávetettség 

jele. A közfelfogás még bizonyos hie-

rarchiát is látott a lábbelik között, leg-

alulra sorolva a bocskort és legfelülre 

a csizmát, amelynek fazonja, díszítése 

további rangjelző szerepet játszott. 

A korabeli fényképeket vizsgálva 

kiderül, hogy itt is hasonló jelenség-

ről lehet szó, mint a fejfedő esetében. 

A rendelkezésre álló viszonylag kevés 

1914 előtti fényképen az látszik, hogy 

a férfi ak gyakran hordanak valamilyen 

lábbelit (123. kép), többnyire az asszo-

122. kép

123. kép
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nyok is, és csak a gyerekek mezítlábasok. Az is lehet, hogy egyik-másik esetben 

a fotografálás kedvéért húztak bocskort vagy csizmát, mindenesetre ekkor is volt 

mit felvenni. A cigányok általános mezítlábassága, ami a grafi kai ábrázolásokon 

szinte kötelezően megjelenik, legalább az előző századfordulón már nem volt 

igaz, illetve nem volt elterjedtebb, mint a parasztoké.

3.2.3.4. Pipázó nő

Előfordulási gyakorisága 8 százalék.

Ha a grafi kai ábrázolásokon 

nem is jelenik meg olyan 

gyakorisággal, mint más képi 

sztereotípiák, ez az egyik leg-

erősebb, máig élő, nemzetkö-

zi toposz. Valójában az euró-

pai társadalmak egy ma is élő, 

noha minden racionális alapot 

nélkülöző normájának a meg-

sértéséről van szó: a pipát ma is minden európai kulturkörben kizárólag a férfi akkal 

társítják. Miközben a modernitás kora a nőnek szinte minden férfi as viseletet és ma-

gatartást megenged, ezt valamilyen okból nem fogadja el, nőnek a pipázás már-már 

tilalmas. Érdekes volna megtudni, miért van ez így, mindenesetre így van, és még in-

kább így volt száz-százötven évvel ezelőtt. A cigányok esetében tehát egy erős norma 

megsértéséről van szó, ami alkalmas képi toposzként való megjelenítésre. 

Hogy a jelenség fogalmi toposzként évszázados múltra tekint vissza, arra van 

adatunk195, képi megjelenítése azonban meglehetősen késői, csak a 19. század 

195   „Többnyire füstöt szítt hegedűjén, mert igen ízlett / néki pipája, míg húzta a karcsu vonót…” 
Cinka Panna búcsúverse 1772-ből, idézi Augustini 217 (Magyar László András fordítása).

124. kép
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utolsó harmadából való. Ettől kezdve aztán rendszeresen ismétlődik, a századfor-

duló beállított fényképein is gyakran felbukkan.

A rajzok és a fényképek alapján nem bizonyítható, de feltételezhető, hogy ezt 

a toposzt a cigányok elfogadták, a szereppel azonosultak. Annál is inkább, mint 

hogy negatív felhangja nincs, inkább kuriózumszámba megy.

3.2.3.5. Meztelen gyerek

Előfordulási gyakorisága 15 százalék.

Ez a toposz a közepesen gyakoriak közül való, ugyanakkor igen erős, önmagá-

ban is a cigányságra utal. Itt vettük számításba azokat az ábrázolásokat is, ahol a 

gyerekre csupán szemérmességből rajzoltak valami csekély leplet, a meztelenség 

afféle takarására, amely a képzőművészetben évszázadok óta gyakorlat. 

Magyarországi és külföldi fényképek sora igazolja, hogy a cigány gyerekek 

mezítelensége nagyon elterjedt volt még az előző századfordulón is. A késői kor 

125. kép
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szemlélője tulajdonképpen zavarban van, nem tudja mire vélni ezt a jelenséget, 

ami a kívülálló szemében valamiféle megengedhetetlen ridegségnek, nemtörő-

dömségnek tűnik. Ez azonban biztosan nem áll, a cigány kultúra egyik legfonto-

sabb értéke a gyerek, a felnőttek és gyerekek kapcsolata szinte minden esetben 

bensőséges, vagy legalábbis ez a kívánatos minta. 

Akkor tehát honnan van a gyerekek mezítelensége? Az egyik lehetséges válasz 

a tisztaság-tisztátalanság viszonylatban lelhető196. A felnőtt ember köldöktől fel-

felé tiszta (erről még lesz szó az erotikus momentumnál), az alatt tisztátalan,197 

és a tisztátalanságot el kell leplezni. Mármost a kisgyerek mindenestül tiszta, 

pontosabban mentes a tisztátalanságtól, tehát a testének semmilyen részét nem 

kell lepleznie. 

További magyarázat lehet a praktikusság. A kisgyerek nem tud magára vigyáz-

ni, elszakítja, bepiszkolja a ruháját, bepisil, bekakil, egyszerűbb, ha nem is hord-

ja, talán maga is szívesebben veszi a mezítelenséget. A kisgyerek esetében elha-

nyagolható a társadalmi presztizs szempont is, ami hierarchizált társadalmakban 

olyan jelentőssé teszi a viseletet már a gyerekkorban is – a cigány ember feltehe-

tően nem tudott és nem is akart a többségi társadalom presztizs-hierarchiájában 

pozíciókat szerezni, noha apróbb eszközökkel (lásd fejfedő, lábbeli) azért a fel-

nőttek mégis éltek. A kisgyerek esetében azonban ezt nem tartották szükségesnek.

Mindez valószínű, de egészen biztosan nem teljeskörű magyarázat. Azzal nem 

is kisérletezünk tovább, inkább rögzítjük a tényeket. A grafi kus ábrázolások eset-

ében lehetséges a torzulás, a fényképek azonban megbízhatóan eligazítanak min-

ket abban a tekintetben, hogy hány éves korig volt elfogadott a gyerekek mezíte-

lensége. Amennyire az életkor a fényképek alapján meghatározható, úgy tetszik, 

hogy hat éves kor körül volt az a határ, ameddig a teljes mezítelenség megenge-

dett volt, eföltött a gyerekek már ruhát hordtak, még ha hiányosat is. 

196  Forray R. Katalin szóbeli közlése.
197  Bari 13. és 14. oldal.
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3.2.3.6. Erotikus momentum

Előfordulási gyakorisága 5 százalék.

A legnagyobb tévedés vol-

na azt gondolni, hogy abban 

a korban, ame lyet Angliá-

ban viktoriánusnak nevez-

nek, a 19. század második 

felében az álta lá nos prüdé-

ria teljes mértékben szám-

űzte az erotikát a polgári 

ottho nokból. Erósz hatal-

ma sokkal nagyobb annál, 

semhogy bármely időkben 

pa lack ba lehetne zárni. Mindenekelőtt képek formájában az erotika a legprűdebb 

polgári otthonokba is utat talált. A szép női – és olykor férfi  – test ábrázolása a 

klasszikus ideálok ürügyén tömegméretekben zajlott ekkor is, a korabeli képes 

újságokban rengeteg variációban volt látható Ámor és Psziché, a nim fák, lenge 

fátylakban lebbenő erdei tündérek, a vének rengetegszer meglesték a fürdőző Zsu-

zsannát, az újságolvasók számtalanszor megszemlélhették Kleopátra gömbölyded 

keblén a halálos harapásra készülő kígyót. Visszatérő téma volt a hárem is: az 

összezárt sok gyönyörű nő titkai éppúgy izgatták a kor újságolvasójának fantá-

ziáját, mint a maiét, és a rajzolók szállították is az áttetsző leplekbe burkolt vagy 

éppen mezítelen szép testeket. Ezeknek a képek nek természetesen semmi közük a 

háremek – ma már tudjuk: lesújtóan kisszerű és nyomorult – valóságához, de nem 

is az volt a szerepük, hogy valóságot ábrázoljanak, hanem hogy rajzoló és olvasó 

megengedett formában hódolhasson Erósznak. 

126. kép
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Ilyen megengedett forma volt vizsgált korunkban a kivillanó keblű ci gánylány 

ábrázolása. A huszadik század giccsfestői valósággal tobzódtak ebben a köz hely-

ben: sok ezer négyzetméter vásznat festettek tele gyöngyfogakkal a néző re ka-

cagó, kigombolt ingű vagy éppen félmeztelen cigánylányokkal. Ami mö gött egy 

nagyon erős közvélekedés húzódik meg: hogy ugyanis a cigány lányok – mondjuk 

így – könnyen megkaphatók, a nemcigányok számára affé le szexuális közjavak, 

akiket bárkinek joga és lehetősége is megszerezni.

A meztelen keblű cigánylány ábrázolása ráadásul szexuálisan erősebb töltetű, 

mint a fent említett klasszikus példák. Psziché, Kleopátra, a bibliai Zsu zsánna 

ugyanis képzeletbeli lények, tulajdonképpen még a háremhölgyek is azok, a 

cigánylányok azonban ott vannak a falu végén, a maguk hús-vér valóságában, 

mondhatnánk megszerezhetőségében. 

Mindezek fényében érdemes elemezni a rendelkezésünkre álló kép anyagot. 

Amelyből kiderül, hogy ez a toposz 1900 előtt jelen volt ugyan, de még korántsem 

domináns formában. Nem a prüdéria miatt, hiszen mint mond tuk, a meztelenség 

127. kép
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akadály nélkül megjelent a lapokban, festményeken. In kább arról lehet szó, hogy 

a cigánylány, mint erotikus jelenség még nem volt igazán benne a közfelfogásban. 

A jelenség egyik forrásaként pedig fel kell ismernünka cigány kultúra tisztaság-tisz-

tátalanság felfogását. Amint a gyerekek mezítelenségénél már jeleztük, a cigány felfo-

gásban (a legtöbb népéhez hasonlóan) a köldök alatti testtáj tisztátalan, és mint ilyen 

eltakarandó, a köldök fölötti azonban tiszta, tehát semmi ok a leplezésére.198 Amint a 

mellékelt kép is igazolja, a fedetlen női felsőtest teljesen természetes volt a kor cigányai 

körében (127. kép). Ma is közhely számba megy az a számos tapasztalattal megerősített 

idea, hogy a cigány anya nyílt színen is bármikor kész megszoptatni csecsemőjét, ezt 

egyáltalán nem tartja sem szeméremsértőnek, sem megbotránkoztatónak. 

A többségi társadalmak felfogása azonban egészen más volt és maradt többé-

kevésbé máig. A fedetlen női kebel tehát egyszerre keltett megbot rán kozást és 

erotikus vonzerőt, biztos alapot nyújtva egy ekkor még nem domi náns, később 

azonban tovább erősödő képi toposznak. 

Fontos látni, hogy mindennek nincs köze a prostitúcióhoz, amely a cigányok 

közül is mindenkor toborzott résztvevőket. Az egy másik probléma, a kriminali-

tás és deviancia problémája, amely pedig sokkal inkább a szegénységkultúrához 

kötődik, mint bármely etnikumhoz. 

3.2.3.7. A felnőttek viselete

3.2.3.7.1. Rongyos, szakadt ruha

Előfordulási gyakorisága 13 százalék.

Az Érdekes Újság számolócédulája (128. kép) minden bizonnyal nem beállított, ha-

nem valóságos személyt ábrázol, mégis egy olyan képi közhelyet foglal össze, amely 

máig él, pedig a vizsgált korban alig volt jellemző. A rongyos, szakadt ruha évszázadok 

198  Fonseca 71.
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óta kötődik a közfelfogásban a cigánysághoz. A 

rendelkezésre álló képanyag alapján nehéz ha-

tározottan megmondani, mennyire hiteles ez a 

kép. Mint a fejfedő példáján korábban láttuk, a 

vizuális toszposzokkal óvatosan kell bánnunk, 

olykor makacs következetességgel meghamisít-

ják a valóságot – máskor azonban meglehetős 

hűséggel tükrözik. Azt természetesen világosan 

kell látnunk, hogy a cigányság soha nem volt 

homogén közösség, a jómódúaktól a nyomor-

gókig mindenkor mindenféle helyzetű ember 

akadt közöttük. A rendezett körülményekre jó 

példa Ács Gedeon199 1854-es följegyzésének néhány sora: ”Ugy veszem észre több 

jelből, hogy Borrow200, bár úgy beszél, mintha látta volna a magyarországi cigányo-

kat, azokról csak német írók után tud valamit. Hogy oly nyomorultak lennének, mint 

Borrow állítja, soha nem tapasztaltam, sőt Debrecenben, Kecskeméten s egyebütt 

nem csak tisztességesen, de úriasan öltözött cigányokat is ismertem. Debrecenben a 

cigány bál tanulókoromban201 a legelegánsabb volt, s Boka Károllyal, Martinoviccsal 

úgy bántak mindenütt, hogy hasonlóra példát Borrow Angliában és Spanyolország-

ban nem tapasztalt soha. Ismertem földműves cigányt, kinek öltözete, háza, bútorai 

egészen olyanok voltak, mint a magyarokéi, és én magam láttam elég vándorló oláh 

cigányt fi nom magyar mentében, ökölnyi ezüst gombokkal202.”203

199  Református lelkész, Kossuth tábori papja és emigráns társa, 1851-től 1861-ig az USA-
ban élt.

200  George Borrow: The Zincali, London, 1841.
201  Ács 1819-ben született, a kérdéses időszak tehát az 1830-as évek második fele
202  Az ökölnyi ezüst gombok kalderásokra utalnak.
203  Közli Mezey 65, sajnos forrásmegjelölés nélkül (Ács emlékiratainak első válogatása Me-

zey kötete után, 1989-ben jelent meg).

128. kép
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Isabel Fonseca egy évszázaddal később, 1992-ben több hónapot töltött egy al-

bániai, Tirana közelében fekvő cigánytelepen élő nagycsaláddal. Mint kötetében 

írja, a fi atal asszonyok egyik legtöbb időt igénybe vevő foglalatossága a minden-

napi mosás volt,204 és a főzés, az ételek előkészítésének tisztaságára is kínosan 

ügyeltek, ugyanakkor a szakadt ruhát soha nem javították vagy foltozták, ennek 

számukra nem volt semmi jelentősége. A tisztaság és tisztátalanság részletekbe 

menő szabályrendszere merev, sokszor áthághatatlan keretek közé szorította min-

dennapi életüket (például a nők, a gyerekek és a férfi ak ruháját tilos volt együtt 

mosni, még a szappant is le kellett cserélni), a szakadt, rongyos ruhára semmilyen 

szabály nem vonatkozott. Ha a jelenség általános érvényű – a legtöbb, a cigányok-

kal rokonszenvező kutató elkerülte ezt a témát, így a szakadt ruha tekintetében 

információ-hiányban szenvedünk –, akkor itt egy szociokulturális különbséget ér-

tünk tetten, és félrevezetjük önmagunkat, ha a többségi társadalmak értékítélete 

szerint minősítjük a rongyos ruha szerepét.

 Ehhez hozzá kell tennünk, hogy a külső jegyekben is megnyilvánuló mély-

szegénység – mert hiszen az mégiscsak összefügg a viselettel – és a konszolidált 

jómód egymás mellett is előfordult a cigányok között. Az igazi kérdés a kettő 

arányának megváltozása. Noha a minta száma talán nem éri el a reprezentáns 

mértéket, mégis azt állítjuk, hogy a 19. század végére eltolódás tapasztalható a 

rongyos ruha, tehát a látható szegénység felé. 

A megromlott társadalomról van szó, arról a jelenségről, amely a világ külön-

böző részein újra és újra megmutatkozik, elborzasztva a szemlélőt és gyakran 

menekülésre kényszerítve az elszenvedőket. 

Széplelkű illúzió azt gondolni, hogy az egymás mellett, vagy éppen földrajzi 

átfedésben élő kultúrák elsősorban gazdagítják egymást, a konfl iktusok csupán 

másodlagosak, és jó szándékkal minimalizálhatók. A valóság az, hogy a kultúrák 

204  Fonseca 86.



149

többnyire öntudatlanul, de szakadatlan harcot folytatnak egymással, megpróbál-

ják a maguk képére formálni a másikat, miközben minden eszközt latba vetnek a 

másik behatolási kísérleteinek elhárítására. Az a kultúra, amely elegendően nagy 

létszámot képvisel ahhoz, hogy tagjai ne kizárólag a más kultúrához való teljes 

asszimilációt választhassák, ám nem képes kellő erővel védekezni egy nagyobb, 

virulensebb kultúra ellen, hamarosan bomlásnak indul, normarendszere megrop-

pan, értékei devalválódnak, tagjaiban felerősödik a zsákutca-érzés, a távlattalan-

ság. Ez viszont leértékeli a hosszú távra kalkuláló, együttműködésre építő életstra-

tégiát, és uralkodóvá válnak a rövid távú stratégiák, mindenekelőtt az agresszió. 

Ilyenkor létrejön az úgynevezett rontott kultúra. Ez jól összevethető a történészek 

előtt jól ismert rontott kultúrtáj fogalmával. Utóbbi akkor jön létre, ha az emberi be-

avatkozással kialakított, mezőgazdasági művelés alá vont vidék valamilyen okból 

– járvány, háborúk – elnéptelenedik, a művelés meg szűnik. Ekkor hosszú időre nem 

az eredeti, természetes viszonyok állnak helyre, hanem valami zűrzavaros állapot, 

kezdve a gazosodással, cihere sedéssel, folytatva a vizek gátjainak szétbomlásával, a 

táj vizesedésével, mocsarasodásával, egyes agresszív növény- és állatfajok mérték-

telen elszapo rodásával, majd a populáció összeomlás-szerű visszaesésével. 

A cigányság kultúrája, amint fentebb bizonyítani igyekeztünk, illesz kedő kultú-

raként született, fontos fogaskerék volt az indiai társadalomban. Ezt a szerepét sike-

resen továbbvitte vándorlása során, és noha az európai viszonyok eltértek az india-

itól, és folyamatosan súrlódások keletkeztek a cigányság és a többségi társadalom 

között, azokban a régiókban, ahol a többségi lakosság amúgy is megengedő volt a 

más kultúrák iránt, kiegészítő funkcióikkal képesek voltak magukat megőrizni. 

A 19. század folyamán azonban ez az illeszkedés súlyos törést szenvedett, ami-

kor mindazokat az árucikkeket, amelyeket addig a cigányok állítottak elő, olcsón 

ontani kezdte a Kelet-Európában megkésve bár, de mégis fellendülő gyáripar. A 

falvak lakosságának egyre kevésbé volt szüksége a cigányok árujára, a cigányság 
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gazdasági zsákutcába futott. Kiút lehetett volna a teljes asszimiláció – a kor álla-

mai is ezt szorgalmazták –, azaz az egyik kultúra teljes győzelme a másik felett. 

Ezt azonban egyik fél sem akarta igazán.

A leszakadás sorsát Közép-Kelet-Európában, azon belül is elsősorban Magyar-

országon szinte csak a zenész cigányok voltak képesek elkerülni, hiszen ők egy 

sajátosan illeszkedő cigány szubkultúrát hoztak létre, és ennek a szolgáltatásai-

ra a többségi társadalmak mindvégig igényt tartottak, sőt azt kifejezetten nagyra 

értékelték. Az előző századforduló Magyarországáról tudjuk, hogy a cigányok 

közül családtagokkal együtt tizenhétezren éltek muzsikálásból. Többségük falusi 

muzsikusként éppen csak kiemelkedett a szegénységből, nem kevesen rendsze-

res munka híján vissza is süllyedtek oda. Viszonylag jelentős népességnek még-

is alkalma adódott, hogy a kispolgárság, vagy akár a középpolgárság szintjére 

emelkedjék, néhány tucat zenész pedig az ünnepelt művészek köréig is eljutott, 

tekintélyes jövedelemre tett szert, és a többségi társadalom megbecsült tagja lett. 

A többségnek azonban mindez nem adatott meg. A 19. század második felében 

a közép-európai cigányság helyzetét súlyosbította, hogy Romániában 1856-tól, 

szinte egyik napról a másikra legalább kétmillió ember felszabadult a rabszolga-

ság alól, ami kétségtelenül örvendetes fejlemény volt a számukra, ám egzisztenci-

ális szempontból légüres térbe kerültek. A megélhetés keresése és a szabadság le-

hetősége százezreket indított újabb vándorútra, azokba a régiókba, ahol a régebb 

óta honos cigányok növekvő hányada éppen létalapját veszítette el. 

A cigány kultúra elég erős volt ahhoz, hogy szinte teljes sikerrel ellenálljon 

az asszimilációnak (a másik oldalon többnyire a befogadó szándék is hiányzott), 

illeszkedő funkcióját azonban már nem tudta megőrizni, más tevékenységekre 

átmenteni. E kettő következtében az addig fennálló, bizonyos mértékig archaikus 

egyensúly helyébe a zsákutcás leszakadás lépett. Ez nyilvánvalóan visszahatott 

magára a cigány kultúrára is, kikezdte annak értékeit, normáit. A különböző ko-
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rok cigány-ábrázolásain jól látható például, hogy ekkor jelenik meg tömegesen a 

rongyos ruha, ami hű tükre annak, hogy az öltözet normái elsorvadtak. Érdemes 

itt megjegyezni, hogy a Romániából kivándorló oláhcigányok egy része sikeresen 

vette az akadályokat, saját kultúráját szinte érintetlenül átmentette a 20. századba, 

aminek hiteles bizonyítéka a karakteres viselet megőrzése.

A rongyos ruha, a lumpenizálódó cigányság képe mégis egyre gyakrabban je-

lent meg, és vált erős toposszá, ahogy szaporodtak a többségi társadalom ilyen 

jellegű tapasztalatai. Erdélyből még rendezett öltözetet viselő cigányokról jön a 

képi híradás, a nyugatabbra fekvő területekről viszont már a rongyos ruha képe 

kerül be növekvő számban a képi hírforgalomba. 

3.2.3.7.2. „Cigányos” viselet

Ennek a toposznak az azonosítása számos szubjektív elemet hordoz, egy visele-

tet egzakt módon minősíteni nagyon nehéz. De nem lehetetlen. A képanyag egé-

szének elemzése alapján mindjárt három jellegzetes viselet-együttes is kitűnik, 

amelyek képileg jól megragadhatók. A legkorábbi a zenészek magyar kisnemesi 

habitusa, amely az előző századfordulóra, amint lentebb majd látható lesz, önma-

ga ellentétébe fordul. Nagyjából egy időben, az 1860-as években tűnik fel további 

két viselet, a kalderás és az oláhcigány. Az előbbi fél évszázad alatt el is tűnik, az 

utóbbi viszont erős képi toposszá válik, amely ma is él. 

3.2.3.7.2.1. (Rontott) nemesi viselet

Előfordulási gyakorisága 14 százalék.

Stock János híres, 1776-ban keletkezett lapjain cigányzenészek láthatók, egy-

től egyig magyar kisnemesi öltözékben (VI–XI. kép). A következetes ábrázo-
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lás egyértelmű gyakorlatra utal, amit megerősítenek Neuhauser és Bikkessy ide 

vágó lapjai is a 19. század elejéről (lásd a második részben). Tudjuk, hogy a 

rendi társadalomban az öltözék a társadalmi ragsorban betöltött hely világos jel-

zőjének számított, és a kor hatóságai hatalmi eszközökkel is megakadályozták, 

hogy valaki magasabb rangot jelző ruhát viseljen, mint ami megilleti. Ennek 

alapján különösen fi gyelemre méltó, hogy a cigány zenészek számára megenge-

dett volt a nemesi öltözék. Ennek valószínű 

oka, hogy a zenész cigányokat többé-kevésbé 

a társadalmi hierarchián kívülinek tekintet-

ték, amely a nemességgel egyfajta egyoldalú, 

a nemesember részéről bármikor felmond-

ható cimboraságban állott. Ez az alapvetően 

aszimmetrikus, de azért létező közösség egé-

szen a huszadik század derekáig megmaradt.

129. kép

130. kép
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A 19. század végén, 1880 után a zenész cigányok nemesi viselete elszakadt a ze-

nészségtől, új képi közhellyé torzult, és megjelent a képek vándorcigányain, immár 

rongyosan, mezítlábassággal, fedetlen fővel párosulva. A korabeli néző számára 

cigányos jellegét éppen ez a kontrasztos leromlottság adta, holott valószínű, hogy 

ez a viselet-együttes szinte csak képi toposzként létezett, a cigányok éppúgy nem 

hordták, mint a néger bennszülöttek a szakadt frakkot és lyukas cilindert. Az előző 

századforduló zsáner-festményeinek mégis alapvető motívuma lett (129. kép), a ma-

gyar és külföldi polgári szalonok cigány-képéhez egyre erősebben hozzákötődött. 

Esetünkben a képi közhely és a valóság erőteljes eltávolodásának, lényegében elsza-

kadásának vagyunk tanúi. Az 1910-es évekre aztán a képi toposz karikatúrává torzult 

(130. kép), majd eltűnt, felszívódott. 

3.2.3.7.2.2. Kalderás viselet

Előfordulási gyakorisága 4 százalék.

A 19. század második felében meg-

jelent, majd a század végén lényeg-

ében el is tűnt egy jellegzetes viselet, 

amelyet kalderásként azonosítottunk, 

noha a megfeleltetés csupán valószí-

nű, de nem bizonyított. E viselet jel-

legzetessége az ezüst díszítőelemek 

presztízs-hordozóként való alkal-

mazása (131. kép). Legjellemzőbb 

darabjai a férfi kabát nagy méretű, 

olykor a férfi ököl nagyságát is elérő 

131. kép
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gombjai, emellett csatok és más díszítők is előfordulnak. A férfi kabát rendszerint 

combközépig ér, szabása évtizedeken át hasonló. A nők nagyméretű ezüst éksze-

reket hordhatnak, egyébként viseletük nem annyira karakteres, mint a férfi aké. 

A kalderás törzs a román rabszolgas-

ág eltörlése után jelent meg a magyar 

királyságban, és az amúgy sem gyakori 

képek megritkulásából úgy tűnik, hogy 

részben továbbvándorolt, részben be-

olvadt más oláhcigány közösségekbe. 

A kalderás viselet Magyarországon nem 

rögzült képi toposzként. 

3.2.3.7.2.3. Oláhcigány viselet

Előfordulási gyakorisága 13 százalék.

Amint már korábban szóltunk róla, a mai, 

21. század eleji olvasónak többnyire erős 

ideái vannak arról, amit cigányos viselet-

nek nevez. Ehhez a férfi aknál széles kari-

májú kalap, gyakran erős bajusz tartozik, 

a nőknél hátul megkötött fejkendő, nagy, 

csillogó ékszerek, hosszú virágos szok-

nya, esetleg papucs. Bő száz évvel ezelőtt 

ennek a huszadik századi ideának csupán 

az úgynevezett oláh (a román fejedelem-

ségekből, majd királyságból átjött, a ro-

mánból alakult nyelvet beszélő) cigányok 

132. kép

133. kép
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egy része felelt meg. A vizsgált képek között akad is ilyen, de igen jellemzően gyak-

ran maga a képaláírás is megjelöli, hogy oláh cigányról van szó (132–133. kép). 

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a vizsgált korszak végére, az 1890-es évekre 

olykor elkopik ez a megkülönböztetés, és megkezdődik az oláhcigány viseletnek a 

cigányság egészére való kivetítése, képi közhellyé válása.

Számolnunk kell azonban azzal, hogy az évszázadok alatt egészen más visele-

teket is cigányosnak tekintettek. Győrffy István idézi Bihar vármegye rendeletét 

1784-ből: „Szükséges, hogy minden cigány olyan ruházatban járjon, amicsodás-

ban járnak lakó helységének lakosai. Falusi cigánynak semminemű kék ruhában 

nem szabad járni, hanem csupa paraszt ruhában (…). Hogy a cigány gyerek mezí-

telen járjon, vagy a cigány asszonyok kendővel főkötő helyett kössék be a fejeket, 

24 pálca büntetés alatt tiltatik. Szokták némelyek az ezüst pénzt megaranyozni, és 

aztat ékesség okáért nyakokon viselni, mely szokás, mivel rosszra alkalmatossá-

got nyújt, őfelsége parancsolatjából tiltatik.”205 

Hogy a ruházatról a vármegye rendelkezik, abban semmi rendkívüli nincs egy 

olyan korban, amikor személyi okmányok híján döntően az öltözet volt rangjelző, a 

ranghoz pedig kiváltságok, előjogok társultak. Öltözködési korlátozásokról az egész 

újkorban bőséges adatok állnak rendelkezésre. De hogy az a bizonyos kék ruha mi 

lehetett, milyen rangot jelölhetett, nem ismeretes. Figyelemre méltó ugyanakkor, 

hogy a meztelen gyerek toposza már itt is erős, valamint az asszonyoknál a kendő. 

A korai (1850 előtti) magyarországi cigányábrázolásokon az látszik, hogy a ci-

gányok inkább magyar, mai szemmel olykor kifejezetten magyaros ruhát viseltek. 

Itt vethető fel az az egyébként nehezen megválaszolhatónak tűnő kérdés, hogy a 

cigányok egyfajta kettős identitást fölvéve a 19. század során vajon a magyar-

sághoz akartak-e hasonulni, a többi nemzetiséggel szemben azt preferálták (mint 

tudjuk, a huszadik században Erdélyben és a Felvidéken ez világosan kimutat-

205  Győrffy István p. 35.
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ható), vagy inkább arról van szó, hogy a cigányság körében is érvényesült az az 

általános jelenség, hogy a társadalmi ranglétra alján lévők az urak viseletét igye-

keznek utánozni, és az urakat elsősorban a magyarok körében találták. Bizonyára 

összetett jelenségről van szó, amely idővel megér némi alaposabb elemzést is. 

A jelen dolgozat szempontjából mindenesetre megállapítható, hogy a magyar-

országi cigányság döntő hányada 1850 előtt viseletének jellegében nem különült 

el a paraszti társadalom többi részétől (az úri ruhát viselő zenészektől most elte-

kintve), azt tehát a társadalom nem tekintette toposznak. A 19. század első felének 

ábrázolásaiból világosan meghatározható „cigányos” öltözet nem vezethető le, ha 

csak az asszonyok tarkón megkötött kendőjét nem tekintjük annak. 

A mai értelemben vett cigányos öltözet képi megjelenése egyértelműen a ro-

mániai cigányok adott területen való megjelenésének a jele. Látható, hogy erre 

országszerte a 19. század utolsó két évtizedében került sor, de még mindig nem 

domináns jellegel. A vizsgált időszakban, 1914 előtt a ma cigányosnak tekintett 

viselet még csupán egyike volt a cigányok megjelenésére vonatkozó képi topo-

szoknak, általánossá majd csak a 20. század derekán válik.

A képi feldolgozás során ebben az esetben hagsúlyoznunk kell a toposz meg-

létének megítélésében elkerülhetetlen szubjektivitást. Mennyire széles karimájú 

férfi kalap a „cigányos”, a nőknél mennyire nagy ékszerek azok, hány sor gyöngy, 

mekkora fülbevaló? Ezúttal vettük magunknak a bátorságot, és az összbenyomás 

alapján döntöttünk a toposz meglétéről vagy hiányáról. 

 Fontos hangsúlyozni, hogy ebben a toposzban kizárólag a fent említett öl-

tözködési elemeket vettük számba, a korábban „cigányosnak” tekintett ruhadara-

bokat, mint például az egykor sokat emlegetett veres nadrágot206, elsősorban mert 

a korabeli minta száma igen csekély, nem.

206  Dömötör p. 174.
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3.2.3.8. Tolvajlás

Előfordulási gyakorisága 1 százalék.

Végül egy olyan toposzt vizsgálunk, amely sem az életmód, sem a mestersé-

gek kategóriájába nem sorolható, ám szorosan hozzá tartozik a cigányokról 

alkotott képhez.

A nyugat-európai forrásokból már a 15. századtól kezdve szinte másról sem 

hallunk, mint arról, hogy a cigányok lopnak207. Jól illusztrálja ezt a már bemuta-

tott 17. századi kép (17. kép), amely a vizuális és fogalmi közhelyeknek mintegy 

gyűjteményeként mutatja be, milyennek látta a cigányokat a kor többségi tár-

sadalma. Ehhez képest legalábbis meglepő, hogy az 1914 előtti magyarországi 

képanyagban alig leltünk olyat, amelyik ezt képben is megjelenítené. Egyetlen 

olyan képünk van, amely kimondottan tolvaj cigányokat ábrázol (134. kép), két 

másikról a hozzá tartozó cikk mondja el, hogy lopásról van szó. Ez minden. 

Teljesen szükségtelen azt feltételeznünk, hogy a korabeli rajzoló valamifé-

le szemérmességből, „politikai korrektségből” visszafogta volna magát a cigá-

nyokkal kapcsolatban, és negatív véleményét elhallgatta volna. Így tehát a „tol-

vaj, koldus” toposz hiányára csak egy magyarázat lehet: tényleg nem volt olyan 

erős a közfelfogásban, mint 

ahogy a mai ember feltéte-

lezné. Jobban belegondolva 

ez érthető is. A 19. század 

végére a cigányság már több 

mint fél évezrede élt együtt 

a magyarsággal, és teljesen 

207  Fraser 70, 1417-es adatot idéz.

134. kép
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lehetetlen, hogy ennyi idő alatt fennmaradhatott az állandó konfl iktushelyzet, a 

lopások miatti permanens konfrontáció. Nyilvánvalóan kialakult a modus viven-

di, egy olyan együttélési norma, amelyet mindkét fél elviselhetőnek tartott és 

betartott. Ez nem jelenti azt, hogy a cigányság időnként ne lopott volna (túl azon, 

hogy minden nép fi ai közt vannak tolvajok, a cigányság életmódja ezt kétségkí-

vül valószínűsíti), és nem jelenti azt sem, hogy a többségi társadalom kedélyes 

belenyugvással tűrte esetleges sérelmeit. A cigányság erős patrónus híján min-

denkor ki volt téve a hatalom önkényének, olykor egyenesen szadizmusának208, 

egészében véve azonban a cigányok és helybéli nemcigányok együttműködő, 

konfl iktuskerülő módon éltek egymás mellett. Nem is tehettek másként. 

A rongyos, szakadt ruha alcím alatt a romlott társadalomról esett szó. A tolvaj-

lással, illetve annak képi hiányával kapcsolatban alkalom adódik az ezt megelő-

ző, illeszkedő társadalomról szólnunk. A fennmaradt képi és szöveges források 

ugyanis arról tanúskodnak, hogy a cigányok a 19. század végéig ilyen, a többsé-

gihez illeszkedő társadalomban élték sajátos mindennapjaikat.

Az európai társadalmak az elmúlt évszázadokban kevéssé tolerálták az övéké-

től elkülönülő kultúrák megjelenését a területükön. Ha egy más kultúra keretei 

között élő közösség hatókörükbe érkezett, azt vagy elűzték, vagy asszimilálták. 

Hogy a cigányság többé-kevésbé kivétel lehetett ez alól, hogy számos üldöztetést 

elszenvedve ugyan, de megmaradhatott elkülönült népnek, az valószínűleg a föld-

höz való viszonyának köszönhető. Annak a sajátos értékrendnek, amelyben a föld 

sem materiális, sem spirituális értelemben nem szerepel, sem mint a gazdaság 

alapja, sem mint a vagyon megtestesítője, sem pedig mint a haza szimbóluma. A 

cigányok az európaiak számára legfontosabb területen, a földbirtoklásban nem 

voltak vetélytársak, nem is akartak azok lenni, sőt az olykor egyenesen rájuk tuk-

mált birtokot is elutasították – és ezzel megmentették magukat cigányként.

208  Lásd pl. Puskás az emberevéssel várolt cigányok peréről.
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Nyugat-Európában azonban ehhez még valami kellett: a nagyon csekély népesség. 

Spanyolország kivételével a terület gazdasági fejlettsége magasabb szintű volt, sem-

hogy az ide érkező cigányok a magukkal hozott termelési ismeretekkel és kultúrával be-

illeszkedjenek a közösségi termelésbe. Magyarán, amit a cigányok nyújtani tudtak, arra 

a befogadó társadalmaknak nem volt szükségük. De (nem kis részben az üldözések kö-

vetkeztében) olyan csekély, ezrelékben is alig kifejezhető népességről volt szó, amely a 

többséghez való illeszkedés nélkül, mintegy mellékesen is meg tudott élni, adományból, 

alkalmi munkából, a jólét asztaláról lehullott morzsákról. Ezért van az, hogy a világ ci-

gányai között máig Nyugat-Európában vannak legnagyobb arányban vándorok, hiszen 

kívülálló társadalom tagjaiként sem módjuk, sem szándékuk nem volt hagyományos 

életmódjuk feladására, legföljebb az ekhós szekeret lakókocsira cserélték.

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Közép- és Kelet-Európában viszont évszáza-

dokon át illeszkedő társadalmat alkotott a cigányság. Amint arról a hagyományos 

cigány foglalkozásokról szóló fejezetben bővebben szó volt, a közösségi termelés-

ben ideérkezésük pillanatától kezdve aktívan részt vettek, értéket hoztak létre, és 

cserébe javakat kaptak a többségi társadalomtól. Nem szükséges idealizálni ezt az 

állapotot, a valóság meghamisítása volna elhallgatni a cigányság és a befogadó né-

pek közötti konfl iktusokat. Mégis tény, hogy a cigányság Kelet-Közép-Európában 

egészen a 19. század végéig ha olykor csikorogva is, de beleilleszkedett a minden-

kori társadalom gépezetébe, olyan fogaskereket képezett, amelynek szükségességé-

ről mindenki meg volt győződve, és amely valóban szükséges is volt. 

Hogy mégis miért maradt, ha illeszkedve is, de külön társadalom, miért nem 

olvadt bele a környező többségi etnikumba? Egyszerű válasz nem adható erre a kér-

désre. Azt mindenekelőtt tudnunk kell, hogy a 19. század derekáig a közép- és kelet-

európai paraszti társadalmak – a cigányság az „úri” zenészek szűk csoportját kivéve 

alapvetően csak velük érintkezett – egyáltalán nem szorgalmazták a kisebbségi né-

pek beolvadását. Az ilyen irányú törekvéseket valószínűleg nem is értették volna, 
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nem hogy támogatják. Számukra a világ legtermészetesebb jelensége volt, hogy az 

egyik faluban magyarok laknak, a másikban románok, a harmadikban szlovákok 

vagy németek, olykor még keverve is egymással. A parasztok nemigen változtattak 

nemzetiséget – ugyan mi hasznuk lett volna belőle? A nemesség más eset, közöttük 

az államalkotó nemzethez tartozás már valódi előnyt jelentett, Magyarországon a 

nem magyar eredetű nemes családok rendre el is magyarosodtak, utólag arra a té-

ves következtetésre csábítva némelyeket, miszerint a nemesség teljes egészében a 

magyar etnikumból került ki, a többi népnek csak a kizsákmányolt jobbágy sorsa 

juthatott, a magyarok mintegy elnyomták az ország többi népeit.

Itt némi kitérőt téve hadd hívjuk fel a fi gyelmet arra, hogy a 20. század ele-

jéig (amikortól új erők kezdték mozgatni a társadalmakat) a történelmi Len-

gyelországtól Magyarországon át az Adriáig egyfajta tolerancia-sáv húzódott 

Kelet-Közép-Európában, beékelődve a nyugati racionális és a keleti miszti-

kus intolerancia nagy térségei közé. Nem azért volt ez így, mert itt különb 

emberek éltek, mint másutt (nem is gondolta akkor senki, hogy ez dicséretes 

dolog volna), hanem a társadalmi-kulturális fejlődés hozta magával, a nyugati 

hidegfejű, haszonelvű és következetesen végigvitt intoleranciát némi slam-

posságban, patópálságban oldva fel, a keleti rajongó türelmetlenségtől pedig a 

nyugati kultúra által felvértezve. Egyáltalán nem véletlen, hogy Európának az 

intolerancia terhét leginkább viselő két népe, a zsidó és a cigány éppen ebben 

a sávban élt messze a legnagyobb arányban.

Mindennek a romániai cigány rabszolgaság intézménye sem mond ellent, hiszen az 

nem az intolerancia megnyilvánulása volt. Ellenkezőleg, nem elkergetni, hanem meg-

tartani törekedtek a cigányokat, a lehető legjobban integrálni őket a termelésbe, mun-

kaerejüket és termelési ismereteiket a lehető legalaposabban kiaknázni. Más kérdés, 

hogy ezt egy archaikus társadalmi struktúra keretei között tették, amely az erő pozíci-

ójában lévők számára lehetővé tette, hogy a gyengéket a végletekig kizsákmányolják.
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Visszatérve arra a kérdésre, hogy ötszáz év alatt miért nem olvadt be a cigány-

ság a többségi társadalomba, a válasz részben tehát abban lelhető, hogy ezt nem 

várta, nem szorgalmazta senki. Nehezebb kérdés, hogy a cigányok miért nem cse-

rélték fel életmódjukat, miért nem lettek cigány etnikumú parasztokká? Hiszen 

ezt a kezdetektől spontán módon támogatta a befogadó társadalom, és legkésőbb 

a 18. század közepétől folyamatosan szorgalmazta az államhatalom is, latba vetve 

a támogatások és fenyegetések változatos eszköztárát. És ha a hatalom nem is tett 

volna így, a megoldás kézenfekvő volt mindenki számára. 

Próbálkozhatnánk még különböző teóriákkal, de leghelyesebb bevallani, 

hogy nem tudjuk, miért történt úgy, ahogy történt. Azt a feltételezést, hogy a 

sajátos életmód „benne van a cigányok vérében”, tehát genetikailag meghatá-

rozott, bátran elvethetjük. A cigányok történelmeként megismert ezer év nem 

elegendő efféle genetikai különbözőségek rögzülésére. Afelől nem lehet kétsé-

günk, hogy társadalmi, szociológiai meghatározottságú jelenségről van szó. De 

azt a kérdést, hogy miért éppen ez a nép ragaszkodott és bizonyos mértékben 

ragaszkodik ma is egy olyan életformához, amely alapvetően idegen a többségi 

népekétől, még senki sem válaszolta meg. Aki megtalálja a választ, nagy hord-

erejű ismeretek birtokába jut.

Akárhogy is történt, megismételjük, hogy a cigányság Kelet-Közép-Európában 

a 19. század végéig illeszkedő népként élt, illeszkedő társadalmat alkotott. A meg-

késve ide érkező, ám annál gyorsabban teret hódító (második) ipari forradalom, a 

gyári tömegtermelés azonban kirántotta a szőnyeget a hagyományos cigány ipa-

rok alól, és a cigányság ezzel elveszítette illeszkedő státuszát, a közösségi ter-

melés szempontjából fölöslegessé, ötödik kerékké vált. A cigány fémművesség 

piacképessége megszűnt – ugyan ki vesz egyenként kalapált, drága szögeket, ha 

a falusi szatócsboltban töredékáron kilóra mérik? Kinek kell a faluvégen kalapált 

kés, fúró, olló, ha a gyárak ontják az olcsó és jó minőségű szerszámot? 
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A feleslegesség, a társadalmi munkamegosztásból való kihullás erkölcsi és 

anyagi szempontból egyaránt romboló hatású. A szűkösségből szegénység lesz, 

a szegénységből nyomor, az pedig szétzilálja a társadalmi normákat. Félreérti a 

helyzetet, aki a 20. századi faluvégi lepusztult cigánytelepekről arra következtet, 

hogy az ott élő cigányságnak ez a társadalmi normája, nekik ez a normális élet. 

Valójában rontott kultúrát talál ott, rontott társadalom megjelenését. 

Mindezek után visszakanyarodva alfejezetünk témájához, elmondhatjuk, hogy 

a vizsgált időszakban a tolvajlás ábrázolásának hiánya azt jelzi: ez még nem a 

rontott kultúra dominanciájának kora.

3.2.4. Hiányzó toposzok

3.2.4.1. Kosárfonás

A kosárfonással hasonló a helyzet, mint 

a vályogvetéssel: ez a hagyományos pa-

raszti mesterség az utóbbi száz évben 

vált jellegzetes cigány foglalkozássá, 

noha korábbról is van némi képi nyoma 

(135. kép). A különbség az, hogy a ko-

sárfonás máig megmaradt, sőt a házaló 

és piacozó kereskedés egyik fontos tár-

gya lett. Ebben az esetben tehát a ha-

gyományos cigány iparosság szerencsés 

túlélésével van dolgunk.  

135. kép
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3.2.4.2. Gyűjtés

Az asszimiláció, a hagyományos életmód feladása elkerülésének eszköze a ter-

ménygyűjtés is, amely helyenként és időszakonként meghatározó jövedelem-

forrássá léphet elő. Egyik jellegzetes esete az étkezési csiga gyűjtése, emellett 

gyógynövények és más vadon termő növények jöhetnek még szóba. Ebben az 

esetben a cigányok nem maguk kereskednek, hanem meghatározott áron fel-

vásárlóknak adják el, amit összegyűjtöttek. A hagyományos cigány termelési 

módhoz némileg mégis hasonlít a dolog, hiszen nem bérmunkában végzik a 

feladatot, hanem a maguk meghatározta munkatempóban és -szervezetben el-

végzett tevékenység eredményét értékesítik. A terménygyűjtés Nyugat-Európá-

ban is előfordul, szezonális jellegéből adódóan az év bizonyos szakában adva 

kenyeret az ezzel foglalkozóknak. Ennek a tevékenységnek a képi nyomai 1914 

előttről nem ismertek, valószínűleg azért, mert nem volt jellemző. 

3.2.4.3. Medvetáncoltatás, majom-mutogatás

Az a tény, hogy 1914 előttről nincs grafi kus ábrázolásunk medvetáncoltatók-

ról, arra utal, hogy a Balkánon széltében elterjedt mesterség Magyarországon 

eddig az ideig nem tudott gyö-

keret verni. Természetesen köny-

nyen lehet, hogy ilyen ábrázolás 

felbukkan majd, de hogy a képes 

újságokba egyáltalán nem került 

bele, világosan jelzi, hogy ná-

lunk medvetáncoltató cigányok 

alig akadtak. Ez annál is megle-136. kép
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pőbb, mert tudjuk, hogy a román medvés (ursari) cigányok már a 19. század 

végén bebarangolták egész Nyugat-Európát, nem kis feltűnést keltve sajátos 

produkciójukkal.  A mellékelt, 136. számú képen látható kompánia 1896-ban 

járt Skóciában – a medve ott látható a baloldali kalapos fi ú előtt, a bokor-

ból kikandikálva. A majom-mutogatók, úgy látszik, nem nagyon hagyták el a 

Balkánt, onnan vannak róluk képi emlékek, de attól nyugatabbra alig. A ritka 

kivételek közé tartozik a 137-es kép, melyen cigány majom-mutogatók látha-

tóak Hajmáskéren.  

137. kép
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4. Az egyes képek forráskritikai elemzése

A történeti kutatás számára alapvető kérdés, hogy miképp tudja a lehető legtöbb, 

legértékesebb információt kinyerni egy konkrét forrásból, és hogyan tudja azt el-

helyezni a többi információk összefüggés-rendszerében. A jelen tanulmány első 

része ennek a munkának az elméleti hátterét igyekezett tisztázni. A második rész-

ben közel kétszáz kép elemzése következik, az első részben megfogalmazott esz-

közök és ismeretek segítségével. 

A vizsgált korszakból a lehető legtöbb képet igyekeztünk felkutatni. A forrás-

kutatás során világossá vált, hogy a teljesség ebben az esetben is közel áll a meg-

valósíthatatlanhoz, jelentős képanyag még feltárásra, rendszerezett publikálásra 

vár. Arról mégis meg vagyunk győződve, hogy az eddig feltárt képmennyiség ele-

gendő a reprezentativitáshoz, így érdemi következtetéseket alapozhat meg. Külö-

nösen igaz ez a megállapítás a képes folyóiratokra, hiszen azok könnyen azono-

síthatók, hozzáférhetők, kutathatók, ezen a területen már csak helyi jelentőségű, 

kis példányszámú lapok elszórt cigány-képeinek felbukkanása várható. Ahogy a 

szöveges források esetében, a képes források összességének feltárása sem lehet 

egy kutató, egy tanulmány feladata, ez majd – remélhetőleg – évtizedes forrás-

gyűjtő és -közlő munka eredménye lesz.

A képanyagot csupán praktikus megfontolásból bontottuk évszázadokra, azok-

nak a kerek évfordulókkal természetesen nincs semmilyen kapcsolatuk, az időbeli 

változások megismeréséhez a kerek dátumok mégis kapaszkodót kínálnak.

A képek lelőhelyét, az azonosításhoz szükséges adatokat az adott kép felett 

adjuk meg. Néhány esetben kiegészítő, magyarázó céllal fényképeket is közlünk. 

Ezek forrásadatai szintén a kép felett olvashatók, a képeslapok pedig kivétel nél-

kül a szerző gyűjteményéből származnak.



4.1. 17. SZÁZAD
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I–II.

A Niepoort-lapok209

Birckenstein: Erz-herzogliche Handangriffe, Wien, 1686, és további kiadások

I. Tamási vára, 105. oldal

Tamási várának előterében markáns vizuális toposz jelenik meg: a jómódú család 

tagjának tenyérből jósoló cigányasszony képe. A kép alkotója a holland Niepoort, 

aki kompozícióján ötvözte saját előképeit és a helyszínről személyesen vagy köz-

vetítők útján szerzett ismereteit. Az előképek között könnyű felfedezni a korábban 

már említett német metszet kompozícióját (első rész 20. kép), csupán a nemcigány 

pár férfi  és nő tagja cserélt helyet. A jelenetet tehát hiteles magyarországi képi 

forrásnak nem tekinthetjük. Tamási képe is fantázia szülötte, a magyar pár viselete 

azonban hiteles, legalább magyar kosztümképek ismeretét feltételezi.

209  Niepoort 105, 119.
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II. Csicsva vára, 119. oldal

A kötet két cigányokat ábrázoló két képe közül a másik cigány fémművességről 

tudósít. A Zemplén vármegyei (ma Szlovákia) Csicsva várának képe akár hiteles 

is lehet, mindenesetre nem áll távol a valóságtól. Hitelesnek mutatkozik a magyar 

szekér is, habár ezt a rajzoló más képeken is láthatta. Ami szempontunkból a legfon-

tosabb, hitelesnek látszik a cigány család kompozíciója is. Figyelemre méltó a há-

zaspár írott dokumentumokból is ismert munkamegosztása. Az üllő viszont erősen 

kétséges, ilyen nagyméretű vas szerszámot sem a súlya, sem az ára miatt nemigen 

alkalmaztak a cigány kovácsok, legalábbis máshonnan nincs ilyen adatunk. Mindez 

arra utal, hogy a rajzoló maga nem volt szemtanúja a jelenetnek, de megbízható ké-

pi és szöveges források alapján dolgozott, ezt a képet tehát meglehetős biztonsággal 

tekinthetjük a magyarországi cigány fémművesség dokumentumának. 
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III–V. 

Az erdélyi viseletkódex képei

Costumebilder Aus Siebenbürgen,OSZK, Quart. Germ. 892.210

Amint arról korábban már volt szó, a budapesti Széchenyi Könyvtárban őrzött, 

Apafi -kori erdélyi viseletkódex hiteles forrásnak tekinthető, amely nem csupán 

szemtanútól származik, de szemtanúk számára is készült, a rajzoló tehát aligha 

engedhette meg magának, hogy hibázzon. Ennek fényében különösen megenged-

hető, hogy a három képből következtetéseket is levonjunk. A két nő öltözete arra 

utal, hogy ők a korabeli erdélyi társadalomnak egyenrangú tagjai. Igaz, a kép-

aláírás maga mondja, hogy az asszony ünneplőt visel, a hajadon pedig menyasz-

szony, tehát ő is ünneplőben van. De már az a tény is sokat mondó, hogy a rajzoló 

legjobb ruhájukban örökítette meg őket. A harmadik kép aláírása szerint „csúf 

vándorcigány”-t ábrázol, és itt már meg is jelenik a rongyos, szakadt ruha, ám 

még ehhez is sarkantyús csizma párosul. Mindez együtt világosan mutatja, hogy 

a 17. század végi Erdélyben a cigányság egyáltalán nem a periférián tengődő, a 

210  A kódex teljes hasonmása Oborni-Tompos-Bencsik.

III. Cigánynő ünneplőben IV. Vándorcigány V. Cigány menyasszony
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megbecsült nemzetek körén kívül rekedt nép szerepét töltötte be. A kor embere 

a cigányságot eszerint a többiekkel egyenrangúnak látta, és természetesnek vette, 

hogy azokkal egyenrangú külsőségekkel ábrázolják. 

A vizuális toposzok két képen azért itt is megjelennek. A vándorcigány a kezében 

üstöt tart, ami világos utalás a mesterségére. Az üst sokkal kisebb, mint a 19. századi 

ábrázolásokon, de nincs okunk kételkedni abban, hogy ez így hiteles. Az asszony 

vas lapátot tart a kezében, a karján függő kosár pedig bizonyára arra utal, hogy a 

lapátot eladni viszi, és az érte kapott dolgokat, élelmet a kosarában viszi majd haza. 





4.2. A 18. SZÁZAD
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VI–XI., 

Stock211 sorozata

Abbildungen verschiedener Inwohner Ungarns und Siebenbürgens. I. Folge von 

jemaligen Zigeunern. 1776.

211  Stock életrajzi adatai az első rész 57. oldalán, lábjegyzetben.

VI. VII. VIII.

IX. X XI.



175

Stock János Márton – amint fennmaradt műve címéből következik – kosztüm-

sorozatot tervezett Magyarország és Erdély lakosairól, ebből azonban csupán a 

cigányok hat lapja készült el (legalábbis nem ismert más lap). A sorozat muzsikus 

cigányokat ábrázol, külön bontva a zenekar tagjait. A rézkarc technikája viszony-

lag könnyen elsajátítható szemben a rézmetszetével212, ezért reális a feltételezés, 

hogy a lapokat maga Stock készítette, a képek nem torzultak az eredeti jeleneteket 

nem ismerő, távoli rézmetsző keze alatt. 

A vizuális toposzok közül (egy földön ülő, mezítlábas mellékalakot leszámítva) 

mindössze egy, a fejfedő hiánya fi gyelhető meg a lapokon, az viszont következe-

tesen. Egyébként a sorozat szereplői sokkal inkább tűnnek magyar kisnemesnek, 

mint cigánynak, különösen ha fi gyelembe vesszük, hogy a 18. század végén még 

működtek vegyes etnikumú zenekarok is213. Valójában csupán a sorozat címe teszi 

kétségtelenné, hogy cigányokról van szó.

Viseletük alapján ezek a zenészek viszonylag jómódú emberek, urak mulattatói, 

a cigányzenélés tehát a 18. század utolsó harmadában már olyan mesterség volt, 

amelyet a társadalom megbecsült. Jól látható az is, hogy a cigányzenekar instru-

mentumai csak keveset változtak az elmúlt két évszázadban: a meghatározó már 

ekkor is a hegedű volt (még a prímás és a kontrás is különbözni látszik), ahhoz 

csatlakozott a cimbalom, valamint a kisbőgő, amelynek helyét a 19. század végén 

a nagybőgő vette át. Figyelemre méltó a cimbalom kétféle megszólaltatásának 

ábrázolása: a mulató katonát kísérő alak (talán lúdtollal) a citera módjára penget, 

a földön ülő asszony melletti alak viszont a ma is használatos ütőket alkalmazza. 

A kétféle módszerről írásos forrásaink is vannak, rendszerint olyan esetek, mikor 

a közlő meglepődve tapasztalja az általa nem ismert metódust. Izabella királyné 

udvarából 1543-ból azt írják Bécsbe, hogy ott a cigányzenészek a cimbalmon 

212 Lásd a sokszorosító technikák ismertetésénél.
213  Augustini 209.
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nem ujjukkal pengetik a húrokat, hanem faverővel verik214, Zrínyi György viszont 

Bécsben 1596-ban azon csodálkozott, hogy a pécsi török bég elfogott cigány mu-

zsikusa a cimbalomhoz nem használ verőt, hanem a húrokat „csak az ujjaival 

kapdossa”215. A pengetős módszerről még 1901-ből is van képi dokumentum, a 

két módszer egyidejű használata azonban mindenképpen egyedi.

 Mint alább látni fogjuk, hosszan tartó karriert futott be Stock egyik hege-

dűs-rajza, amelyen a muzsikus hegedűt a vonó felöli vállán tartja. Itt az arcát még 

nem takarja el a hangszerrel, valószínűleg kontrásról van szó. Ebből az alakból a 

későbbiekben teljesen félreértett prímás válik majd.

214  Sárosi 1971, 51.
215  Uo. 41.
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XII.

Győr kéziratos térképe, Hrusovszky, 1789, részlet

Xantus János Múzeum Győr, jelzete c.65.39.7

A cigány-ábrázolások csekély száma miatt még egy engedményt teszünk, és egye-

di alkotással is foglalkozunk. Egy bizonyos Hrusovszky nevű rajzoló 1789-ben 

elkészítette Győr térképét, és azon a czigány lapos nevű terület nevének indokolt-

ságát képpel is mintegy megerősítve sátoros cigányokat is ábrázolt. Mivel nyil-

vánvaló, hogy a rajzot szemtanú készítette, az ábrázolás különösen értékes. 

A képen sátoros cigányokat látunk. A sátor mellett álló alak, kezében az ostorral 

nem igazán értelmezhető, a sátor előtt, tűz mellett ülő kovács annál inkább. Rend-

kívül fi gyelemre méltó a fémműves szerszámok és termékek már-már leltár-szerű 

felsorolása. Balról jobbra haladva a fogó szöggel, rajta keresztben kalapács (a 

szegkovácsolás eszközei és terméke), aztán egy lánc, keresztben két ácskapocs, 

lakat, rudaslánc, kulcs és serpenyő, a kovács mellett sarkantyú, kezében fogó és 

kalapács, a sátornak támasztva pedig gereblye. A térképrajzoló szükségképpen a 

pontos megfi gyeléseknek, azok képi rekonstrukciójának embere volt, ezért amit 

XII.
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itt látunk, bátran tekinthetjük a 18. század végi cigány fémművesség hiteles do-

kumentumának. Az üllő hiányzik a képről, nem tudjuk miért, talán véletlen hiba 

következtében. A kígyó alakú bot valószínűleg éppen az, aminek látszik, és talán 

a cigányoknak a varázslással, mágiával való kapcsolatát hivatott megjeleníteni. 

A tanulmány első részében leírt vizuális toposzok közül a képen három azo-

nosítható: a földön ülés, a fejfedő hiánya és a mezítlábasság. A kép készítésének 

körülményei alapján azt feltételezzük, hogy mindhárom hiteles. A földön ülésről 

már a toposzokról szóló fejezetben is elmondtuk, hogy a vándor életmóddal szük-

ségképpen együtt járó magatartásminta. A fejfedő hiányáról azonban azt állítottuk, 

hogy a 19. század végén ez a toposz már nem a valóságot tükrözi, a térkép rajzoló-

jának korára azonban (fi gyelembe véve, hogy a kevés minta csak fenntartásokkal 

alkalmas következtetések levonására) érvényesnek tarthatjuk. A mezítlábasságot 

szintén, hozzátéve, hogy a paraszti világban valószínűleg teljesen általános volt, 

nem a cigányok sajátja.



4.3. A 19. SZÁZAD ELSŐ FELE
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XIII–XIV.

Berner Ádám kottacímlapja

Amint az ábrázolások korszakairól szóló fejezetben már volt róla szó, a képről 

könnyűszerrel leolvasható, hogy a szerző a Stock-lapok különálló alakjaiból for-

mált egyetlen képet. Ami nem jelenti azt, hogy ne látott volna cigányzenekart, 

ez bizonyára rendszeres tapasztalata volt, különben nem tette volna műve borí-

tójára. A jól komponált, hangulatos kép igen alkalmas a korszakról szóló művek 

illusztrálására, forrásként azonban nem használható, hiszen maga is csupán más 

források átvétele. 

A jelenség jól mutatja a fényképezés előtti ábrázolás gyakorlatának egyik fogá-

sát. Egyes rajzolók időnként motívumgyűjtő utazásokat tettek, és megpróbálták a 

maguk képi toposzkészletével együtt is a lehető leghívebb képi felvételeket elké-

szíteni. Ezeket a motívumokat többé-kevésbé szerkesztett változatban olykor ki is 

adták, elsősorban a többi rajzolóra számítva vevőként. A vevők aztán mindenféle 

fenntartás és a forrás feltüntetése nélkül felhasználták a hiteles képi információkat 

kompozícióik megalkotásához. Stock hatlapos füzete így épült be a magyarorszá-

XIII. A magyar nóta. Józsefnek, Magyar Ország Nádor 

Ispányának ajánlotta Berner Ádám Ügyész Posonban 1805. 

Kottaborító, rézmetszet

XIV. Au Lajos: Csabai 

csárdás. Pest, 1864. 

Kottaborító, fametszet
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gi cigány muzsikusokról alkotott képbe. Ennek további illusztrációjaként szolgál 

Au Lajos több mint fél évszázaddal későbbi kottacímlapja, amelyen a hegedűjét 

kontrás módjára tartó prímás (ilyenformán félreértett) képe egyértelműen Stock-

tól származik. 
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XV–XVIII.

Ifjabb Neuhauser Ferenc216 színezett rézmetszetei

Nagyszeben, 1807 körül, Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Képtár

216   A források eltérnek abban, hogy Stock és Neuhauser keresztnevét magyar vagy német 
formában adják. A magyar királyság alattvalóiról lévén szó mi a magyar formát válasz-
tottuk, nem vitatva, hogy mindkét művész német nemzetiségű volt.

XV. Ein Zigeuner Richter 
oder Wayvode 

(cigány bíró vagy vajda)

XVI. Eine Zigeunerin 
(cigány nő)

XVII. Ein Zigeuner Musicant 
(zenélő cigány)

XVIII. Ein Löffel-Zigeuner 
(kanalas cigány)
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Neuhauser Ferenc Bécsben született, ott is tanult rajzolni. Húsz éves korától ha-

láláig Nagyszebenben élt és alkotott. Testvére (vagy unokatestvére), József itt 

készítette el Benigni József „Versuch über das siebenbürgische Costümˮ című 

sorozatának két füzetéhez a képeket, az egyikben hat cigány-ábrázolást217. Ezek 

alapján készült Neuhauser Ferenc négy képe. 

A zenész cigány magyar kisnemesi öltözetet visel, a Stock rézkarcain szerep-

lőkhöz hasonlóan, környezete azonban hangsúlyozottan falusi. Erős hangsúlyt 

kapott a veres nadrág, amelyről ismételten említik a források, hogy a cigányokra 

nagy hatást gyakorolt, igyekeztek rá szert tenni218. 

A „cigány bíró vagy vajda” feliratú kép alakja vas tűzi szerszámokat tart a ke-

zében, feltehetően eladni viszi azokat. A pirospozsgás kerek arc és a gömbölyödő 

has bizonyára a konszolidált jómódot hivatott kifejezni. A vajda jómódú paraszt 

ruháját viseli, rajta semmi „cigányos” nem fi gyelhető meg. Ha a képaláírás nem 

igazítana útba, senki meg nem mondaná, hogy a kép cigányt ábrázol. Mindez vi-

lágosan jelzi azt, hogy a kor embere nem is látta a többiektől jelentősen eltérőnek 

a cigányokat, számára egy ennyire általános megjelenítés elfogadható volt.

A „Löffel-Zigeuner”, magyarul kanalas cigány esetében már legalább három 

toposzt azonosíthatunk: a teknő mellett a mezítlábasságot és a szakadt, rongyos 

ruhát. Ezekhez járul, hogy a kutya megugatja a faművest, ami másutt ugyan nem 

fordul elő, mégis egyfajta szituációs toposzként értelmezhető. A másik három kép 

alapján nyilvánvaló, hogy Neuhausernek semmiféle negatív attitűdje nem volt a ci-

gányokkal kapcsolatban, a kép kétségkívül valós tapasztalatokon nyugszik, a má-

sik hárommal együtt kissé naivan bár, de képet ad a korabeli Erdély cigányságáról.

 

217   A szakirodalom gyakran Neuhauser Ferenc művének tartja a lapokat, az Allgemenine 
Literatur-Zeitung 1807. évfolyamának 639. oldalán található recenzió azonban világo-
san megmondja, hogy József készítette az eredetieket, és Ferenc azok alapján dolgozott.

218  Utaltunk forrásra a viseletekről szóló fejezetben.
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A cigány asszony vásznat visz a vállán, minden bizonnyal eladni. Más forrásból 

tudjuk, hogy ez ismert dolog volt, a cigányok máskor is kereskedtek vászonnal, 

amelyet nem maguk szőttek, hanem egyéb áruért, fémműves munkákért cserél-

ték. Ha jól értelmezzük a képet, ez az egyik első magyarországi ábrázolás tehát 

a cigányok áruközvetítő kereskedelméről, amely ekkor még marginális jelenség 

volt, később azonban, különösen a 20. század második felétől sok család számára 

elsőrendű megélhetési forrás lett. Az asszony öltözete kifejezett jómódot sugall, 

a prémmel szegett zsinóros mente és a piros csizma nemesek viselete volt, nem 

nemesi sorban szinte csak a cigányoktól fogadták el a viselését. 
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XIX–XX.

Bikkessy219 két lapja

Bikkessy-Heinbucher József: A Magyar és Horváth Országi Leg nevezetesebb 

Nemzeti Öltözetek Hazai Gyűjteménye. Béts, 1816.

A korszak magyarországi ikonográfi ájával foglalkozók előtt jól ismert Bikkes-

sy-Heinbucher József katonatiszt először 1816-ban megjelent nagy színes albu-

ma, amely magyar és horvát viseleteket mutat be néhány történelmi ábrázolással 

együtt. A kötet korabeli sikerét mutatja, hogy az első után hat évvel második ki-

adásban is megjelent. Ebből a kötetből két képet vettünk át.

A „Muzsikáló cigány Magyarországonˮ című kompozícióról ránézésre is meg-

állapítható, hogy Stock rézkarc-sorozata alapján készült, de valószínűbb, hogy a 

közvetítő a Berner-kotta volt (prímás átvétele, másodhegedűs, kisbőgős eltérései, 

stb.). Az egyértelmű átvétel miatt a kép nem tekinthető forrásértékűnek, csupán a 

hiteles forrás sikerült feldolgozásának.

219   Mérnökkari tiszt, festő és rajzoló, születési és halálozási dátuma nem ismert. Magyar 
Képzőművészeti Lexikon, Budapest 1915, I. (Unicus) 202. oldal.

XX. Muzsikáló Czigány MagyarországonXIX. Bujdokló Tzigányfamilia
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A „Bujdokló Tzigányfamilia” képe sajátos kettősséget mutat. A férfi alakon 

egyetlen fentebb leírt cigány képi közhely sem azonosítható, noha a kortárs szem-

élő feltehetően érzékelte a nemesi (nadrág) és a paraszti viseletek (köpeny, tarisz-

nya) sajátos keveredését, amelyet a kor minden bizonnyal cigányos habitusnak 

tekintett. Az asszony és a két gyerek képe már a mai felfogás szerinti vizuális to-

poszokat is hordozza. Mint az első részben már szóltunk róla, a gyerek mezítelen-

sége egészen karakteres képi közhely, csak a cigányokkal kapcsolatban bukkan 

fel, de ott nagyon gyakran. Az asszony fedetlen fél keble szintén képi toposz, er-

ről is szóltunk korábban. Az asszony kezében a piszkavas vagy tűzpiszkáló fogó 

szintén ide sorolható (lásd ugyanezt az eszközt Neuhauser egyik rajzán). Talán 

téves a füles bádogkanna, szabad tűzön ilyennel csak szükségből lehet főzni, az 

üst vagy bogrács sokkal alkalmasabb, hiteles ábrázolásokon azzal is találkozunk. 

Valószínű, hogy Bikkessy-Heinbucher ezt a rajzot ugyanúgy képek és nem sze-

mélyes tapasztalat alapján készítette, mint a zenész csoportét, és egyes részleteket 

ugyanúgy félreértett, mint azon. A kép tehát nem tekinthető hitelesnek, és arról is 

keveset árul el, hogy milyen kép élt a kortársakban a cigányokról.
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XXI.

Illusztráció John Paget220 könyvéből

John Paget: Hungary and Transylvania, London, 1839.

Az angol utazó kötetében közölt képről aligha mondaná meg bárki is, hogy cigány 

lányt ábrázol, ha nem tájékoztatna minket a kép aláírása: Gypsy girl (cigánylány). Jól 

látható, hogy a külföldi rajzoló teljesen mentes volt a magyarországi (erdélyi) képi 

közhelyektől, és brit közönsége sem várta el tőle, hogy azokkal azonosítsa rajzát. Ez 

a kép egyúttal arra is közvetett bizonyíték, hogy a cigány lét, különösen Erdélyben 

még a 19. század első felében sem jelentett egyértelmű kitaszítottságot, szegénysé-

get. A kötetből tudjuk, hogy a kérdéses cigánylány egy erdélyi fogadó személyzeté-

hez tartozott, kedvesen és készségesen állott a külhoni utazók rendelkezésére. 

220   Angliából Magyarországra települt utazó, földbirtokos, mezőgazdasági szakíró, a szabad-
ságharcban Bem szárnysegéde, élt 1808-1892. Új Magyar Életrajzi Lexikon, V., 23-24.

Gypsy girl





4.4. A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELE
4.4.1. ÖNÁLLÓ LAPOK 

ÉS VEGYES KIADVÁNYOK
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XXII–XXIII.

Barabás Miklós221 színezett acélmetszetei, 1850 körül

Der Bildersaal. Eine Stahlstich-Sammlung, darstellend Bilder und Scenen, meist 

aus Ungarn, 1. és 3. Heft. Évszám nélkül.

221   Festő, grafi kus, a reformkori művészet meghatározó alakja, a pesti-budapesti 
képzőművészeti élet szervezője, élt 1810-1898. Lexikon 1/156-157.

XXII. XXIII.

138. kép
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Barabás Miklós, a magyar romantika legjelentősebb festője többször dolgozott fel 

cigány témákat. Ezek sorába tartozik a német nyelvű folyóirat két képe. Az elsőn 

muzsikus család látható, apa a két fi ával. A képen a vizuális toposzok sora azono-

sítható, így a földön ülés, mezítlábasság, mezítelen gyerek, hegedű, sátor, fedet-

len fő, szakadt ruha – a közhelyek eme bősége azt valószínűsíti, hogy merőben 

alkotói fantázia szülötte a kompozíció, nem a cigányokat ábrázolja, hanem a róluk 

alkotott romantikus ideát. Történetesen van fényképünk klarinétozó kisfi úról az 

1900-as évek legelejéről, apa és fi a együtt muzsikálása tehát előfordulhatott, az 

egész jelenet mégsem tekinthető forrásértékűnek.

A kép párja, az anya gyermekeivel szintén a képi közhelyek gazdag tárházát vo-

nultatja fel. A kompozíció bájosan romantikus, hitelesnek viszont kevéssé tekint-

hető. Egy képelem azonban különös fi gyelmet érdemel: az asszony kezében lévő 

hosszú, furcsa, ecsetszerű szerszám később, a 49. oldalon is látható, úgynevezett 

tippan-meszelő, a tippan néven ismert (valójában több fajt magában foglaló) fű-

féléből kötött eszköz, amellyel a parasztok házaikat tavasszal fehérre meszelték. 

Ily módon a kép a hagyományos cigány kézművességnek mégiscsak forrásértékű 

dokumentuma. 
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XXIV.

Barabás Miklós litográfi ája

Prónay Gábor222: Vázlatok Magyarhon népéletéből. 25 színes képpel Barabástól, 

Steriotól223 és Vébertől224. Pest, 1855.

Az időrendet kissé felborítva Barabás Miklós egy másik művét vesszük előre. A 

nagyméretű kőnyomat Prónay báró igényes kivitelű albumában jelent meg, rajta 

a jelen disszertációban azonosított huszonnégy képi közhelyből tizennégy azo-

nosítható, amivel Barabás alkotása abszolút rekorder. Forrás-értéke tehát ilyen 

értelemben van: róla pontosan leolvasható, hogy a Barabás közönségét jelentő 

korabeli szalon-kultúrában milyen képi közhelyek éltek a cigánysággal kapcso-

latban. Hangsúlyozzuk, hogy egy percig sem kívánjuk kétségbe vonni Barabás 

222   Főnemes, politikus, a gazdasági és a kulturális élet szervezője, az MTA tagja, élt 1812-
187. Új Magyar Életrajzi Lexikon, V., 480.

223 Sterio Károly, festő, 1821-1862. Lexikon 4/355.
224 Helyesen Weber Henrik, festő és litográfus, élt 1818–1866.

Vándor czigány-telep
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Miklós festői kvalitásait, ő a magyar festészet méltán elismert klasszikusa. Ez a 

kép azonban, miközben festészeti megoldásai a mester kezére vallanak, tartalmát 

tekintve nem egyéb egy közhelygyűjteménynél, amelynek egyes darabjai ráadá-

sul félreértésen alapulnak. A bal oldalon látható kamasz lány félmeztelensége a 

korábban már említett fedetlen kebel jelenségének félreértése, és arra sincs sehol 

másutt példa, hogy fi atal lányok pipáztak volna, ez mindenütt másutt idős, de 

legalább középkorú cigány asszonyok sajátja. A kovács csoportban az álló fi ú 

kezében a súlyos kalapács teljesen idegen, falusi műhelyek szerszáma, vándor 

cigányok ilyen méretű kalapácsot nem hurcoltak magukkal. Ugyanez áll az ül-

139. Böhm Pál: Magyar cigányok (részlet)
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lőre is. A fújtatót kezelő, nyolc-tízéves forma fi ú mezítelensége szintén tévedés, 

a meztelenség csak a kisgyerekek számára volt megengedett, ennyi idős korban 

már nem. A tűzhely a félig földbe ásott lapos kővel nehezen értelmezhető, első 

ránézésre tévedésnek, vizuális félreértésnek tűnik. Csakhogy ismerünk egészen 

hasonlót máshonnan. Böhm Pál, akinek egyes alkotásait majd elemezzük, az elő-

ző századfordulón megfestette ugyanezt a tűzhelyet, és a képről reprodukciót kö-

zölt a német Illustrierte Rundschau az 1903-ik évfolyamának 180. oldalán. Böhm, 

noha a vizuális cigány közhelyek virtuóza volt, minden kompozícióját hiteles, 

személyesen gyűjtött (fényképezett és rajzolt) részletekből építette fel. Ezért, ha 

csak azt nem feltételezzük, hogy ezt a tűzhelyet Barabás képéről emelte át, azt hi-

telesnek kell tartanunk. Egy harmadik képi forrás felbukkanása végleg eldöntheti 

ezt a kérdést. Visszatérve Barabás kőnyomatára, az előtérben lévő törött kasza is 

kérdéses, annak javításához a vándorcigány kovács eszközei aligha elégségesek. 

Az üstöt tartó férfi  zsinóros veres nadrágja itt idegen, muzsikusoknál fordul elő, 

a szakadt inggel együtt közhelyszerűen karikíroz, a tenyérjós csoport pedig egy 

évszázadok óta ismert kompozíció újrafogalmazása. 



195

XXV.

Országh Antal225 tollrajza (1854)

Melléklet a Divatcsarnok című folyóirat előfi zetőinek

Az „Oláh cigányok Kolozs megyében” című kép készítőjét, Országh Antalt (1828-

1878) ”photographus és tollrajzkészítő”-ként említi Szinnyei József: A magyar írók 

élete és munkái című művében az előző századfordulón226, és ez a meghatározás 

árulkodik arról, hogyan készült a kép. A negyvennyolcas honvédtiszt Országh az 

emigrációban fotográfusként kereste a kenyerét, majd hazatérve itthon is folytatta 

az új mesterséget. Feltehető, hogy rajza is fénykép vagy fényképek után készült. 

Az alakok elrendezése kissé színpadszerű, a logikus kör helyett a néző felé nyitott, 

a gesztusok és az eszközök azonban hitelesnek tűnnek. Felhívjuk a fi gyelmet a 

földbe szúrt üllőre és a kalapácsra, valamint a fújtatóra. Bár a beállítás kissé idil-

likus, a kép jó megjelenítője a 19. század közepi erdélyi cigány fémművességnek. 

225  Festő és fényképész, élt 1818 körül - 1878. Lexikon 3/639.
226  Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, IX. 1407–1408. hasáb.

Oláh czigányok Kolozs megyében
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Theodore Valério227 rajzai 1853–1855

A francia grafi kus, Theodore Valério 1851–52-ben Magyarországon tett utazása 

után, 1854-ben több gyűjtőalbumban publikálta rézkarcait a magyar népéletről. 

Ezeknek az albumoknak ugyanaz volt a szerepük, mint Stock lapjainak: a szerző és 

más rajzolók számára szolgáltak motívum-alapként. Valério sokat foglalkoztatott 

újság-rajzoló volt Franciaországban, kelet-közép-európai tanulmányútján ehhez a 

munkához keresett anyagot, amelyet aztán később bőven fel is használt. (Francia-

országi kutatások tárgya lehetne Valério magyarországi rajzainak utóélete a francia 

sajtó-illusztrációban, ezúttal csak egy lapra utalunk, melynek reprodukcióját itt 

közöljük.) Az albumokat más rajzolók is megvásárolták, így azok kompozíciói 

tovább éltek, amint majd erre is látunk példát.

 Valério lapjai közül kilenc magyarországi cigányokat ábrázol. A francia 

rajzoló szemlátomást mentes volt a magyarországi képi sztereotípiáktól, ugyan-

akkor minden bizonnyal magával hozta a sajátjait, amelyek különösen a többsze-

replős kompozíciókon jutottak érvényre. A magyar szemlélő a maga hazai képi 

közhelyeivel mindenesetre ránézésre aligha mondaná meg, hogy Valério képein 

cigányok láthatók, ha nem volnának az útba igazító képaláírások. 

227   Francia festő és litográfus, élt 1819-1879. wikipedia.fr.wikipedia.org: Théodore Valerio, 
La Grande Encyclopédie, Paris, é.n. 31. kötet, 669. oldal.
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XXVI–XXVIII

A hazai képi közhelyek közül egyetlen egy sem azonosítható Valério lapján. A 

magyar vidéken élő tíz-tizennégy éves cigány fi úk feltehetően kevéssé különböz-

tek a hasonló korú parasztfi úktól, hasonló viseletet hordtak, hasonló benyomást 

tettek. Különbségek nyilvánvalóan voltak, ezeket azonban Valério szemlátomást 

nem érzékelte. A kortárs szemlélő talán észrevett néhány cigány jellegzetességet a 

képen (a divat egészen apró jelekkel is üzen a kortársaknak), ezek azonban mára 

nem azonosíthatók. 

Valério kompozícióját (és még további kettőt) Franz Kollarz cseh-osztrák festő a 

forrás megjelölése nélkül átvett, és kissé átkomponálva, saját neve alatt kőnyomat 

formájában adta ki Bécsben az Ausztria nemzeti viseletei (Österreich’s Nationalt-

rachten) sorozat magyar részének lapjaként. Messze a teljesség igénye nélkül említ-

hető még, hogy Párizsban a jó nevű Garnier Frères kiadó megint csak a forrás meg-

jelölése nélkül, alig módosított kompozícióval, de most már színesben adta közre 

Valério rajzát (Gregoire, L.: Geographie Physique, 1876, Paris). 

XXVI. Valério: Enfants Tsiganes 

(Cigány gyerekek, 1854)

XXVII. Kollarz: Cigány fi úk 

(1854 után) 

XXVIII. Gregoire: Enfants 

Tsiganes (1870 körül)
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XXIX–XXX.

Érdekes megfi gyelni az asszony keresztbe széles csíkos köpenyét – erről a motívum-

ról már kimutattuk, hogy a 16. század óta jellegzetes cigány viseletnek tekintették 

Nyugat-Európában. Sem a köpeny mintája, sem viselési módja nem jelenik meg ma-

gyarországi rajzoló képein, ez alapján az a valószínű, hogy Valério egyszerű nagy-

kendőt költött át a maga ideái szerint. Ilyen lehet a vándorbot is, amelyhez hasonlót 

szintén nem találunk magyarországi rajzolónál. A bot ebben a formájában feltehe-

tően téves idea megjelenítője: az ugyanis az úton lévő eszköze, a cigányok azonban 

nem abban az értelemben voltak vándorok, hogy folyton úton voltak, hanem abban, 

hogy gyakran változtatták a lakóhelyüket. A háttérben jellegzetes alak látható, a cse-

csemőjét hátára kötő asszony képe, és ez hitelesnek is tűnik228.  

Franz Kollarz ezt a rajzot is átvette, kissé módosítva.

228 Valószínűleg a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Újszászról van szó.

XXIX. Valério: Femme Tsigane de Uy-Szasz 

(Újszászi cigány nő)

XXX. Kollarz:

Zigeunerin aus Uy-Szasz

(Cigány nő Újszászról)
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XXXI–XXXII

A képen megörökített jelenetet ebben a formájában valószínűleg nem láthatta a 

rajzoló, inkább különböző helyszíneken készített vázlatokból komponálta utólag. 

A kunyhó és az előtte ülő asszony ilyen vázlat alapján készülhetett, a kisgyerme-

két tartó anya már kérdésesebb, a kép többi része még inkább. A távoli gémeskút 

egyértelműen a puszta szimbólumaként került a képre.

Érdekesség, hogy Kollarz ezt a képet tükörszimmetrikus formában, és teljesen 

átkomponálva vette át, nem is volnánk biztosak az átvételben, ha a másik két át-

vétel nem árulkodna arról, hogy Kollarz birtokában volt Valério lapjainak. Az ere-

XXXI. Valério: Habitation 

Tsigane sur la Pusta (Cigány 

szállás a pusztán).

XXXII. Kollarz: 

Cigány tábor
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deti lapon még kevés képi közhelyet azonosíthatunk, Kollarz kőnyomatán azon-

ban bőségesen megjelennek, például a fedetlen fő, a mezítelen gyerek, a pipázó 

asszony és az üst. A képpár szemléletesen mutatja, hogy a rajzoló saját vizuális 

toposz-készlete hogyan torzítja önmagához az eredeti látványt. 
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XXXIII–XXXIV.

Valério ezen két képaláírás nélküli képe cigány kovácsot ábrázol. Amint már több-

ször említettük, a francia rajzoló szükségképpen mentes volt a magyarországi képi 

közhelyektől, ez a két ábrázolás tehát jelentős forrás-értékkel bír. A XXXIV. számú 

kép szemlátomást helyszíni, élet után készült vázlat későbbi kidolgozása, a lényegre 

koncentrál. A férfi  vállán a kabát (mente?) kérdéses ugyan, az ember ilyen, a szabad 

mozgását akadályozó viseletet aligha hord munka közben, a testtartás és a munka-

végzés gesztusa azonban egyértelműen hitelesnek látszik. Érdemes megfi gyelni a 

kalapács méretét. Más képeken sokkal nagyobbakat is látni, de valószínűleg Valéri-

oé a hiteles. A földbe vert üllő máshonnan is ismert, a vasfogó szintén. 

A XXXV. számú kép már szerkesztett kompozíció, az épület-belső és a nőalak a 

háttérben inkább tűnik regény-illusztrációnak, mint hiteles ábrázolatnak. A ko-

vács azonban a fujtatóval élet után készülhetett. A kalapács itt is feltűnően kicsi. 

XXXIII. XXXIV.Képaláírás nélkül
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XXXV. 

Musicier Tsigane (Zenélő cigány)

A következő kép kisbőgőst ábrázol, és feltehetően éppen úgy élet utáni vázlat 

alapján készült, mint a XXXIII. számú. A kabát itt már hihetőbb, de még min-

dig kérdéses, hiszen zavarja a kar szabad mozgását. Érdekes, hogy a muzsikus 

a vonót nagybőgő módjára fogja. A háttérbeli alak afféle díszítő elem, egy másik 

vázlat idekomponálása. 
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XXXVI– XXXVIII.

A kép központi alakja az előző kép felhasználásával készült, az alsó nőalak talán 

az újszászi asszony egy vázlata nyomán, maga a kompozíció azonban teljességgel 

a fantázia szülötte, méghozzá nyugat-európai fantáziáé, amelyben máig élénken 

él a szép cigánylány, például Esmeralda képe, és szívesen látja őt másutt is meg-

jelenni. Ez a kép a francia szemlélő számára készült, aki – mint minden képfo-

gyasztó – elvárta, hogy saját előképei visszatükröződjenek a számára szállított 

ábrázoláson. A kocsmabelső a búbos kemencével és a klasszicista jellegű ajtó-

kerettel, a kazettás menyezettel teljes stíluskavarodás, a háttérben feltűnő három 

alak viszont akár egy elkapott pillanat lenyomata is lehet. 

A Képes Világ képe Valério nyomatának fordított állású átvétele. A Magyarország 

és a Nagyvilág képe sajátos kompiláció, nagy része Valério képét veszi át, de a 

főalak egy másik képről való, átrajzolva, a háttérfi gurák pedig a rajzoló saját le-

leményei.

XXXVI. Valério: Musiciens 

Tsiganes (Zenélő cigányok)

XXXVII. A kártyavető 

cigányasszony, Képes Világ, 

1868. 240. oldal 

XXXVIII. A czigányok, 

Magyarország és a Nagyvilág 

1866. oldal
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XXXIX–XL. 

A kőnyomat érdekes példája annak, ahogy a művész az eredeti helyszínen gyűjtött 

motívumokat feldolgozza, teljes kompozícióvá gazdagítja. Látható, hogy a képen 

szereplő kovács alakja a XXXIII. számú kép tükörszimmetrikus mása, de már az 

edény, mint hangsúlyos képelem középre került. Az asszony és a fi ú képe bizonyára 

ugyanilyen helyszíni vázlatok alapján készült, ezek kidolgozott eredetijét azonban 

nem ismerjük. Az alakok viseletében cigányos elem nem azonosítható, a környező 

magyar parasztság ruháit hordják, noha elképzelhető, hogy a helyszínt ismerő kora-

beli szemlélő bizonyos cigány jellegzetességeket is meg tudott volna határozni.

A Magyar Néplap három évvel később átrajzolva, forrás megjelölése nélkül újra 

közölte a képet.

XL. Magyar Néplap, 1857. 598. oldal: 

Mátravidéki czigánycsalád

XXXIX. Valério: Famille tsigane des 

montagnes du Matra 

(Cigány család a Mátra hegyekből)
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XLI–XLII.

A képet Valério a XXXV. számú kép továbbfejlesztésével alkotta, egy háromfős csár-

dai zenekar teljes képét rajzolva meg. Noha a kisbőgős a zenekarban háttérszereplő 

(ennek számos képi bizonyítéka van, ha nem tudnánk amúgy is), ezt Valério nem 

érzékelte, és a legnagyobb méretű hangszer megszólaltatóját helyezte a középpontba. 

Ráadásul az eredeti rajztól eltérően a muzsikussal felemeltette a hangszerét, holott 

így bajos rajta játszani – igaz, a kompozíciónak a hangszer ilyen elhelyezkedése elő-

nyére vált. A három zenész egyértelműen paraszti ruhát visel, bő gatyával, bő szárú 

inggel, subával, az oláhcigány viseleti elemeknek ekkor még nyoma sincs. A zené-

szek közül kettő kalapot visel (noha belső térben vannak), ami jelzi, hogy a fejfedő 

számukra éppúgy jelentőséggel bírt, mint a kor más férfi ai számára.

XLI. Valério: Musiciens Tsiganes (Zenélő 

cigányok)

XLII. Kolarz: Zenélő Czigányok, Österreich’s 

Nationaltrachten, Paterno, Wien, 1858
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A cseh-osztrák rajzoló Franz Kollarz ezt a képet is átvette. Az épület-belsőt maga 

Kollarz is csak jelezte, az alakok azonban kidolgozottak, a kompozíció, amely je-

lentős mértékben eltér a mintától, a klasszikus háromszög formát követi. Érdekes, 

hogy Kollarz az egyik hegedűst cimbalmosra cserélte, a kor gyakorlatának talán 

ez felelt meg jobban. A viszonyokat ismerő Kollarz a kisbőgő hangsúlyosságát is 

csökkentette, helyette a prímás emelkedik ki a trióból. 
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XLIII–XLVI.

Andrássy albumának lapjai (első rész 33–34. kép)

Andrássy Manó229: Hazai vadászatok és sport Magyarországon. Pest, 1857.

230

231

229   Politikus, nagybirtokos, nagyiparos, az MTA tagja, élt 1821-1891. Új Magyar Életrajzi 
Lexikon, I. 137.

230 Életrajzi adatok lásd 26. oldal.
231 A Rupp család több jeles tudóst is adott, Zsiga nevűről a szakirodalom nem emlékezik meg.

XLIII. XLIV.

XLV. Prónay Gábor215: Magyar táncz. Pest, 
én. (1863, a Honderű melléklete)

XLVI. Rupp Zsiga216: Marianna csár-
dás. Rózsavölgyi, Pest, 1864
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Az Andrássy Manó gróf neve alatt ismeretes, fólió méretű album egyik lapján csár-

dában táncoló pár látható, egy másikon a csárda udvarán folyik a mulatozás. A zenét 

mindkét helyen cigány szolgáltatja. A képeknek sokkal több közük van a főnemesi 

szalonok paraszt-romantikáról alkotott ideáihoz, mint a valósághoz, a cigány muzsi-

kusok ábrázolása mégis fi gyelemre méltó. A csárdában egy szál hegedű szolgáltatja a 

muzsikát, a zenész meghúzódik a kemencepadkán. Az udvaron már négy tagú banda 

zenél, a később sorra kerülő Heicke-képen láthatóhoz hasonló hegedű-kisbőgő-klari-

nét trióhoz régi típusú, nyakba akasztható cimbalom társul. Ugyanez a felállás látható 

Prónay Gábor Magyar csárdásának 1863-ban Pesten megjelent kottacímlapján, míg 

Rupp Zsiga Marianna-csárdásának kottáján (1864, Pest) csupán kisbőgőt és hegedűt 

láthatunk. Mindebből világosan látszik, hogy a kor cigányzenéjének alapja a hegedű, 

és az bővülhet különböző felállásban kis/nagybőgővel, klarinéttal és cimbalommal. 

Ez a felállás, mint köztudott, ma sem változott. 
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XLVII.

Marastoni Jakab232: Lúdtolvaj cigányok (1859 előtt), (MNM, TKCs)233

A jeles grafi kus, Marastoni Jakab, az Első Magyar Festészeti Akadémia alapító taná-

ra tanítványának, Lotz Károlynak (1833-1904) ”Csak előre” című festményét dol-

gozta át kőnyomattá. Ez az ábrázolás azon kevesek közé tartozik (még kettőt sikerült 

azonosítanunk közel kétszázból), amely a cigányok tolvajlását jeleníti meg. A kom-

pozíció szemlátomást teljességgel a fantázia szüleménye, a történések a valóságban 

soha elő nem forduló sűrűséggel zsúfolódnak benne. Ez a kép, noha eredeti képi 

elemekből építkezik, valójában egy sztereotípia képben való megfogalmazása. 

232 Olasz származású magyar festő, az első magyar festőiskola létrehozója, élt 1804-1860
 Lexikon 3/237-238.
233 Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok.

Csak előre! (Lotz után)
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XLVIII.

Joseph Heicke234 kőnyomata (1861 előtt), (MNM, TKCs)

Joseph Heicke szlovák parasztok lakodalmát örökítette meg. A mulatozó társaság-

nak cigányzenekar szolgál tat ja a talpalávalót hegedű, nagybőgő és klarinét össze-

állításban. A kép a táncosok bájosan esetlen gesztusait leszámítva híven ábrázolja 

a cigányzene egyik megjelenési formáját a paraszti életben.

234 Osztrák festő és litográfus, élt 1811-1861. Lexikon 2/360.
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XLIX. 

Látogatóba, a Képes Világ melléklete, 1860 körül (MNM, TKCs)

A szignálatlan, színes kőnyomat az egyetlen a fellelt ábrázolások közül, amelyen 

a híres cigánykerék látható. Egészen a huszadik századig ismert szituáció, hogy 

az elhaladó kocsi mellett a közelben lakó cigánygyerekek cigánykereket hány-

nak az aprópénzt közéjük dobó utasok gyönyörködtetésére. Éppen ezért különös, 

hogy másutt nem bukkan fel ez a látványos jelenet, ami arra utal, hogy korántsem 

volt olyan gyakori, mint azt az emberek gondolták, noha jól tudjuk, hogy külön-

böző vidékeken a gyerekek ma is különböző mutatványokkal igyekeznek némi 

aprópénzt szerezni az utazóktól. A kép egyébként  merőben műtermi kompozíció, 

akárcsak Marastoni kőnyomata.
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L–LII.

A Rohbock-lapok

Hunfalvy János235 – Rohbock Lajos236: Magyarország és Erdély eredeti képekben 

1-3. Darmstadt, 1856-1864.

A 19. század második felében világszerte nagy népszerűségnek örvendő veduta-

albumok egyik becses darabja a történelmi Magyarországot mutatja be három kö-

tetben, Ludwig Rohbock német acélmetszőnek a szöveget kísérő százhúsz acél-

metszete segítségével. A második kötetben a veduták közül hármon cigányok is 

azonosíthatók, hangsúlyozva, hogy ők csupán mellékszereplők, staffázsfi gurák a 

kép fő tárgya, az ábrázolandó épület előterében. A kép nem is mondja ki, hogy ci-

gányokról van szó, arra csupán a képi közhelyek segítségével következtethetünk. 

235   Földrajztudós, statisztikus, az MTA és számos tudós társaság tagja, élt 1820-1888. Új 
Magyar Életrajzi Lexikon, III. 405.

236   Német grafi kus, acélmetsző, élete kevéssé ismert, élt 1820 körül – 1880 körül 
de.wikipedia.org: Ludwig Rohbock.

L. A pannonhalmi főapátság
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A pannonhalmi főapátság előtt, a mélyúton vándor cigány család pihen. Arra, hogy 

cigányokról, és nem parasztokról lehet szó, részben a gyermekét kendőjével magá-

ra kötő asszony képe utal. Vizuális közhely továbbá a földön ülés, amely parasztok 

esetében szinte csak pásztoroknál fordul elő, önmagában azonban nem volna elég-

séges az azonosításra. A földön ülő férfi  mellett az üst viszont egyértelmű jelzés, 

kifejezett utalás arra, hogy a rajzoló cigányokat akart ábrázolni. A szekér mellett 

álló férfi  a gyerekével talán nem cigány, ők környékbeli parasztok, akik éppen fel-

keresik a cigány fémművest, hogy valamit vegyenek vagy megjavíttassanak. 

A Szepesvár melletti csoport még inkább kérdéses. A földön ülés itt is megjelenik. 

Ha a szekér mellett álló gyerek mezítelen (ez a részlet kicsisége miatt nem egy-

értelmű), az még az üstnél is egyértelműbb jelzése a csoport cigány voltának, ha 

viszont nem az, akkor az etnikum kétséges.

LI. Szepesvár és váralja
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A Siklós vára alatt sátorozó csoport esetében nincsenek kétségeink: a sátor teljes 

bizonyosságú cigány képi közhely, mellé a földön ülés (sőt fekvés), kocsi, ló egy-

értelműen vándor cigány családot határoz meg. 

LII. Siklós vára
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LIII–LVII.

A Magyarország képekben öt képe

Magyarország képekben, honismertető album I-II. Pest, 1870237

237   A kor legjobb szerzőit felvonultató albumot Nagy Miklós, a Vasárnapi Újság munka-
társa szerkesztette, így érthető, hogy annak több képe a Vasárnapi Újságból való.

LIII. Meszelőkötő czigányok LIV. Üstfoltozó czigányok

LVI. A dade és a rajkóLV. Teknővájó czigányok
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A képes országleírások egy késői darabja a Magyarország képekben című album. Ben-

ne öt kép (és a hozzájuk tartozó leírás) ismerteti a cigányokat. Ezen képek közül három-

ról pontosan tudjuk, hogy korábban már megjelent fametszetek átrajzolt újraközlései, 

róluk a korábban közölt variánsnál, a Vasárnapi Újság rajzai között szólunk bővebben. 

Az LIV. számú képen fi gyelemre méltó a már Barabásnál említett, rövid- és hosz-

szú szárú tippan-meszelő, és különösen a földön ülő öregasszony, aki éppen a 

meszelőkötés közbenső fázisában látható. Ez a mozzanat sehol másutt nem jele-

nik meg, ám mind az ábrázolásmód, mind a kép alatt látható felirat (hogy ugyan-

is Újházy Ferenc238 vázlata után készítette a kor sokat foglalkoztatott rajzolója, 

238  Autodidakta festő, rajztanár, élt 1827-től 1921-ig. Lexikon 4/606.

LVII. Vándor czigány család
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Jankó János239) arra utal, hogy ebben a tekintetben forrás-értékű képpel van dol-

gunk. Egyebekben a kép vizuális toposzokból építkezik. A képi információknak a 

kor gyakorlata szerinti áramlását, feldolgozását mutatja, hogy a matuzsálemi kort 

megért, cigány tárgyú festményeket is alkotó Újházy feltehetően olajképeihez ké-

szített vázlatokat, és Jankó, aki elsősorban újságrajzolóként kereste a kenyerét, 

ezeket dolgozta át illusztrációvá. 

Az LVII. számú kép teljes egészében képi közhelynek tekinthető, noha maga a szituá-

ció – az idős zenész muzsikálni tanítja az unokáját – természetesen életszerű. 

Az öt rajz együttesen a magyarországi cigányságról próbál átfogó képet adni, így 

bemutatni a faműves, üstfoltozó, zenész és (szeg)kovács cigányokat. Nem tud-

juk, hogy a rajzolónak a foglalkozások mögött meghúzódó mélyebb társadalmi 

különbségekről voltak-e ismeretei, különbséget tudott-e tenni a teknővájó beás, a 

nagygombos kalderás, a romungró muzsikus és a viselete alapján akár kalderás-

nak, akár oláhcigánynak vagy romungrónak számító kovács között, az azonban 

valószínű, hogy a kép szemlélője nem jutott ilyen ismeretekhez. 

239  A kor egyik legsikeresebb újságrajzolója, élt 1833–1896, Lexikon 2/495–496.
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LVIII-LXII.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben metszetei

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben IXXI., Budapest, 1887-1901. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című nagy könyvsorozatot a 

kiadó a birodalom reprezentatív bemutatkozásának szánta, és ehhez elnyerte az 

uralkodó támogatását, a kiadvány védnöke Rudolf trónörökös lett. A ma gyar rész 

hetedik, Erdélyt ismertető kötetének végén, az 569-578. oldalon külön a cigányo-

kat tárgyaló fejezet jelent meg Habsburg József főherceg tollából, aki főrangú 

állásához képest meglepő alapossággal és elkötelezettséggel foglalkozott a cigá-

nyok ügyeivel, és korábban egy színvonalas oláhcigány nyelvtant is közreadott. A 

képsort a kor legtekintélyesebb fametszője, Morelli Gusztáv240 metszette, részben 

fénykép, részben neves festők és rajzolók művei alapján. 

240   Fametsző, 1848-1909. A Mintarajziskola, majd az Iparművészeti Főiskola tanára, legismer-
tebb munkája a Feszty-körkép nagyméretű reprodukciója. Magyar Nagylexikon, 13/295.

LVIII. Czigány leány

LIX. Sátoros czigány és czigány asszony
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A leány portréja Maria szignóval aláírt festmény reprodukciója, amely összbe-

nyomásával inkább pozitív, mint semleges viszonyulást mutat a tárgyához. A 

kettősportré (az eredetiben is átfedéssel) fénykép után készült oláhcigányokról. 

Amint a képaláírásból is kiderül, ezt a megkülönböztetést a kor emberei még nem-

igen érzékelték, a cigányokat sátorosokra és letelepedettekre osztották. Figyelmet 

érdemelnek az asszony ékszerei, a (feltehetően pénz)érmék bőséges használata, 

valamint a nyitott blúz, amely a képkivágás révén éppen csak érzékelteti az eroti-

kus motívumot anélkül, hogy azt láttatná is. A férfi  esetében az ápolt dús haj kelti 

fel a fi gyelmet, amely a testi higiéné iránti igényességre vall. 

Morelli következő metszete egy Pásztor L. szignóval ellátott festmény reproduk-

ciója, maga a festmény pedig talán fénykép után készült, az alkotó csupán kissé 

korrigálhatta a kompozíciót, elhagyta a zavaró részeket. A kép ezzel együtt is hi-

telesnek mutatkozik, ami jól illeszkedik a könyvsorozat szellemiségéhez és József 

LX. Vándor czigányok
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főhercegnek a témában való személyes jártasságához. Ezen a képen a valóságnak 

csupán kissé megszépített mását látjuk. Említést érdemel a négy szekér, amelyek 

legalább húsz-harminc fős kompániára utalnak. Ennyi ember nem fér el egy sátor-

ban, ebben a tekintetben tehát a rajzoló vagy tévedett, vagy a többi sátor kilógott 

a kompozícióból, ezért azokat elhagyta.

LXI. Faragó czigányok tanyája 

Még József főherceg sem látta tisztán a beás és más cigány törzsek közötti vi-

szonyt – legalábbis műveiben ez nem jelenik meg –, a képen azonban egyértel-

műen beás telepet látunk, amint arról az első kötet XY oldalán már szóltunk. Ez a 

telep huzamos idejű ottlakásra szolgált, a kép tehát egy beás közösség mindenna-

pi életének színterét mutatja.

Az utolsó kép, amely színvonalas alkotó munkája, bizonyára nem fénykép után 

készült, sokkal inkább a korabeli regényillusztrációk stílusjegyeit mutatja. Hi-

telesség tekintetében valószínűleg éppen fordítva áll, mint a továbbiakban majd 
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sokat emlegetett zsánerképek: az egyes részletek fantázia után készültek, az ösz-

szbenyomás azonban hitelesen közvetíti azt, amit a korabeli utazó egy falu szélén 

láthatott. 

LXII. Faluvégi czigány kunyhók 





4.4.2. ILLUSZTRÁLT FOLYÓIRATOK
4.4.2.1. ÁTTEKINTÉS
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A 19. századi cigány ábrázolások legbővebb forrásai az illusztrált folyóiratok év-

folyamai. A kérdéses időszakban, az első megjelenés időrendjében a következő 

illusztrált lapok közöltek cigány ábrázolásokat:

Vasárnapi Újság, 1854–1921

Magyar Néplap, 1856–1860

Ország Tükre, 1862-1865

Hazánk s a Külföld, 1864-1872

Magyarország és a Nagyvilág, 1865-1884

Képes Világ, 1866-1873

Képes Családi Lapok, 1879-1943

Ország-Világ, 1879-1938

Magyar Szalon, 1884-1936

Ezeket 1900-ig a teljesség igényével tekintettük át, listába véve minden cigány-

ábrázolást, még a más lapból átvett változatlan utánnyomást is. Felvetődött, hogy az 

egyes képek elemzését laponkénti bontásban csoportosítsuk, ami segítséget nyújtana 

ahhoz, hogy az egyes lapok szellemiségéről, annak változásáról jó képet kapjunk. 

Végül mégis inkább a lapoktól független időrendet választottuk, mert szempontunk-

ból sokkal több információt hordoz az egyes korok szellemiségének, mint az egyes 

lapoknak vizsgálata. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért évtizedekre bontottuk az 

anyagot, egynél-egynél össze is foglalva az arra jellemző momentumokat.

Az, hogy a vizsgálat csupán 1900-ig, az előző századfordulóig terjedt ebben a mé-

diumban, a konkrét dátumot illetően önkényes, de nagyobb távlatban több szem-

pontból is indokolt döntés. Az egyik szempont technikai jellegű. Egészen jó köze-

lítéssel az előző századforduló körüli néhány évben sikerült kifejleszteni a fénykép 

újságban való sokszorosításának módját. 1895-ben a közölt illusztrációknak még 

erős többsége volt fametszet (még ha növekvő arányban fénykép után készült is), 

1905-ben viszont már fordított volt az arány. Mivel ez a tanulmány elsősorban a 
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grafi kai úton sokszorosított ábrázolásokkal foglalkozik (az első kötet elején kifej-

tettük, miért), a vizsgálat tárgya a 20. század elejére a lapokból szinte eltűnt. 

A másik szempont társadalmi jellegű, és nem kevésbé lényeges. A lapok témavá-

lasztásából világosan kiolvasható, hogy a magyar társadalom, legalábbis a polgári 

néplapok közönsége hogyan alakult át. Az 1860-as években a súlypont még a vidé-

ki és kisvárosi életen volt, az írások és képek az ottani értelmiség (akkori szóval in-

telligencia), a földbirtokosok és a tehetősebb parasztgazdák érdeklődésére tartottak 

számot. Az előző századfordulóra ez gyökeresen megváltozott, a lapok az éppen 

ekkor megszülető nagyvárosi polgárság felé fordultak, visszahúzódott a látókörük-

ből a magyar vidék, viszont megjelentek a távoli földrészekről érkező tudósítások. 

Egészen pontosan érzékelhető ez a jelenség a korszak meghatározó lapja, a Vasár-

napi Újság cigányokkal kapcsolatos szerkesztési gyakorlatából. Korábban, amint a 

következőkben bőséges példatárral bizonyítjuk, kifejezett érdeklődéssel fordult a 

lap a cigányok felé, számos cikket és képet közöltek ebben a témában. 1900-tól kez-

dődően azonban a cigányság hétköznapi élete gyakorlatilag eltűnt a lapból, számára 

zömmel két megjelenési forma maradt: a városi cigányzenészekről készült portrék 

és a kor népszerű festőinek zsánerképeiről készült reprodukciók. Szempontunkból 

pedig egyik sem releváns. Említést érdemel, hogy már a fénykép korszakában, a Va-

sárnapi Újságban egészen konkrétan 1907-ben megjelenik a kriminalitás, az egész 

országot felzaklató dánosi gyilkosság cigány vádlottai képében.

Ami a zsánerképet illeti, ez, vagyis a társadalom különböző rétegei mindennapi életé-

ből ”ellesett” jelenetek ábrázolása a 19. század utolsó harmadának egyik legkedvel-

tebb festészeti műfaja volt, mert biztos vásárló közönségre támaszkodhatott. Készültek 

képek nagypolgári szalonokról, falusi parasztházakról, iparos-műhelyekről. Legtöbb-

jük közös vonása az idealizálás, az ábrázoltak megszépítése, harmonikussá formálása, 

hiszen jómódú polgárok szalonjait voltak hivatottak díszíteni, ez közönség pedig nem 

szívesen szembesült (a pénzéért) az élet kellemetlen jelenségeivel, csúnyaságaival. A 
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zsánerképek műfaján belül az 1880-as évek közepétől (de mint fentebb láttuk, helyen-

ként már korábban is) szerte Európában kifejezetten divatba jöttek a cigányok életét 

ábrázoló zsáner-festmények, amelyek jó áron keltek el a műtárgy-piacon. 

Ez a siker arra buzdította az illusztrált lapok szerkesztőit, hogy egyebek mellett a 

sikeres képek reprodukcióival tegyék kelendőbbé lapjukat. Az 1890-es évtized-

ben már ugrásszerűen megnőtt a cigány-tárgyú újságképek között a zsáner-repro-

dukciók száma. Ezen képek befogadója azonban fokozatosan távol került a cigá-

nyoktól, rohamosan növekvő nagyvárosok lakójaként egyre ritkábban került velük 

érintkezésbe, és ezzel párhuzamosan az az igénye is csökkent, hogy a cigányokról 

hiteles szóbeli és képi információkkal lássák el. Ehelyett egy másik, mestersége-

sen előállított világot igényelt, amelynek szép harmóniáját fokról fokra letisztuló 

szóbeli és képi közhelyek formálják. A képeslapok elemzésekor látni fogjuk, hogy 

a következő évtizedben megjelent a valóság megismerése iránti igény is, vele a 

szociográfi ai szempontból is értékelhető ábrázolások – de még nem tartunk ott, ez 

még a szép és hamis harmóniák kora. 

Hogy a magyarországi illusztrált folyóiratok szemléletváltását hiteles adatokkal is 

alátámasszuk, felsoroljuk a Vasárnapi Újság 1900 és 1910 közötti cigány tárgyú 

illusztrációit:

Évfolyam/szám Oldalszám Képaláírás jelleg

1900/1 12 Kubelik János Prímás portréja

1901/48 465 Régi arató ünnep (zenészekkel) Saját illusztráció

1903/40 667 Cigányprímások Prímások portréi

1904/47 801 Bihari: A nagyreményűek Zsáner reprodukció

1905/15 229 Böhm: A czigány hegedűje Zsáner reprodukció

1905/38 602 Böhm: A kártyavetőnél Zsáner reprodukció

1905/38 604 Böhm: Czigány nő Portré reprodució

1907/14 273 Undi S. Mariska: Gorbói czigánytanya Zsáner reprodukció

1907/49 994 Czigány vajdáné a XVII. században Reprodukció (lásd III kép)

1907/54 626-28 A dánosi gyilkosság gyanúsítottjai Öt fénykép

1909/20 416-17 Teknővájó czigányok Három fénykép
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Külön probléma a fametszetes újságillusztráció és a fénykép viszonya. A 19. 

század utolsó harmadára a fényképezés már általánosan elterjedt, számos festő 

(például, amint majd látni fogjuk, Vastagh György) a fotográfi a segítségével gyűj-

tött anyagot a képeihez, és a lapok maguk is gyakran fényképeket rajzoltattak át 

fametszetté. Ezek hitelességével kapcsolatban azonban óvatosaknak kell lennünk. 

A korban általános gyakorlat volt, hogy a fametszetre való áttételkor a rajzoló 

mintegy kijavította a fénykép kompozíciós hibáit, a szerinte fölösleges részeket 

elhagyta, egyes szereplők helyét megváltoztatta. Az első részben, Oldal István 

fényképe és az az alapján készült vízfestménye példáján már szóltunk erről a je-

lenségről. Ezúttal egy másik képpárt mutatunk be, amelyek ugyan nem cigányo-

kat ábrázolnak, a szóban forgó jelenséget azonban pontosan illusztrálják. Teleki 

Samu útleírását illusztrálja a metszet241 (141. kép), amelyről világosan leolvasha-

tó, hogy fénykép után készült. Ritka szerencse folytán a kérdéses fénykép fenn 

is maradt242 (140. kép), és azon jól látható, hogy a rajzoló tükör-szimmetrikusan 

megfordította a képet, ám a jobb szélen álló nőt, hogy az „ne nézzen ki a képből”, 

áttette a másik oldalra, az alakok lábát kipótolta, a fénykép bal alsó sarkában erő-

241  Höhnel: A Rudolf és Stefánia tavakhoz, Budapest, 1892, I. kötet, 165.
242  Erdélyi Lajos: Teleki Samu Afrikában, Bukarest, 1977, 19. kép.

140. kép 141. kép
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sen megvágva látható alakokat elhagyta, és a háttérben lévő fáról is letakarította a 

tisztázatlan részleteket. És ez még nagyon fi nom beavatkozás volt.

Az egyes képek ismertetése során törekedtünk rá, hogy ha voltak ilyenek, az elő-

képeket, a mintákat, továbbá az alkotások képi utóéletét is felderítsük. A teljességet 

azonban semmiképpen nem tűzhettük célul, hiszen senki sem ismerheti a rendkívül 

gazdag 19. századi magyar festői és grafi kai termés egészét, kismesterek jelentős 

részben magángyűjteményekben őrzött alkotásainak százait és ezreit. Abban pedig 

biztosak lehetünk, hogy további feldolgozások lappanganak még kisebb közlemé-

nyekben, rövid életű vidéki folyóiratokban vagy másutt. A lényeget azonban ez a 

hiány nem érinti. Úgy hisszük, hogy magát a jelenséget, a képi megfogalmazások 

vándorlását az itt bemutatott példákkal is híven szemléltetnünk sikerült. Magá-

tól értetődik, hogy ha a munka, a magyar cigány ikonográfi a kutatása folytatódik, 

újabb és újabb kapcsolódásokra derül majd fény, tovább pontosítva ismereteinket.

4.4.2.2. A vizsgált újságok

Az alábbiakban röviden ismertetjük a vizsgált folyóiratokat, hogy a kor szelle-

mi mozgásaiban valamelyest elhelyezhetők legyenek. Részletesebb ismertetőt az 

érdeklődő a korral foglalkozó, meglehetősen bőséges irodalomban talál, ahhoz 

útmutatóul szolgálhat a sajnálatos módon félbemaradt, a kort azonban még majd-

nem egészében ismertető A magyar sajtó története című, három kötetes összefog-

lalás243. Az alábbiak is zömmel ebből a műből merítenek.

Képes újságok

A 19. század második felében egy sor képes hetilap kereste a helyét a magyar 

piacon. Sikeresnek közülük az számított, amely elérte a tízezres példányszámot, 

243   A magyar sajtó története. Főszerk. Szabolcsi Miklós, Budapest, 1979, 1985, I: 1705-
1848, II/1: 1848-1867, II/2: 1867-1892.
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jelentősen efölé azonban egyik sem emelkedett. Amelyik lap példányszáma tartó-

san ötezer alá csökkent, az előbb-utóbb befejezte működését, vagy beolvadt egy 

másik, sikeresebb lapba. 

A magyar újságok a mintát gyakran a német sajtóból vették, egyik-másik kiad-

vány már-már szolgaian követte német példájának szerkesztési elveit és külalak-

ját, külföldi anyagot azonban ezek a lapok is csak elvétve hoztak, többnyire a kor 

híres íróinak munkáit fordították.

Az induláskor, az 1860-as, majd az 1870-es években még az úgynevezett „en-

ciklopédiai” lapok voltak a meghatározók, döntő szerepük volt az ismeretterjesztő 

anyagoknak, bár szépirodalmat már a kezdetektől közölt valamennyi. Az ismeretter-

jesztés keretében igyekeztek bemutatni Magyarország népeit, köztük a cigányokat is. 

Az 1880-as évektől a szépirodalom mind nagyobb szerephez jutott, és a lapok 

szinte kivétel nélkül követték a közönség megváltozott igényeit. A képes hetila-

pokban és kéthetilapokban az előző századfordulóra a szépirodalom aránya átlép-

te az ötven százalékot, ez vált a fő tartalommá, mellette a hírek tartották meg a 

súlyukat, és az ismeretterjesztés mintegy melléktermékké vált.

A képes családi lapok piacán az első kísérlettől 1900-ig több tucat vállalkozás 

próbálta megvetni a lábát, de mindössze hat érte meg megjelenésének tizedik évfor-

dulóját. Utóbbiak közül négy, a Vasárnapi Újság, a Képes Családi Lapok, az Ország-

Világ és a Magyar Szalon viszont félévszázados fennállását is megünnepelhette.

Vasárnapi Újság 1854-1921

A Vasárnapi Újság az egyik első kísérlet volt a magyarországi illusztrált néplap 

megteremtésére, és mindjárt átütő sikert ért el, egészen 1922-ig megjelent, miköz-

ben számos versenytársa támadt és bukott el mellette. A lap a kor legjobb szerzőit 

és rajzolóit foglalkoztatta, érdeklődési területe pedig szinte mindent átfogott. A 

nemzeti szellem ápolását tűzve ki céljául, sok energiát fordított arra, hogy olvasó-
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ival minél alaposabban megismertesse Magyarországot, annak népeit, szokásait. 

Ennek keretében 1900 előtt visszatérően írt a cigányokról is.

Magyar Néplap 1856-1860

A kor meghatározó törekvése volt az „egyszerű nép” számára készülő, valódi 

népújság megteremtése, amelyet már 1848-ban Arany is szorgalmazott, és azóta 

készültek tervek a megvalósítására. A sok terv közül a megjelenésig is eljutott a 

Magyar Néplap, ám viszonylag rövid pályafutás után beszüntette működését. 

Ország Tükre 1862-1865

A Vasárnapi Újság által kitaposott úton indult az Ország Tükre, azénál nagyobb 

fi gyelemmel Magyarországra. A versenyt azonban csak rövid ideig állta, nem kis 

részben azért, mert a lapok kibontakozó versenyében a legjobb szerzőket és raj-

zolókat elszipkázták a tőkeerősebb vállalkozások.

Hazánk s a külföld 1864-1872

Színvonalas közművelődési hetilap volt, amely a Vasárnapi Újság mintájára szü-

letett, de hamarosan annak méltó vetélytársává vált. Nagy fi gyelmet fordított a 

magyar vidékre, noha szerzőinek zöme a fi atal polgárok közül került ki. Politikai 

szempontból enyhén ellenzéki vonalat vitt. A stabil, sőt javuló színvonal azonban 

nem volt elég az üzleti sikerhez, a lap nyolc év után megszűnt.

Magyarország és a Nagyvilág 1865-1884

Az 1865 szeptemberében megszűnt Ország Tükre folytatásaként jelent meg ugyan-

azon év októberében. Kezdetben politikai cikkeket is közölt, de 1867-től már csak 

szépirodalmat és kevés ismeretterjesztést hozott, mellettük gyakran egész oldalas 

képeket. Az 1870-es évtizedben a kor egyik legnagyobb munkabírású újságírója, 
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Ágai Adolf szerkesztette, aki emellett Csicseri Bors álnéven a Borsszem Jankót, 

Forgó bácsiként a Kis Lapot gondozta, Porzó néven pedig vezető lapokba írta 

kedvelt tárcáit. 

Képes Világ 1866-1873

A kor bulvárlapja, amely a Magyarország és a Nagyvilágnak mintegy oldalvizén, 

részben onnan átvett, átszerkesztett, részben onnan kiszorult anyagokkal dolgo-

zott. Sajátos célközönsége volt a német nyelvű magyarországi kispolgárság, amely 

ekkor a nagyvárosok lakosságának jelentős hányadát adta. A lap nagy hangsúlyt 

fektetett a népszerű irodalomra, amely idővel eluralkodott benne, visszaszorítva a 

tudományokat. Az irányát vesztett lap 1873-ban szűnt meg.

Képes Családi Lapok 1879-1943

Indulásától fogva sikeres kéthetilap, amely a német Gartenlaube mintáját követte, 

még fejléce is alig különbözött amazétól. Az újságot a kiadó a vidéki kisnemes-

ségnek, módos parasztságnak és alsóbb értelmiségnek szánta, sikerrel. Később, 

vidéki kötődését megőrizve a városi kispolgárság lapja lett. A terjedelem felét 

tette ki az irodalom, harmadát az időszerű hírek, és a fennmaradó részen kapott 

helyet az ismeretterjesztés, például a népélet bemutatása. Az újság illusztrációi 

híresen magas színvonalúak voltak. Az 1880-as évekre mindinkább a női olvasók 

felé fordult, többé-kevésbé nőlappá lett. Az újság túlélte az első világháborút, és 

csak a második sodorta el.

Ország-Világ 1879-1938

Mint legtöbb kortársa, ez a lap is a Vasárnapi Újság köpönyegéből bújt ki, leg-

alábbis abban az értelemben, hogy azzal versengve, az az által hagyott piaci résbe 

benyomulva indult. Mivel a Vasárnapi Újság az ismeretterjesztés kárára mind 
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nagyobb teret nyitott a szépirodalomnak, az Ország-Világ ismét az „enciklopédi-

ai” jelleget domborította ki. A vállalkozás sikeresnek bizonyult, nem kis részben 

azért, mert hamarosan az Ország-Világ is rátért a nagy vetélytárs kitaposta útra, az 

(asszimiláns) kis- és középpolgárság képes irodalmi lapja lett, mely 1890-től már 

„szépirodalmi képes hetilap”-nak nevezte magát.

Magyar Salon 1884-1936

Revü típusú újság, kezdetben havonta, majd kéthetente jelent meg, számonként 

majd könyvnyi terjedelemben. Megcélzott és megszerzett közönsége a magyar 

középosztály volt, később egyre nagyobb fi gyelemmel az arisztokráciára. Gazdag 

szépirodalmi rovata a kor szinte valamennyi jelentős íróját és költőjét foglalkoz-

tatta, ismeretterjesztő írásait is jeles szerzők készítették. Útirajzokat és úti beszá-

molókat nagy terjedelemben közölt, ebben egyedülálló volt vetélytársai között. 

Szellemiségét a címe jól összefoglalta: olyan szalon kívánt lenni, amelyben mű-

velt csevegés folyik a világ dolgairól. Nyitott szellemiségű lap volt, amely azon-

ban nem kötelezte el magát egyetlen ügy mellett sem.



4.4.2.3. A FOLYÓIRATOK KÉPEI

4.4.2.3.1. 1850-1860



234

LXIII.

A minket érdeklő legkorábbi rajz 1856-ból való. Mivel a kép nem gyakorlott mű-

vészre vall, legvalószínűbb, hogy egy műkedvelő, a kísérő szövegből következ-

tethetően erdélyi rajzoló élet után, de utólag megkomponálva készült munkája, 

melyet a budapesti hivatásos fametsző még egy kissé tovább fi nomított, képi köz-

helyekkel (szakadt ruha, főzőüst, putri) tovább bővített. 

Az erdélyi sátoros cigányok, Vasárnapi Újság, 1856. 257. oldal



4.4.2.3.2. 1861-1870
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LXIV.

A népszerű képes hetilap 1861-ben „Képek a hazai népéletbőlˮ címmel sorozatot 

indított, melyet több megszakítással két éven át folytatott. Ebben a sorozatban hét 

cigányábrázolás is megjelent, mindjárt az első a „Czigány-gazdaságˮ címet viseli. 

Erről a képről is azt feltételezzük, hogy jó képességű műkedvelő munkája. Nyil-

vánvaló, hogy a kompozíciót a kor gyakorlatának megfelelően utólag alakította 

a művész, a képen mégis, a mérsékelt rajztudás ellenére, vagy éppen azért átüt 

a hitelesség: a rajzoló valami nagyon hasonlót láthatott maga is. A kép közpon-

ti szereplője a kovács, aki épített tűzhely előtt dolgozik, körülötte a háziállatok 

szintén többé-kevésbé letelepedett életmódra utalnak. Egészen sajátos viszonyokra 

Czigány-gazdaság

Vasárnapi Újság, 1861. 136. oldal



237

utal, hogy a lakás sátor, a tűzhelyet azonban téglából rakták. Egyetlen forrás alap-

ján felettébb kockázatos a következtetések levonása, mégis úgy érezzük, hogy itt 

a vándor-cigány-fémműves életmód jelentős dokumentumával van dolgunk. Azt 

gondoljuk, hogy a sátor – épített tűzhely ellentét nem az átmeneti kor tükröződé-

se, hanem évszázados gyakorlaté. Nagyobb vasdarab megmunkálásához ugyanis 

elegendő hőmennyiséget és hőfokot földön rakott tűzben még fújtatóval sem lehet 

előállítani, miközben tudjuk, hogy a cigányok már a 16. században kisebb ágyúkat 

voltak képesek előállítani, amihez épített tűzhellyel kellett rendelkezniük. 
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LXV.

A népéleti sorozat cigányokat ábrázoló következő darabját a korábban már em-

lített Jankó János készítette. Ez a kép a romantikus mestereknél iskolázott hi-

vatásos rajzoló szemléletét tükrözi. Jankó a kor mestereihez hasonlóan minden 

bizonnyal gondosan tanulmányozta a cigányok öltözködését, használati tárgyait, 

a cél ebben az esetben mégsem a valóság hű visszaadása, hanem egy vonzó, érde-

kes kompozíció kialakítása volt, melyben a cigányok az ábrázolásnak nem céljai, 

hanem eszközei. 

Utazó czigánycsoport

Vasárnapi Újság, 1862. 28. oldal
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LXVI.

A sorban következő kép megint Jankótól való, aki a kép aláírása szerint azt Újházy 

(Ferenc) vázlata alapján készítette. Ez a kép „Üstfoltozó czigányokˮ címen nyolc év 

múlva ismét megjelent a Magyarország képekben, fentebb már ismertetett albumban. 

Itt, a korábbi variáns esetében még hangsúlyosabbnak tarthatnánk a részletek hiteles-

ségét, ha nem intene óvatosságra, hogy másodlagos feldolgozásról van szó, a rajzoló 

nem látta képe tárgyát, csak egy arról készült vázlatot. A férfi  hatalmas gombjai a kal-

derás törzsre utalnak, amihez illusztrációként lengyelországi kalderás férfi ak fényké-

pét mellékeljük. A két, közel egyidős képen a gombok mellett a kalap és a hosszú haj 

is feltűnő hasonlóságot mutat, a Vasárnapi Újság metszetén a férfi  kalderásként való 

azonosítása tehát meglehetősen biztos lábakon áll. A képről, illetve az ábrázolás ad-

digi hiányáról nem kevesebb olvasható le, mint hogy legkésőbb 1863-ban megjelent 

LXVI. Kolompár czigányok

Vasárnapi Újság, 1862. 313. oldal

142. Kalderash Gypsies, c. 1865.
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a kalderás törzs Magyarországon, de nem sokkal előtte érkezhetett. Ez az információ 

egybevág azzal, hogy a román cigányrabszolgaság tényleges felszámolására az 1850-

es évek végén került sor. A kompozíció többi része már inkább a fantázia termékének 

tűnik, mintegy hátteret ad a kép fő tárgyának.
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LXVII.

Az előző képhez hasonlóan ez is Újházy vázlata alapján készült, valószínűleg több 

rajzból megkomponálva, és ez is megjelent nyolc évvel később a honismereti album-

ban. Magyarországon famunkával többnyire beások foglalkoztak, ennek a törzsnek 

a jellegzetességei azonban nem azonosíthatók a képen. Az asszony feltűrt szoknyája 

legalábbis kétséges, tekintetbe véve a cigány kultúrában meglévő, már említett tisz-

taság-tisztátalanság viszonyrendszert, amely szerint a nő teste köldöktől lefelé tisztá-

talan, eltakarandó. (A legkevésbé sem véletlen, hogy a tradicionális cigány közössé-

gek asszonyai ma is lábfejig érő szoknyát hordanak.) Az is esetleges jelenség, hogy 

az asszony fején hordott teknőben kisgyerek ül, ez persze előfordulhatott, de inkább 

játékosságból, mint bevett szokásként. A jobboldali férfi alak bizonyára hiteles vázlat 

után készült, de forrásértékű, karakteres vonásokat nem tartalmaz. 

Teknővájó czigányok

Vasárnapi Újság, 1862. 436. oldal
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LXVIII.

A szerzőpáros itt is azonos, ezt a képet azonban nem vette át a Magyarország képek-

ben. A három sátor alkotta telep kifejezetten hitelesnek tűnik, ilyen, hátrafelé lejtő 

sátor-megoldást több helyen láthatunk. A sátrak mellett azonban minden más részlet 

utólagos, műtermi kompozíció benyomását kelti, különösen a baloldali szekér, ame-

lyet a rajzoló, hogy jól látható legyen, valósággal a levegőbe emelt, legalább egy 

méterrel a talajszint fölé. Az utólagos kompozíció miatt a léptékek is kérdésesek, a 

képről hitelesen nem olvasható le, hogy milyen méretű sátrakról van szó. 

Vándor czigányok télen
Vasárnapi Újság, 1862. 436. oldal
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LXIX.

Megint az Újházy-Jankó szerzőpáros alkotása, a Magyarország képekben ezt sem 

közölte újra. Amint a mesterségeknél már szóltunk róla, a 19. század második 

harmadában még nem számított jellegzetes cigány mesterségnek a vályogvetés, a 

parasztok maguk is rendszeresen foglalkoztak vele. A cigányoknak ebbe a mun-

kába való bekapcsolódása valószínűleg annak köszönhető, hogy saját társadal-

mi-gazdasági viszonyaikhoz illeszthető volt, tudniillik maguk alakíthatták ki a 

munkarendjüket, a megbízó felügyelete nélkül dolgozhattak, és bérük kizárólag a 

megtermelt végtermék mennyiségétől függött. A fennmaradt ábrázolások csekély 

száma ugyanakkor arra utal, hogy a vályogvetés nem volt meghatározó jövede-

Vályogvető-czigányok

Vasárnapi Újság, 1862. 557. oldal
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lemforrás a számukra, szemben a fémművességgel. Az ábrázolások csekély szá-

ma ezt a képet is becsessé teszi, és noha nyilvánvalóan utólagos kompozícióról 

van szó, a munkaterület ábrázolása is kérdéses, mégis jó illusztrációul szolgálhat 

a hagyományos cigány mesterségek bemutatásához.
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LXX.

Az ismeretlen rajzoló képe az erotikus momentum becses dokumentuma. A főalak, 

a nézőre mosolygó cigánylány kigombolt blúzával máig élő, erős sztereotípiát 

jelenít meg. Ez a sztereotípia abból a tényből táplálkozik, hogy a hagyományos ci-

gány kultúrában a női kebel elfe-

dése nem szükségszerű, amint azt 

a mellékelt fénykép is igazolja. 

Az újság illusztrációja azonban 

inkább vágykép, mint a valóság 

tükre, a háttér alakjai pedig a ko-

rabeli rutin alapján készültek.

LXX. Pháraó népe, Ország Tükre, 1863. 101. oldal: 

143. Vándorczigányok 
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LXXI.

Miután 1862-ben, a „Képek a hazai népéletbőlˮ sorozatban öt rajz is foglalkozott 

a cigányokkal, több mint egy év kihagyással, 1864 elején még egy kép napvilágot 

látott, ismeretlen rajzolótól. A Jankónál lényegesen gyengébb képességű rajzoló 

cigány fémműves családot örökített meg, amint az este sötétjében, a tűztől megvi-

lágítva valamilyen vasmunkát végeznek. A férfi  nagy pitykegomb-sora kalderásra, 

bő gatyája romungróra utal, de ettől még hiteles lehet az öltözet, ilyen keveredés 

minden bizonnyal rendszeresen előfordult. A hármas szereposztás és a szerszá-

mok hitelesnek tűnnek, noha az üllő túl nagy. A három szereplőt azonban nyilván-

valóan a kompozíciós törekvés rendezte így el. Mindenki túl közel van a tűzhöz, 

az egyik asszony kifejezetten ráfújja a szikrát a másikra, ráadásul az üllő a kovács 

és a tűz között helyezkedik el, ami teljesen alkalmatlan. A kép talán személyes 

élmény alapján készült, tele hiteles részletekkel, egészében viszont mesterséges 

kompozíció.

Vándor czigány-család

Vasárnapi Újság, 1864. 93. oldal
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LXXII.

Amint a képaláírás is elmondja, a metszet egy berlini rajz (újságillusztráció) után ké-

szült. Bizonyára az eredeti rajz nevezi a szereplőket magyaroknak, a karakterjegyek 

alapján azonban nagy valószínűséggel kijelenthetjük, hogy Romániából Magyarorszá-

gon át Németországba érkezett, talán kalderás csoportról lehet szó. A magyar megje-

lölés itt inkább azt jelenti, hogy nem Németországban honos, szintó cigányok láthatók 

a képen, hanem keletről frissen érkezettek. A sátor a 6. számú képről már ismerős. A 

Magyarországról ismert képi közhelyek közül a meztelen gyerek hangsúlyosan jelen 

van, ez a jelenség Németországban bizonyára még feltűnőbbnek számított. Megjelenik 

a ló is, mint a vándor életforma szimbóluma, továbbá visszafogottan bár, de ott az ero-

tikus motívum a sátorban lévő asszony keblének hangsúlyozásával. Noha a sátorbelső  

jelenete szemlátomást utólagos kompozíció, az egész kép meglehetős hűséggel tükrözi 

a képet, amellyel a nyugat-európai lakosok találkozhattak.

Magyar czigányok Berlin vidékén

Vasárnapi Újság, 1864. 552. oldal
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LXXIII.

Czigány zenészek, Klinkovics (helyesen Klimkovics) Bélától244

Ország Tükre, 1865. 77. oldal

A kép sokkal inkább egy történet illusztrációja, mintsem képi tudósítás a cigány 

zenészekről. Ilyenformán forrásértéke a cigányokra vonatkozóan csekély, legföl-

jebb a zenészek magyaros ruhájáról ad némi információt, azt is csupán abban az 

értelemben, hogy a korabeli felfogás ezt az öltözetett tekintette a falusi cigány 

zenészekhez tartozónak. 

244   Több mint egy évszázadon át alkotó festődinasztia ötödik tagja, élt 1833-tól 1885-ig, 
kassai rajztanár, Benczúr Gyula első mestere. Lexikon 2/561.
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LXXIV.

A kép érdekes példája a képi információk nemzetközi vándorlásának. Az eredeti 

alkotás Lotz Károlyé245, ezt egy francia lap vette át, hogy magyarországi tudósítását 

illusztrálja vele, onnan pedig egy magyar újság vette át, hogy beszámoljon arról, mi-

ként mutatják be Franciaországban Magyarországot. A kép festői jelenet, a vigadó 

falusi legények sztereotípiájának megjelenítése. Forrásértékű a cimbalmos fi gurája, 

jól mutatja, hogyan használták a régi típusú cimbalmot menet közbeni kíséretre. 

245   Festő, élt 1833-tól 1904-ig. A kor kiemelkedő alkotója volt, számos falképet, tájképet 
és monumentális alkotást festett, életművében a tanítás is meghatározó volt. Lexikon 
3/112.

Magyar életkép, Lotz után Lancelottól
Hazánk s a Külföld, 1865. 121. oldal
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LXXV-LXXVII. 

Noha a rajz szignálatlan, előképe ismert: Pongárcz Ferenc246 három cigány című, 

1836-ban készült festménye alapján készült247. A kompozíció ihletője a bánáti 

születésű osztrák romantikus költő, Nicolas Lenau már idézett verse volt. A rajzoló 

a versben megénekelt zenészeket a festményt híven követve magyaros ruhába 

öltöztette, a környezetet az eredetihez képest jelentősen kiegészítette, gazdagította.

A képes Világ a képet kissé leegyszerűsítve, átrajzolva vette át. Hogy nem az eredeti 

Pongrácz-festmény után dolgozott, azt az előtérben lévő tó világosan mutatja.

246  Életrajzi adatai nem ismertek, a XIX. század első felében Eperjesen dolgozott.
247   Pongrácz festményét ismerteti Révész Emese A magyar historizmus című kötetében 

(Budapest, 2005., 137. oldal). Idézi a Vasárnapi Újság jelen tanulmányunkban is közölt 
„A dade meg a rajkó” című, 1865-ben közölt képét kísérő szövegét, melyben a szerző a 
cigány és a magyar nép sorsának hasonlóságát említi. Majd így ír: „E belső lelki sors-
közösséget példázza Pongrácz Ferenc Három cigány címen ismertté vált festménye, 
amely tömör képi megfogalmazását adja annak az életeszménynek, amelyben a gon-
dokra a hegedű, pipa és álom nyújt gyógyírt. Az árkádiai idillt azonban melankolikus 
alaphangulat színezi át, s ez alkalmassá tette azt a jelen kedélyvesztett közérzetének 
kifejezésére is. Az abszolutizmus éveiben a zenéléssel felhagyó, hangszerét a fára fel-
függesztő bujdosó a rezignált és illúzióvesztett magyarság, szűkebben értelmezve a 
jelen állapotok ellen önkéntes hallgatással tiltakozó művészi magatartás időszerű alle-
góriájaként kapott új értelmet.” 

LXXV. A három czigány

Ország Tükre,

1865. 345. oldal

LXXVI. A három cigány

Képes Világ,

1868. 17. oldal

LXXVII. A három cigány

Pongrácz Ferenc

festménye, 1836.
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LXXVIII.

Cigányleány

Hazánk s a Külföld, 1865. 441. oldal

A kép részletgazdagsága, valamint elrendezése arra utal, hogy beállított műtermi 

fotográfi a alapján készült, a kislány kezébe a tyúkokat, a háttérbe a tájat utólag 

rajzolták. Emiatt sem tekinthető forrás-értékűnek, hiszen még a viseletről is felte-

hető, hogy a fotográfus rendezte így el, hogy csipetnyi erotikus ízt sem nélkülöz-

ve illusztrálja vele a cigánylány rongyos voltát. 
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LXXIX.

A szignálatlan képpár első darabja bizonyára eredeti helyszínen felvett vázla tok-

ból, esetleg fényképekből épült kompozíció. A két lány (asszony?) hosszú szok-

nyája oláhcigány törzsre vall, 1860 előttről ez a viselet nem ismert. A mö  göttük 

muzsikáló, valamilyen magaslaton ülő hegedűs szinte bizonyosan cigányságuk 

mivoltára utaló, utólagos kiegészítés. A képet ugyanarról a dúcról még abban az 

évben újra közölte a Képes Világ (1866. 764. oldal).

LXXXI. Czigányok a pusztában

Magyarország és a Nagyvilág, 1866. 29. oldal



253

LXXX.

Oláhországi cigányfalu

Képes Világ, 1866. 608. oldal

Szignálatlan rajz, amely a ”vidéki rajztanár képi tudósítása” kategóriába volna 

sorol ható, ha létezne ilyen kategória. Az 1860-as években több lap is közölt ha-

sonlót, például a Vasárnap Újság (LXV. kép) és a Hazánk s a Külföld (LXVI. 

kép). E rajzok hibái és erényei is hasonlók: előbbibe tartozik a korlá tozott rajztu-

dás, utóbbiba a művészi sablonoktól való mentesség, hiteles ségre törekvés. A ké-

pen letelepedett családot látunk lakóházakkal és gazda sági épü le tekkel, valamint 

háziállatokkal: kutyával, disznóval, kecskékkel, tyúkokkal és kacsákkal. A félig 

földbe süllyesztett lakóházzal a Hazánk s a Külföld rajzán is találkozhatunk. Ez 

korántsem cigány építészeti hagyomány, a honfoglalás óta ismert a Kárpát-me-

dencében, és bizonyára másutt is.
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LXXXI.

A lap kétrészes cikk illusztrációjaként egy képpárt közölt, melynek első tagja már 

megjelent a Magyarország és a Nagyvilág korábbi számában (lásd ott), a második 

azonban csak itt. A második kép nőalakjai lábszárközépig érő szoknyát viselnek, 

ami a kor paraszti viseletének felel meg, eszerint ők romungrók volnának. (Hogy 

a szok nya hosszának egy arasznyi eltéréséből talán nem túlzás ilyen messze menő 

következtetést levonni, azt a mai divat ismerői is megerősíthetik.) Ahogy az első 

kép esetében, itt is elképzelhető, hogy az alakokról műtermi fényképfelvétel ké-

szült, és a hátteret utólag tette hozzá a rajzoló. Ezzel a megszorítással tehát a rajz 

hitelesnek tűnik. 

Negyed évszázad múltán a képet újra közölte az Ország-Világ (1890. 352. oldal).

Cigányok,

Képes Világ, 1866. 785. oldal
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LXXXII.

Sátoros czigányok

Magyarország és a Nagyvilág, 1867. 51. oldal

Mind a jobb szélen látható alakok, mind a kép kompozíciója alapján úgy tűnik, hogy 

nyugat-európai kép áttétele, esetleg az eredeti dúc megvásárlása révén. (A galvan-

zálás technikájával gyakorlatilag korlátlan számú levonat készítésére alkalmassá 

tett dúcoknak nem lebecsülendő nemzetközi forgalma volt, ugyanis a kiadók ez-

zel némi másodlagos bevételre tehettek szert. A belföldi forgalmat korlátozta, hogy 

ugyanaz a piac nem fogadta szívesen ugyanazt a képet más laptól, noha, mint ép-

pen ennek a képnek a példáján is láthattuk, ez is előfordult.) A nagy rajzolói rutin-

nal megkomponált jelenet inkább tűnik egy korabeli regény illusztrációjának, mint 

hiteles képi tudósításnak, noha egészen biztosan az alkotó személyes benyomásai 

alapján készült. A kép a legtöbbet arról árul el, hogy milyennek látta a nyugat-euró-

pai közönség a keletről frissen oda érkezett cigányokat. A képet ugyanarról a dúcról 

később újra közölte az Ország Világ (1882. 159. oldal).
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LXXXIII.

LXXXIII. Vándor cigányok

Képes Világ, 1867. 1141. oldal

144. Vándor cigányok

A rajzolói kvalitás itt is vidéki rajztanárra utal, a kép azonban nem hiteles tudó -

sítás, hanem a képi közhelyek sorozatát felvonultató műtermi kompozí ció. Ott 

van a gyermekét szoptató, közben pipázó asszony, a pucér gyerek, az ekhós szekér, 

a korabeli szemlélő számára nyilvánvalóan humorosnak ható, vegyes ló-szamár 

fogat. Közel korabeli fényképes forrásokból tudjuk, hogy a vándorló kompánia 
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egészen más képet mutatott. A 19. század legvégén (képi variáns 1897-ből ismert) 

valahol Dél-Erdélyben ismeretlen fotográfus több mint egy tucat képet készített 

egy vándor kompániáról. Ezeknek a képeknek a nagy része még évtizedekig for-

galmazott, részben színezett képeslapok formájában maradt fenn. Olyan becses 

képi forrásról van szó, amely önmagában is megérdemelné a fi gyelmet. Itt most a 

menetben lévő csapat képét közöljük. Jól látható, hogy noha – talán a fényképész 

kedvéért – két férfi  lóháton ül, a népes csapat (tizenkilenc személy látszik ezen 

a képen, egy másikon harminchárman vannak) gyalogszerrel vándorol, a szekér 

elsősorban a gyerekek és a holmi szállítására szolgál. 
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LXXXIV–LXXXV.

A két kép az évszázadok óta ismert tanulmányfej-műfajba tartozik. A rajzoló rész-

ben gyakorlás, részben nagyobb kompozícióihoz motívum gyűjtése céljából élet 

utáni vázlatokat készített, amelyeket utóbb többé-kevésbé kidolgozott. Az alakok 

tehát hitelesek, történeti forrásként azonban kevéssé funkcionálnak.

A kétrészes cikk második részét ismét cigány tanulmányfejek illusztrálják. Némi 

forrásként a két alsó alak ékszerei szolgálhatnak.

LXXXIV. Cigányarczok

Képes Világ, 1868. 384. oldal

LXXXV. Cigányarczok

Képes Világ, 1868. 432. oldal
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LXXXVI.

Czigányok halászaton

Képes Világ, 1869. 52. oldal

Herman Ottó említi a magyar halászatról szóló könyvében248, hogy a cigányok villá-

val fogják a halat. Ha a fenti képnek csak ezt az egy közlését ismernénk, azt gondol-

hatnánk, hogy valami hasonló magyarországi ismeret képi félreértésével van dolgunk 

– hiszen nyilvánvaló, hogy eredetileg nem asztali villáról, hanem mezőgazdasági szer-

számról lehetett szó, magyarán vasvilláról, amit ma is gyakran csak villaként em-

lítenek. Csakhogy ugyanez a kép (ugyanerről a fadúcról nyomtatva) már 1863-ban 

megjelent a német Über Land und Meer című képes hetilapban, és ott a képaláírás a 

következő: Elsässische Zigeuner beim Forellenfi schen, azaz Elzászi cigányok piszt-

ránghalászaton. Magyarországi félreértésről tehát nem lehet szó, a kép hitelességéhez 

viszont a korabeli elzászi ábrázolásokkal való összevetés volna szükséges.

248 A magyar halászat könyve I–II., Budapest, 1887.
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LXXXVII.

Cigány lakás az erdélyi havasokon

Hazánk s a Külföld, 1869. 169. oldal

Staubert Ödön249 kissé műkedvelő színvonalú munkájának értékét növeli, hogy 

szemlátomást objektivitásra törekvő képi tudósítás, nem akar sem többet, sem 

kevesebbet annál, mint hogy megmutatja az erdélyi cigányok tanyáját. Figyelem-

re méltó az előtérben lévő disznó, amely egyértelműen a letelepedett életmód és 

valamiféle háztáji gazdálkodás jele. 

249   Főgimnáziumi tanár, élt 1838-tól 1906-ig. Az 1860-as években rajztanár volt Székely-
ke reszt úron, 1867-től pedig Gyulafehérváron működött. www.erdelyimuveszet.ro, Szi-
nyei: Magyar írók élete és munkái, 13/411.
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LXXXVIII.

Vályogvető czigányok

Vasárnapi Újság, 1869. 229. oldal

A Jankó Jánoshoz hasonlóan sokat foglalkoztatott Greguss János rajza távlati kép, 

a részleteknek kevés fi gyelmet szentel. Ennek megfelelően inkább a szituációról 

ad hírt, úgy tűnik, meglehetősen hitelesen. Az alakok elrendezése megkomponált, 

az egész mégis életszerű.
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LXXXIX.

Bagiagorai oláh és oláhczigány

Magyarország és a Nagyvilág, 1869. 390. oldal

A már említett Franz Kollarz rajza feltehetően két helyszínen felvett tanulmány-

ból készült kompozíció. Az ülő alak a cigány, akit a fémműves mesterség kellékei 

azonosítanak. Viselete román jellegű, a kabát alól kivillanó széles övvel. Figye-

lemre méltó a kalapács kis mérete.
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XC.

Az erdélyi aranymosó cigányokról ez talán az egyetlen 19. századi ábrázolás. A 

kor hagyományait ismerve valószínű, hogy beállított műtermi fényképfelvétel 

alapján készült, a környezet utólagos kompozíció, de az alakok hitelesek. Mester-

ségük eszközei sajnos nem láthatók, sem tágabb környezetük, így, noha egyedül-

álló ábrázolásról van szó, forrásként a kép információs tartalma csekély. 

A műtermi, beállított képi szituációról jó információt ad a feltehetően erdélyi ci-

gányokat ábrázoló képeslap.

XC. Aranymosó czigányok

Vasárnapi Újság, 1870. 17. oldal

145. Désás czigányok
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XCI.

Czigány család

Magyarország és a Nagyvilág, 1870. 199. oldal

Ismét egy kép a ”vidéki rajztanár képi tudósítása” kategóriából, bár a kivitelezés 

rutinos és jó képességű rajzolóra utal. Maga a tudósítás is túlmegy a látvány pusz-

ta rögzítésén, sokkal inkább egy társadalmi szituációt ábrázol: a parasztember a 

faluszéli cigánykovácshoz viszi a megfoltozandó üstöt, és amíg a munka folyik, 

elbeszélget a háziakkal. Jobboldalt az öregasszony pipával a szájában (erős képi 

közhely) éppen tippanmeszelőt köt, egy fi atal asszony vagy lány szabad tűzön 

főz (ez is képi közhely), a másik asszony az ajtónak támaszkodva tereferél, mel-

lette a gyerek bámészkodik. A kép erős személyes benyomáson alapuló műtermi 

kompozíció, amely meglehetősen hiteles módon tudósít az illeszkedő társadalmi 

szituációról. 



4.4.2.3.3. 1871-1880
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XCII.

Czigány-karaván

Képes Világ, 1871. 5. oldal

Műtermi kompozíció, esetleg eredeti benyomások és vázlatok alapján, de inkább 

a nézőben élő képi sztereotípiáknak igyekszik megfelelni, mint a valóságnak. 
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XCIII.

Vándor czigányok (Jankó János)

Magyarország és a Nagyvilág, 1871. 453. oldal

Jankó János rajza kitüntető fi gyelmet érdemlő alkotás. Miközben a vizuális to-

poszok bősége meglehetős bizonyossággal utal arra, hogy műteremben készült, 

a néző képi igényeit tudatosan vagy önkéntelenül kiszolgáló kompozícióval van 

dolgunk, az előtér négy fi gurájáról szinte bizonyos, hogy különböző, de eredeti 

helyszínen felvett vázlatok alapján készültek. A baloldali, pipázó férfi  széles ka-

lapja, hosszú haja, szakálla, mellénye oláhcigány törzsre utal. A jobboldali anya 

gyermekével szintén ezt a benyomást kelti, szájában a pipa azonban valószínű-

leg utólagos kiegészítés, a képi sztereotípia iránti igény kielégítése. Szinte bi-

zonyos, hogy a középen ülő kovács élet után készült, jól összevethető Valério 

rajzával. Több hasonló témájú képpel összehasonlítva a kovács szerszámok és 

maga a munkavégzés is hitelesnek tűnnek. A férfi  széles öve oláhcigány törzsre 

utal. A háttéralakok közül a magas üstöt javító kovács alakja egyértelműen Kol-
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larztól való (XCII. kép, Kollarz több esetben maga is mások rajzai után dolgozott), 

a többi alak fantázia után készülhetett, esetleg részletvázlatok felhasználásával. 

Említésre méltó a jobboldalt hátul álló nőalak fedetlen keble, ez nyilvánvalóan 

az erotikus momentum tudatos megjelenítésére utal. A kép egésze igen jól szer-

kesztett kompozíció, amely meglehetős hitelességgel idézi meg a kor oláhcigány 

vándorkovácsainak életét.

A képet ugyanarról a dúcról később újra közölte az Ország Világ (1890. 180. oldal).
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XCIV.

Cigány lócsiszár

Hazánk s a Külföld, 1872. 225. oldal

A cigánysággal kapcsolatos egyik legerősebb közhely a lókereskedéssel való 

kapcsolatuk, amint arról már szóltunk a tanulmány mesterségeket ismertető fe-

jezetében. Ott azt is említettük, hogy ennek mindössze egyetlen képi megfogal-

mazását sikerült fellelni, ami arra utal, hogy a hivatkozott fejezetben írottakkal 

egybehangzóan a cigányok lókereskedése korántsem volt általános gyakorlat. A 

kép szemlátomást műtermi kompozíció, amely képi sztereotípiákból építkezik. 

Érdekes, hogy a férfi ak közül a cigányok csupán két képi közhely, a fedetlen fő 

és a mezitlábasság segítségével azonosíthatók, egyébként ugyanazt az öltözetet 

viselik, mint a valószínűleg magyar nemzetiségű társaik. És ha a kép aláírása – 
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cigány lócsiszár, egyes számban – tudatos, akkor még a fedetlen fő sem igazít el, 

hiszen ketten nem viselnek fejfedőt. Az asszonyok azonosítása már nem kérdéses, 

a pucér gyerekek teljes biztonsággal meghatározzák nemzetiségüket. Figyelem-

re méltó az álló asszony derekára „cigányosan” felkötött kendő – ez a motívum 

valószínűleg a Balkánról az oláhcigányokkal jött be Magyarországra az 1860-as 

évektől. Azt nem tudjuk, hogy a rajzoló valóban ezt látta, vagy egy számára im-

már ismerős képi közhelyet helyezett el csupán a képén. 
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XCV.

Czigány család

Vasárnapi Újság, 1872. 256. oldal

A képaláírás maga mondja, hogy fénykép után készült. A kor gyakorlatát és a 

fényképezés akkori technikai fejlettségét ismerve pedig szinte bizonyos, hogy 

beállított műtermi, úgynevezett kabinetfényképről van szó, a környezetet utólag 

rajzolták hozzá. Az asszony szájába a pipát vagy a fotográfus adta, vagy a rajzoló 

tette hozzá. A viselet hiteles, a szituáció beállított, a környezet utólagos kiegészí-

tés – a kép tehát csak erős kritikával használható tehát forrásként.
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XCVI.

Magyarországi czigányok Párizsban

Magyarország és a Nagyvilág, 1872. 474. oldal

A hozzá tartozó cikk magyarországi cigányok párizsi felbukkanásáról tudósít, en-

nek alapján azt feltételezhetjük, hogy francia újságból, talán francia rajzolótól 

átvett képről van szó. A sátrak nem életszerű elhelyezkedéséből látható, hogy a 

rajzoló az ábrázoltnál sokkal szélesebben elhelyezkedő jelenetet sűrített a kép 

kivágásába, egyebekben azonban hiteles benyomást kelt. Érdekes, hogy a rajz 

meglehet bőségben alkalmazza a Magyarországon ismert vizuális toposzokat 

(fémműves, üst, fedetlen fő, mezítlábasság, meztelen gyerek, sátor, szekérkerék, 

ló), ami felveti hogy mégis inkább magyarországi rajzoló műve.
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XCVII.

Czigányvajda és családja

Magyarország és a Nagyvilág, 1872. 567. oldal

A férfi alak ruházatának kidolgozottsága, emellett tartásának beállított jellege ar-

ra utal, hogy műteremben felvett úgynevezett kabinetfotográfi a alapján készült. 

Mellette az asszony és a két gyerek iskolázott rajzoló fantázia-munkája, a hasonló 

kompozíciók évszázados hagyományait követve. Mögöttük a szekér szándékol-

tan elnagyolt, inkább csak jelzésként van a képen. A férfi  presztízs-ékszereinek 

bősége jómódú kalderás származásra utal. Kezében a bot valóban lehet a vajdaság 

attribútuma, ilyet a 20. századból is ismerünk.
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XCVIII.

Pandúr és czigány

Magyarország és a Nagyvilág, 1872. 595. oldal

A szereplők és a helyszín ismeretéről tanúskodó fantáziakép, afféle pusztai jele-

net. A vizuális toposzok közül ott van rajta a mezítlábasság, a meztelen gyerek, az 

asszony pipája, a sátor és az üst, amelyek segítségével a korabeli szemlélő pon-

tosan értelmezni tudta az ábrázolt jelenetet. A kompozíció békés, de a mai néző 

is érzékeli a mögöttes tartalmat: a pandúr bizonyára nem útbaigazításért fordul a 

cigányokhoz, hanem valami kihágás ügyében faggatja őket. Erre utal a gyerek is, 

aki a pandúr kutyája elől félve bújik az anyjához. Feszültségről mégsincs szó, ki-

ki játsza a társadalomban neki kirótt szerepet. 

A képet a Vasárnapi Újság két évtizeddel később újra közölte (1894. 108. oldal).
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XCIX.

Czigányputri

Magyarország és a Nagyvilág, 1873. 31. oldal

A szituáció hasonlít az előző, CII. képen bemutatotthoz, a ló megformálása alap-

ján látható módon ugyanattól az alkotótól. A jelenet bizonyára ismerős volt a kor 

embere számára, ha máshonnan nem, hát olvasmányaikból. A pandúr eszerint 

időről időre elment a cigányokhoz, hogy kikérdezze őket, anélkül azonban, hogy 

ez konfl iktushoz vezetett volna. Mintha a képpár azt a történelmi pillanatot doku-

mentálná, amikor még nem romlottak meg a viszonyok a cigányok és a befogadó 

nemzetiségek között, de ennek a megromlásnak az első jelei már mutatkoztak. A 

képet valószínűleg ugyanarról a dúcról még ugyanazon év végén lehozta a Képes  

Világ is (1873. 417: oldal).
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C. 

Pünkösdi királyné

Képes Világ, 1873. 328-329. oldal

A képnek a cigányzenekar csupán mellékszereplője. Tudjuk, hogy a mellékszerep-

lők esetében a rajzoló kevés fi gyelmet fordított arra, hogy a közönség várakozása-

inak, képi sztereotípiáinak megfeleljen, tehát gyakran akaratlanul is a szokásosnál 

hitelesebb kép infomációkkal szolgált. A rajzról tehát többé-kevésbé hitelesen le-

olvasható a cigányzenekar összetétele, elhelyezkedése egy paraszti vígasságban.
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CI.

Vastagh György250 visszatérően 

készített képeket erdélyi 

cigánylányokról (lásd CXX. és 

CXLI. számú kép). Ez a rajza 

talán fénykép, talán modell után 

készült. Egyértelműen beállított 

kompozíció, amelynek célja 

kevésbé a dokumentálás, mint 

inkább a festői mű létrehozása. 

A leány román viseletet hord, az 

ékszerekben „cigányos” bőséggel. 

A viselet hiteles, a keblet csak 

részben takaró blúzról és az övbe 

tűzött guzsalyról számos forrás 

mellett beszámol a már említett 

erdélyi viseletódex londoni példányának „A Wallachian Woman, when she goes a 

walke” (sétálni induló román nő) feliratú képe is251. Nem kétséges, hogy Vastaghnak 

a cigányokkal kapcsolatos attitűdje alapvetően saját korának szemléletéhez állt 

közel, ennek alapján információ-értéke van annak, hogy egy cigányt ilyen vonzó 

megjelenítésben örökített meg. A többségi társadalom cigányokkal kapcsolatos 

véleménye természetesen akkor sem volt egységes, a kép mégis világosan 

beszél a jelen tanulmányban „megroppant társadalom” kifejezéssel leírt jelenség 

bekövetkezte előtti időkről. 

250  Jeles művészdinasztia tagja, a kor elismert festője, élt 1834-től 1922-ig. Cigányokról 
közel két tucat képe ismeretes. Lexikon 4/647.

251 Régi erdélyi viseletek, Budapest, 1989. 48. tábla.

Erdélyi czigányleány

Magyarország és a Nagyvilág, 

10 1873. 341. oldal



278

CII. 

Sátoros czigányok

Vasárnapi Újság, 1873. 476. oldal

Rendkívül fi gyelemre méltó kép. A többi metszettel összehasonlítva jól érzékelhe-

tő, hogy fénykép alapján készült, a széles kompozíció pedig arra utal, hogy eredeti 

helyszínen, nem műteremben. Magunk elé idézve a helyzetet jól elképzelhető, hogy 

a fényképész némiképpen beállította az alakok elhelyezkedését, mégis csábít a le-

hetőség, hogy a képről a családon belüli hierarchiáról is leolvassunk információkat. 

Két házaspár és négy gyerek látható a képen. A középhez, tehát a legrangosabb 

pozícióhoz legközelebb egy fi ú, talán a tekintélyesebb férfi  legidősebb fi a, közvet-

lenül mellette feltehetően az apja, másik oldalán, kissé kevésbé hangsúlyos helyen a 

másik, talán fi atalabb férfi , jobbról megint gyerekek, a két szélen pedig két asszony, 

az egyik ölében kisgyerek. Ez a háromszög talán éppen a családi hierarchiát rajzol-

ja meg. Más képekről azonban ilyen hierarchia nem olvasható le, ezért a kép ilyen 

értelmezésétől – egyelőre – el kell tekintenünk.
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CIII.

Czigányok faluvégen – Magyarország és a Nagyvilág, 1873 628. oldal

Vastagh György későromantikus festménye a képi közhelyek gazdag tárháza, a 

valóságtól meglehetős távolságra. Az egyes alakok (kivéve a háttérben romos 

falra kapaszkodó fi út) feltehetően modell vagy fénykép után készült tanulmány 

átfogalmazásai – ilyen tanulmányok reprodukciói a jelen dolgozatban is megta-

lálhatók (például CXVI., és különösen a CXXXV.,  szintén Vastaghtól). Az ókori 

romok háttérként való alkalmazása igen kedvelt volt ekkoriban, a korbeli néző 

számára jól értelmezhető szimbolikája a bukolikus idill. Éppen ezért meglepő, 

hogy Vastagh ezúttal a cigányokhoz társítja a festői romokat, ilyet többet nem 

találunk sem nála, sem másnál. A szó szoros értelmében képzavarról van itt szó, 

egymással kapcsolatban nem álló vizuális toposzok keveréséről.
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CIV.

Oláh czigány

Magyarország és a Nagyvilág, 1874. 491. oldal

Beállított műtermi (kabinet)fotó nyomán készült a rajz. A 20. századra ez a kép 

önmagában is vizuális toposszá vált, a kártyavető cigánylány és még néhány más 

kép mellett dilettáns festők kedvelt témája lett, számos festmény készült róla. Ez 

a közhellyé válási folyamat már a 19. században megkezdődött. Mint említettük, 

a Vasárnapi Újság 1880-ban valószínűleg az eredeti nyomódúcról újra közölte. A 

többi korabeli képpel összevetve azonban világosan látszik, hogy az első közlés 

idején, 1874-ben ez a viselet még különlegesnek, idegennek számított. A romániai 

cigány rabszolgaságot alig húsz évvel korábban törölték el, és az onnan beván-
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dorló oláhcigányok (akiknek viseletét a képen szereplő férfi  hordja) még gyenge 

kisebbségben voltak. Később aztán többségbe kerültek, és az ő viseletük lett az, 

amit a közönség jellegzetesen cigányosnak látott. 

A Vasárnapi Újság közlése az előzővel megegyezik (1880. 180. oldal). Ez a köz-

lés jelzése szerint Koller F.252 tanár fényképe után készült.

252  A keresztnév betűjele egészen biztosan téves, Besztercén, Nagyszebenben majd Kolozs-
váron, végül Budapesten Koller Károly tanár és fényképész működött (élt 1838-1889), 
aki éppen 1874-ben telepedett át a magyar fővárosba, bizonyára magával hozva képeit is. 
www.erdelyimuveszet.ro
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CV. 

Czigánytemetés az erdélyi havasok között

Magyarország és a Nagyvilág, 1876. 65. oldal

Ismét egy műkedvelő rajz, vidékről küldhette be valaki a szerkesztőségbe. Szinte 

bizonyos, hogy személyes élmény alapján készült, a rajzoló legjobb tudása szerint 

pontosan azt igyekezett megörökíteni, amit látott. Ilyen értelemben a kép hiteles-

ségre tarthat igényt. Mivel a témában ez az egyetlen ismert ábrázolás, nem lehet 

megítélni, hogy hordoz-e értékelhető információkat a korabeli cigány temetkezési 

szokásokról, más szöveges forrásokkal kiegészítve azonban alkalmas lehet erre. A 

család látnivalóan gyereket temet, a kis koporsót a lovon ülő apa tartja a kezében. 
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CVI. 

Fiatal czigányok

Képes Családi Lapok, 1879. 713. oldal

A kép eredetijét William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) francia akadémikus fes-

tő festette 1879-ben, a Képes Családi Lapok talán egy eredeti francia dúcot szer-

zett meg és közölt még ugyanabban az évben. Bouguereau a maga személyében 

illusztrálja a közönség ízlésének megváltozásáról a képes folyóiratok bevezetőjében 

mondottakat: életében a műértő közönség nagy része őt tekintette kora legnagyobb 

francia festőjének, az 1920-as évekre azonban életműve szinte teljesen feledésbe me-

rült, kedvelt témáival együtt. Bouguereau egyébként nem érdeklődött különösebben 

a cigányok iránt, a témában ez az egyetlen ismert alkotása, és sokkal inkább saját 

festői látásmódját tükrözi, mint a cigányok valóságát253. A képet ugyanarról a dúcról 

később újra közölte az Magyarország és a Nagyvilág (1884. 120. oldal)

253   Alkotásaiból 171 darab reprodukciója látható a következő internet-címen: http://com-
mons.wikimedia.org/wiki/Category:William-Adolphe_Bouguereau
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CVII. 

A vándor család

Ország-Világ, 1880. 161. oldal

Szellemiségében kissé megkésett alkotás, ilyenekkel az 1860-as, 1870-es években 

találkoztunk inkább. Amint a képaláírás elmondja, Udvarlaky B(éla)254 eredeti raj-

za nyomán készült, hitelességre törekvő alkotás, amely kevésbé díszítő, inkább in-

formáló funkciót kíván betölteni. A festő nem tudta, vagy nem akarta alkalmazni 

az ekkorra már általánosan elterjedt képi megoldásokat, ami képének hitelességét 

nagymértékben növeli, noha a fölényes rajztudás az alkotónak nem sajátja. A szitu-

áció nem egyértelmű. Lehet, hogy a családnak két felnőtt férfi  tagja van, de az is le-

het, hogy a falusi parasztember a fi ával eljött a cigány kovácshoz, aki a feleségével 

254  Festő, grafi kus 1849-1885. Tanulmányait a 19. század végén a Mintarajziskolában 
végezte. Képeivel 1882-83-ban mutatkozott be a Műcsarnokban. www. kieselbach.hu, 
Lexikon 4/603.
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és a gyerekével sátorban lakik. Ez utóbbi tűnik valószínűbbnek, noha az álló férfi  

bozontos szakálla, pipája és a vállán hordott üst inkább cigány képi toposz, ám az 

álló alak bő gatyájával szemben a cigány kovács szűk, úri nadrágot hord, márpedig 

mindkettő társadalmi helyzethez köthető képi közhely. Az alakok magyar ruhát vi-

selnek, oláhcigányos jellegzetességek egyáltalán nem mutatkoznak. Megkockáztat-

hatjuk hát, hogy egy vándor romungró kovács-család képét látjuk.
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CVIII. 

A született művész

Ország-Világ, 1880. 253. oldal

A kompozíció esetlegessége alapján úgy tűnik, hogy a kép alapja egy fénykép, 

amelyet a felvételkor kissé beállított (hegedű), a rajzolás során pedig kiegészített 

(kopasztásra váró baromfi ) a Fintha D-ként jelzett alkotó. Ez a lehetőség az am-

úgy fi gyelemre méltó életkép hitelét kérdésessé teszi.
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CIX.

Czigánytábor

Vasárnapi Újság, 1880. 301. oldal

Greguss János255 rajza kitűnően komponált alkotás, éppen ezért gyanút ébreszt a 

hitelességet illetően. A sátor szokatlanul kicsi, noha embermagasságú sátorról van 

hiteles ábrázolás. A sátor mögött álló kocsi fedele nehezen értelmezhető, bár nem 

lehetetlen, de máshonnan nem ismert megoldás. A közel korabeli fényképek alap-

ján úgy tűnik, hogy egy családnak általában csak egy lova volt, a képen a kettő 

megint az általánostól eltérő elem. Egészében véve a kép hangulatos, szemtanú 

által gyűjtött részleteket tartalmaz, mégis inkább mutatkozik novella-illusztráció-

nak, mint hiteles képi tudósításnak. 

255  Festő, újság-illusztrátor, élt 1837-től 1892-ig. Lexikon 2/289.





4.4.2.3.4. 1881-1890
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CX.

A czigányok hálája

Képes Családi Lapok, 1880/81. 569. oldal

A Pichler Adolf256 festménye után készült rajz anekdotikus módon beszél el egy 

képzeletbeli szituációt, ahogy a mulató társaságot a cigánybanda zeneszóval bú-

csúztatja. A kép szinte minden eleme külön vázlatok után készülhetett, ezért még 

azt sem tudni, hogy például a kontrás fi ú furcsa hegedű-tartása életből ellesett szi-

tuáció-e (például hangolás), vagy pusztán képi félreértés, mint a cimbalom ferde 

tartása. A kép hitele nem több, mint egy korabeli novelláé – teljesen nem minősít-

hető érdektelennek, de az erős forráskritika nélkülözhetetlen.

A maga korában sikeres alkotás reprodukcióját egy évvel később az Ország-Világ 

is közölte (1882. 252. oldal).

256   Festő, élt 1835-től 1905-ig. 1857-től Münchenben élt, bibliai tárgyú képeket és zsáne-
reket festett. Lexikon 3/759.
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CXI. 

Czigány muzsikus. Szolnokon rajzolta Flesch Tivadar257

Vasárnapi Újság, 1881. 2. oldal

Jó kismester korrekt munkája, vizuális közhely a szakadt ruhás vidéki muzsikus-

ról. Ilyenformán nem az ábrázolt tárgyról, hanem az azzal kapcsolatban kialakult 

– egyik – képi közhelyről ad számot.

257  Feledi (Flesch) Tivadar, festő, Munkácsy és Zichy tanítványa, élt 1852-től 1896-ig.
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CXII. 

A vén cigány

Ország-Világ, 1881. 29. oldal

Korábban, Valérioval kapcsolatban már jeleztük, hogy a kisbőgő játék közbeni feleme-

lése, combon tartása erősen kétséges megszólaltatási mód, ez a kép azonban arra utal, 

hogy mégiscsak alkalmazott megoldás lehetett. Szemlér Mihály258 rajza egyébként leg-

inkább festői gyakorlatnak tekinthető, nem valószínű, hogy konkrét látványélményen 

alapul. A muzsikus nagypitykés dolmánya tévesen alkalmazott képi toposznak tűnik, 

hiszen elsősorban a kalderás, másodsorban más oláhcigány törzshöz köthető, a korban 

pedig oláhcigány muzsikusok nem ismerek (ez a lehetőség persze ki sem zárható). A 

cigányoktól máshonnan nem ismert, leginkább osztráknak tűnő kalap, az oláhcigány 

kabát és a magyaros nadrág és csizma együttes alkalmazása arra utal, hogy a rajzoló a 

belső összefüggések ismerete nélkül alkalmazott cigány képi toposzokat.

258   Festő, grafi kus, 1833-1904. Marastoni Jakab tanítványa, sokal dolgozott lapoknak. 
www.kieselbach.hu
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CXIII. 

Erdélyi teknővájó czigányok

Magyarország és a Nagyvilág, 1881. 392. oldal

A rajzoló, Nemes Ödön259 bizonyára látott faműves cigányokat, rajzán azonban ez 

kevéssé tükröződik. Az ábrázolt teknők teljesen alkalmatlan méretűek és formá-

júak, a baloldali alak a kapavésőt túl meredeken tartja, a jobboldali nem fi gyeli a 

vonókés futását. Ráadásként a jobboldali alak kalapja is kérdéses, inkább illene a 

18. századi Párizsba, mint ide. 

259   Író, szerkesztő, festő és illusztrátor, élt 1847-től 1902-ig. Marosvásárhelyen volt rajz-
tanár, lapokban közölt illusztrációkat. Lexikon 3/465.
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CXIV. 

A ménesek világa (vándor czigányok)

Vasárnapi Újság, 1881. 551. oldal

A rajz vándor cigány kovács tanyáját mutatja, meglehetős részletgazdagsággal. 

Feltehető, hogy a rajzoló maga gyűjtött vázlatokat a munkához, hiteles részletek-

ből épített kompozíciót. Ilyen hiteles részletnek mutatkozik a kovács csoportja, 

továbbá az ételt főző asszony. A sátrak azonban elrajzoltak, különösen a jobbol-

dali téves. Ezzel együtt hangulatos életkép.
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CXV. 

Cigányélet

Ország-Világ,  1882. 12-13. oldal

A reprodukció alapjául szolgáló képet a Münchenben élő Böhm Pál260 készítette, 

aki korábban számos tanulmányúton gyüjtött anyagot későbbi cigány életképei-

hez. Böhm, aki kizá rólag képei eladásából élt, a magyar és német polgári közön-

ség igényei szerint festett, képei részletgazdagsága mégis fi gyelmet érdemel. Bár 

erről nincs adat, mégis valószínű, hogy a kor szokásainak megfelelően fényképe-

zőgéppel, ere deti helyszíneken gyűjött motívumokat. A kidolgozás a téma alapos 

ismeretéről tanúskodik, a kompozíció azonban a polgári szalonokban honos képi 

toposzok festménnyé formálása.

260   Elsősorban cigány tárgyú zsánerképeiről ismert festő, élt 1839-től 1905-ig. 1871-től 
megszakításokkal Münchenben élt. Lexikon 1/292.
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CXVI. 

Czigány leány, Vastagh György festménye után

Magyarország és a Nagyvilág, 1881. 568. oldal

Vastagh György gyakran készített fénykép tanulmányokat festményeihez, hosszú 

ideig Veres Ferenc fényképésszel tartott közös műtermet Kolozsváron. Ez a képe 

talán élő modell, talán fénykép után készült. Nagy fi gyelmet érdemelnek a leány 

ékszerei. Ez a feltehetően balkáni eredetű ékszerdivat, amelyet ma is ”cigányos-

nak” látunk (mai képi sztereotípiáink közé beillik), az 1870-es években kezdett 

elterjedni előbb Erdélyben, majd a Királyhágón inneni Magyarországon. Romá-

niából áttelepülő oláhcigányok hozták magukkal, és az ő többségre jutásuk révén 

vált jellegzetes cigány viseletté. Ugyanezt a képet később közölte az Ország-Világ 

(1888. 40. oldal).
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CXVII.

Cigány

Ország-Világ, 1882. 64. oldal

Bizonyosan beállított műtermi fényképfelvétel alapján készült, a környezetet a 

rajzoló utólag alakította ki. Számos apró egyezés alapján valószínűsíthető, hogy 

Koller Károlynak ugyanarról a modellről készült fényképéről van szó, mint aki a 

Magyarország és a Nagyvilág, 1874. évfolyam 491. oldalán, valamint a Vasárnapi 

Újság 1880. évfolyam 180. oldalán szerepel. A képen tehát oláhcigány férfi t lá-

tunk, akit bizonyára tartást sugárzó megjelenése tett alkalmassá arra, hogy Koller 

modelljének kérje fel. 
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CXVIII.

Cigánylány

Ország-Világ, 1882. 128. oldal

A képről önmagában is valószínűsíthető, hogy beállított műtermi felvétel, az elő-

ző, ugyanezen lapban alig néhány héttel korábban közölt kép alapján pedig ez 

már bizonyosnak mondható. Koller Károly kollekciójából származhat ez a kép is, 

Erdély délkeleti vidékéről. A viselet tehát hiteles, a díszes üst azonban bizonyára 

utólagos kiegészítés, képi toposz. 
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CXIX.

A Csicsó bandája (Hogy terem a czigány nóta?)

Vasárnapi Újság, 1882. 233. oldal

A pályakezdő Feszty Árpád261 készítette ezt a képet szülőfalujában, Ógyallán. Egy-

értelműen élet után készült vázlat-gyűjtemény egy közepesen rangos vendéglő ban-

dájának tagjairól. Hogy nem előkelő vendéglőről van szó, arra utal, hogy a bandának 

hagyományos cimbalma van, holott a modern, pedálos cimbalom már 1874 óta hasz-

nálatban volt. A kisbőgő helyét azonban már átvette a nagybőgő. A zenészek nívós 

ruhát viselnek, a bőgősön látszik, hogy csizmája van. A banda előtt táncoló cigánylány 

már utólagos kiegészítés, inkább nyugat-európai hagyományra utal. 

261   Leginkább a Feszty-körkép után ismert, a maga korában nagyra becsült festő, élt 
1856-tól 1914-ig.
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CXX.

Vándorló cigányok

Ország-Világ, 1882. 569. oldal

Otto von Thoren262 festménye után készült reprodukció. Thoren leginkább állat-

festőként szerzett hírnevet, ez a kép is elsősorban a lovak dinamikus mozgásának 

megörökítésére koncentrál. Minthogy a festő rendszeres látogatója volt a szolnoki 

művésztelepnek, hihető, hogy mind a szituáció, mind a részletek hitelesek, a kom-

pozíció azonban inkább műtermi alkotás. 

262   Osztrák festő, eredetileg dragonyostiszt, élt 1828-tól 1889-ig. Gyakran járt Magyaror-
szágon, elsősorban a szolnoki művésztelepen, és számos képen örökített meg pusztai 
jeleneteket. Művészet, Budapest, 1913. évfolyam 335-343. oldal.
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CXXI–CXXII.

A kép Franz Streitt (1843–1890) festményének adaptációja263, noha erre az újság 

nem utal. A kompozíció képi közhely-gyűjtemény, a szituáció ráadásul vagy félre-

értés, vagy egyértelműen hamis. Elképzelhető, hogy a festő látott valami hasonló 

jelenetet, az azonban semmiképpen sem lehetett a vándorlás epizódja, hanem a 

környék bejárása cserekereskedés vagy kéregetés céljából. A vándor kompániák 

mindig nagycsaládokból szerveződtek, a biztonság és a munkamegosztás igénye 

többnyire húsz-harminc embert tartott egyben. Ezek a kompániák legalább egy 

szekeret nemigen nélkülözhettek, hiszen a mindennapi élethez meglehetősen sok 

eszközt, sátrakat, edényeket, munkaeszközöket, ruhákat, egyebet kellett maguk-

kal vinniük. A kép tehát a vándorlás szempontjából teljesen hiteltelen. 

Az Ország-Világ három évvel később, már a festő megnevezésével, feltehetően 

az eredeti dúcot elvágva újra közölte a kép egy részletét.

263 Algemeine Deutsche Bibliographie 1893, Band 36/573.

CXXI. Vándor czigányok

Vasárnapi Újság, 

1882. 812. oldal

CXXII. A czigány purdé

Ország-Világ,

1885. 269. oldal
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CXXIII.

A czigány-kovács

Képes Családi Lapok, 1882/83. 9. oldal

Első ránézésre vidéki rajztanár munkájának nézhetnénk a képet, a jobb alsó sarok-

ban azonban ott a sokat mondó szignó: Feszty Árpád. És valóban, a kom pozíció 

fi gyelemre méltó, noha a kivitelezés helyenként kifejezetten eset len. A rejtély 

nyitja valószínűleg az, hogy a vázlat Fesztyé, a vég le ges megrajzolás azonban a 

szerkesztőség által foglalkoztatott kismes teré, aki nek például az előtérben térdep-

lő gyereket nagyon gyengén sikerült meg  raj zolnia. A kétszereplős kivitelezés fel-

oldhatja azt az ellentmondást is, amely a kép keletkezési dátuma és stílusa között 

van. Ilyen szellemiségű, a lá tottakat tá volságtartó semlegességgel rögzítő képeket 

ugyanis az 1860-as évek  ből is me rünk (lásd LXV., LXXX., LXXXVII., XC.), az 

1880-as évek ből nem. A titok nyitja az lehet, hogy a vázlat jóval korábban ké-

szült. Tud juk, hogy Feszty 1874-ben Münchenbe ment tanulni, onnan Pá rizs ba, 
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Ve len cébe, majd Bécsbe költözött, és csak az 1890-es évek elején tért vég leg haza. 

A rajz tehát fi atalkori zsengéi közül való, még müncheni utazása előtt ről. A kép 

egyébként joggal tart igényt hitelességre, a maga egyszerű mód ján híven ábrázol-

ja a faluszéli cigány kovács családjának mindennapi életét.
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CXXIV.

Czigány-csoportozat

Képes Családi Lapok, 1882/83. 297. oldal

A képhez tartozó cikk tudósít róla, hogy németországi cigány ”csopor to zat ról” 

van szó, a kép onnan származó import. (Egyik általam ismert variánsa Von der 

Kaisertagen in Dresden: Aufbruch der Zigeuner zur begrüssung des Kaisers kép-

aláírással szerepel, sajnos nem azonosított folyóiratból.) Éppen mozgásban lévő 

oláh ci gány karavánt ábrázol, hitelességét azonban kérdésessé teszi, hogy a bal 

szé len bográcsban főző alakokat látunk, ilyesmire pedig menet közben nyil ván 

nem kerülhet sor. A viseleteken megfi gyelhetők a kor nyugat-európai képi sztere-

otípiái, a kompozíció azonban teljességgel a fantázia alkotása, amely a valósággal 

szinte semmilyen kapcsolatot nem tart. 
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CXXV.

A három czigány

Képes Családi Lapok, 1882/83. 808. oldal

A már ismert téma (lásd LXXVIII. kép) újabb feldolgozása. A kompozíció és a 

kivitelezés hivatásos művészre vall, a kép azonban semmivel sem több egyszerű 

illusztrációnál, a cigányokról nem mond el semmi érdemit, és a többségi társa-

dalom szemléletmódjáról sem sokat.
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CXXVI.

Czigány-tábor

Magyarország és a Nagyvilág, 1883. 262. oldal

A szalonokban divatba jött festészeti téma újabb darabjáról, a műfaj népszerű kép-

viselője, a már említett Böhm Pál festményéről ké szült az újságillusztráció. A ké-

pet néhány hetes eltéréssel, ugyanarról a dúcról hozta a Képes Családi Lapok is 

(1882/83. 505. oldal). 
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CXXVII.

Czigány újonc

Magyarország és a Nagyvilág,. 1883. 781. oldal

 

Ismeretlen alkotónak feltehetően fénykép után készült rajza. Önmagában ke vés 

képi információt hordoz, közvetett dokumentumként azonban érdekes ada lék a 

cigányság és a korabeli sorkatonság viszonyához. Erről a viszonyról keveset tu-

dunk, noha bizonyára sok hasznos információ tárható itt fel a ci gány ság integrá-

ciójával, annak előrehaladásával és nehézségeivel kapcso lat ban. 
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CXXVIII.

Beállított műtermi fénykép alapján készülhetett a fametszet, amely a lehető leg-

több képi toposz alkalmazásával igyekszik megfelelni a nézők elvá rá sainak. A 

leány hangsúlyozottan cigányos öltözetet visel (az érmékkel díszített kendő itt 

jelenik meg először), szájában pipa, előtte vetőkártya. Ez a kompozíció egészében 

válik majd képi toposszá, és mint ilyen, a 20. század ban számos dilettáns festő ké-

pén megjelenik. Későbbi időszak, fel tehetően a 20. század harmadik évtizedének 

vizuális elemeivel ugyanezt jeleníti meg a mellékelt fénykép.

CXXVIII. Kártyavető cigánylány

Ország-Világ,  1883. 441. oldal

146. Cigarettázó cigánylány fotója
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CXXIX. 

A Magyar Salon eredeti rajza

Magyar Salon 1884. 361. oldal

A rajz szituációs vázlat muzsikálással kéregető kisfi úról. Hasonló helyzetet örö kít 

meg az Ország-Világ 1888. évfolyamának 800. oldalán megjelent, alább majd sor-

ra kerülő rajz is (lásd CL. kép). Amíg azonban az beállítással torzítja, a kialakult 

képi közhelyekhez igazítja a jelenetet, ez a kép tárgyilagos bemutatásra törekszik. 

Négy év történelmi léptékkel mérve rövid idő, de talán mégsem véletlen, hanem a 

jelen tanulmányban közölt képek sorából is kiolvasható tendenciához illeszkedik, 

hogy az elfogadó-semleges képi megfogalmazás a korábbi, és a századfordulóhoz 

közeledve a negatív megjelenítés veszi át a helyét.
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CXXX.

Czigányélet

Képes Családi Lapok, 1884/85. 312. oldal

Romantikus ideálkép a cigányok viseletét, környezetét ismerő rajzoló kezé ből. A 

kép közepén a cigánylány már jellegzetes ”cigányos” habitust mutat (ki bom ló hosz-

szú haj, tarkón megkötött fejkendő, hosszú bő szoknya), ez tehát már az új képi 

sztereotípia tükröződése. A férfi  ruhája viszont magyaros, a ”ci gá nyos”, oláhcigány 

férfi viselet (széles karimájú kalap, mellény, nagy ba jusz) mint képi toposz ekkor 

láthatóan még nem rögzült. A képen felsorolás-szerűen ott vannak további toposzok 

is: a meztelen gyerek, sátor, szekér, ló, föl dön ülés, hegedű, éppen csak a munka 

eszközei hiányoznak, érthető okok ból. A kép alkotója (és bizonyára befogadója) 

már túl van a tárgyilagos, távol ságtartó szemlélet korszakán, már erős sztereotípiák 

formálják a cigányokról alkotott képét, de ez a kép még távol van a megroppant 

társadalom karakter-vonásaitól, inkább rokonszenvező, mint elutasító. 



311

CXXXI.

Az üstfoltozó

Magyar Salon 1884/85. február 520-521. oldal

Zonáró jelzettel megjelent zsánerkép, amely talán kifejezetten a lap számára ké-

szült. Róla ismét elmond ha tó, amit a zsánerekről már eddig is mondtunk: ha-

bár hiteles részletek, ugyanakkor idealizált, ke délyessé lágyított szituáció. Annak 

mégis információ-éréke van, hogy a min den bizonnyal a közfelfogást megjelenítő 

alkotás a cigány embert mint hasznos és szükséges tevékenységet végzőt mutatja 

be, ha úgy tetszik, az etni kumközi kapcsolatokban a kölcsönösen előnyös illesz-

kedést fogalmazza meg a maga eszközeivel. 
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CXXXII.

Az első leczke

Magyar Salon 1884/85.  április 86. oldal

Stettka Gyula rajza kedélyeskedő zsánerkép, abban a felfogásban, ahogy a pol-

gári szalonok úri közönsége a cigány életet elképzeli. A kép információ-értéke 

egyedül ebben áll: a városi közönség cigány-képéről ad hírt, miközben a cigányok 

valósága helyett csupán vizuális toposzok gyűjteménye látható.
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CXXXIII.

Rácz Pali

Ország-Világ,  1885. 95. oldal

Fénykép után készült fametszet a híres prímás Rácz Paliról, minden mellékes képi 

körülmény elhagyásával. A kép annak a jele, hogy ekkor már vannak olyan prímá-

sok, akik saját jogon is érdemesek a megörökítésre. Amint a fejezet bevezetőjében 

említettük, a 20. század elejére többnyire már csak a neves prímások képviselik 

a lapokban a cigányságot, a hétköznapi cigány élet jelenetei pedig csupán mint 

zsánerképek reprodukciói jelennek meg, így is egyre ritkábban.
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CXXXIV.

Oláh czigányok

Magyar Salon 1885/86. január, 416. oldal

A képaláírás szerint a kép Peske Géza264 eredeti rajza a lap számára, valójában 

azonban fénykép-átrajzolás, méghozzá feltehetően szabad téren készült fénykép-

ről. Peske Böhmhöz, Pichlerhez, Pörge Gergelyhez, Margitay Tihamérhoz hason-

lóan Münchenben élt, azokhoz hasonlóan az ott központosuló nemzetközi műke-

reskedelmi piacra dolgozott. Ezt a vázlatot talán valamelyik magyarországi útján, 

később felhasználható motívumként gyűjtötte, és mintegy melléktermékként ad-

hatta el a budapesti hetilapnak.

264   Festő, 1859-1934. Münchenben tanult, egy ideig ott is dolgozott, elsősorban vidám 
vidéki életképeket festett.
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CXXXV.

Czigányleány

Magyar Salon 1885/86.  április 52. oldal

Vastagh György ”eredeti rajza”, amint arra a képaláírás felhívja a fi gyelmet, a szép 

cigánylány fogalmi toposzának színvonalas megjelenítése, fi noman, de határozot-

tan alkalmazva az erotikus momentum elemét is. Nem lehetnek kétségeink afelől, 

hogy a részletek – a viselet, az ékszerek – hitelesek, az egész azonban nem képi 

híradás, hanem a nézőben (és persze a festőben) lévő előképek megfogalmazása, 

meglehetős távolságra a valóságtól.
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CXXXVI.

Rókatáncz

Magyar Salon 1885/86.  június 248. oldal

Ez a kép, a fölényes rajztudású Jankó János rajza a magyarság és a cigányság 

viszonyának gyökeres megváltozásáról tanúskodik. Egyetlen forrást (legyen az 

szöveges vagy képi) mindig fenntartással illik fogadni, ez a kép azonban olyan 

markánsan illusztrálja a cigányok helyzetének megváltozását, hogy nehéz nem 

ilyenként értékelni. A helyzet a huszadik századig élő verbális közhely: a cigány-

gyerek pár fi llérért rókatáncot jár (a közfelfogás magát a rókatáncot nem ismeri, 

azt valami közelebbről nem meghatározott, ugrálós, szapora lábtempójú táncnak 

tartja). A kövérkés parasztpár joviális mosollyal nézi a sovány kis fekete purdét, 

amint majdnem pucéran produkálja magát, a háttérben hasonlóan sovány testvérei, 
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még távolabb a családjának kunyhója. Ez a kép nem a cigányokról ad hiteles képet, 

hanem a közfelfogás megváltozásáról – arról viszont annál szemléletesebben.

A Vasárnapi Újság 1882-től nyolc éven át nem közölt cigány tárgyú képet, noha 

a szerkesztő személye 1867 és 1905 között nem változott. A magyarázat csak egy 

lehet: a közönség egyre kevésbé igényelte a cigányokról való híradást. 1890-ben 

ennek a képnek az újraközlésével törte meg a csendet (1890. 284. oldal), a követ-

kező két évben még hármat közölt, aztán a századfordulóig ismét egyet sem.
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CXXXVII.

Czigánynők

Magyar Salon 1885/86.  július 345. oldal

Újabb festői vázlat, Barabás Miklós műve, a beállításból következtethetően élet 

után, nem fénykép alapján. A műfaj sajátosságaiból következően kevés képi in-

formációt hor doz, pusztán az öltözetről árul el valamit. A félalakos leány mély 

ruha ki vá gása az erotikus momentum képi toposzának óvatos megjelenítése. 
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CXXXVIII.

Czigány tükör

Ország-Világ,  1886. 842. oldal

Pörge Gergely265 eredeti rajza átmenet a valóságról tudósító kép és a zsáner kö -

zött. Talán eredeti helyszínen felvett vázlat alapján készült, mégis inkább regény -

illusztrációnak érződik. Érdekes a leány egyértelműen paraszti viselete, minden 

oláhcigány beütés nélkül.

265   Festő, 1856-1930. Tanulmányait a budapesti Mintarajziskolában és Münchenben vé-
gezte. Hazatérve a Benczúr Mesteriskola tagja lett. Ceruzarajzokat is készített képes 
újságok számára. www.kieselbach.hu
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CXXXIX.

A czigány otthona

Képes Családi Lapok, 1886/87. 536. oldal

A kor zsánerkép-stílusában készült kompozíció, feltehetően festmény reprodukci-

ója a fenti kép, bár erről a hozzá tartozó cikk nem számol be. Híven tükrözi a zsá-

nerkép alkotásának munkamódszerét is: eredeti helyszínen gyűj tött motívumok, 

az egyes alakokról készült vázlatok, eset leg fényképek, hiteles részletek, ugyan-

akkor a valóságtól meglehetősen messze eső, idealizált összkép. A nagypolgári 

szalonok falára nem is pályáz hatna eséllyel olyan festmény, amely a valóságot a 

maga csúnyaságában, eset legességében mutatja, márpedig ennek a képnek az volt 

a feladata, hogy jó pénzért vevőt találjon. Bizonyára talált is, az újságbéli repro-

dukció a sikeres bemutatkozás biztos jele. Éppen csak a cigányokról tudni meg 

belőle keveset, azt is csak erős forráskritikával. 



321

CXL.

Magán-concert

Magyar Salon 1886/87.  május 161. oldal

Böhm Pál zsánerképe a műfaj minden sajátosságát magán viseli, hiteles részletek-

ből egy sehol sem létező világot teremt, közeli rokonságban a majd évszázaddal 

későbbi csikosch-gulyásch romantikával – ez is, az is zömmel német piacra ké szült. 

Említést érdemel ugyanakkor, hogy miközben a puszta effajta műro man tikája ke-

lendő áru maradt az egész huszadik században, a cigányok az első világháború 

után a szó szoros és átvitt értelmében eltűntek a képről, kikerültek a nemzetközi 

műkereskedelem érdeklődési köréből, és csupán dilettánsok vásznain maradt még 

helyük. A képen a magyaros ruha, bőszárú ing, kalap mind letisztult képi toposz, 

ahogy a cigánylány lecsúszó blúza által képviselt erotikus momentum is. 
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CXLI.

Elsákádt a húr

Ország-Világ,  1887. 353. oldal

Karvaly Károly266 rajza egy verbális tréfa képi megjelenítése korrekt festői képes-

ségek birtokában, anélkül azonban, hogy a kép tárgyáról egyéb közlendője volna. 

A munkát inkább a fi atal festő jól sikerült gyakorlatának tekinthetjük, amelyet 

talán valamelyik mestere vitt be a szerkesztőségbe.

266  Festő, 1864-1926, Székely Bertalan tanítványa, Münchenben is működött.
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CXLII.

A czigánynő

Képes Családi Lapok, 1887/88. 5. oldal

Eddig nem azonosított festmény reprodukciója. A nyírfa és az öltözet alapján akár 

orosz alkotó műve is lehet, de ez csak lehetőség, nem bizonyosság. A túl sok 

kétség és a viszonylag kevés képi elem miatt a képről érvényes következtetések 

levonása nem lehetséges.
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CXLIII.

Czigányfogat

Képes Családi Lapok, 1887/88. 648. oldal

Ismét egy zsánerkép, afféle ”bohókás jelenet”, a kép tárgyának azono sítá sához 

éppen elegendő képi toposz (meztelen gyerek, sátor) felhaszná lásával. A cél itt 

sem képi információ közlése, hanem a nézői-vásárlói igény kielé gí tése, a befo-

gadó saját toposz-igényének gondos kiszolgálásával. A képet ugyanarról a dúcról, 

a festő, Knaus267 megjelölésével ismét közölte az Ország-Világ (1889. 85. oldal).

267   Ludwig Knaus, 1829 –1910., német festő, a düsseldorfi  iskola tagja. Fenti, 
„Zigeunerfuhrwerkˮ című műve Németországban heliogravure műlapként is 
megjelent.



325

CXLIV.

A czigánypurdé

Ország-Világ,  1888. 800. oldal

A Laub F jelzettel közölt rajz minden bizonnyal beállított fénykép után készült, egy 

képi közhely, a muzsikálással kéregető cigánygyerek megjelenítése. Karakteres 

példája annak, hogy meg bíz ható, hiteles részletekből hogyan lehet teljesen hamis, 

a valóságot egyál talán nem tükröző, pusztán a befogadó várakozásait kiszolgáló 

kompozíciót alkotni. 
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CXLV.

Czigányélet (sátoros család)

Képes Családi Lapok, 1889. 669. oldal

Ismét zsánerkép, ”ellesett pillanat”. Míg a korábbi (és későbbi), alapvetően lát-

ványrögzítő ábrázolások esetében az ábrázolt alakok gyakran szemlátomást tu-

domással bírnak arról, hogy őket ábrázolják, mintegy ”belenéznek a kamerába”, 

már-már szemkontaktusban vannak a nézővel, a zsáner szereplői azt a benyomást 

keltik, hogy ők mit sem tudnak a nézőről, feszélyezettség nélkül élik az életüket. 

Ez a helyzet a nézőben azt az illúziót kelti, hogy a látványrögzítő képeken ábrá-

zoltnál hitelesebb, valódibb képi információ birtokosaivá lesz. Az illúzió azonban 

mesterségesen jön létre, esetünkben az évszázados képalkotói tradíciók gondos 

alkalmazásával. A vizsgált kép részleteiről látszik, hogy az alkotó jól ismerte a 

cigányokat, az alkotás képi információi – éppen a zsánerfestészet természete mi-

att – mégis csak erős kritikával értelmezhetők. Ezen információk között említést 
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érdemel a két álló férfi alak magyaros ruházata, noha számolnunk kell azzal, hogy 

ez a motívum éppen a külföldi, talán német piacnak szánt gesztus, hasonlóan 

a háttal térdelő nő fejkendőjéhez, amelyben jellegzetes cigányos viselet-darabot 

azonosíthatunk.





4.4.2.3.5. 1891-1900
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CXLVI.

Czigánybanda budapesti vendéglőben (Margitay Tihamér268 rajza)

Vasárnapi Újság, 1891. 271. oldal

Margitay rajza inkább szituációs vázlatnak tekinthető, semmint önálló alkotásnak, 

egy elkapott pillanat rögzítése későbbi festői felhasználásra, mellékesen pedig 

újságban való közlésre.

268  Szalon-életképekkel ismerté vált festő, élt 1859-től 1922-ig. 
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CXLVII.

Czigány leány

Ország-Világ, 1891. 854. oldal

Aggházy Gyula festménye modell után készülhetett, erre utal a leány kényel mes, 

hosszú mozdulatlanságot lehetővé tevő testhelyzete. Hiteles kép, ame lyen nyoma 

sincs a lumpenizálódásnak. A festő természetesen megszépíthette a látványt, de az 

mégis sokat mondó, hogy a lap ilyen szellemiségű képet közölt, a közönség ilyet 

igényelt, de legalábbis elfogadott.



332

CXLVIII.

Erdélyi oláh czigányleányok

Magyar Salon 1891/92. október 17. oldal

Vastagh György rajza jól láthatóan fénykép után készült, ahogy – mint koráb ban 

említettük – számos más vázlata is. Az újságbeli közlés afféle mellékes hasz nosítása 

lehetett a jól sikerült vázlatnak, amely a festő motívum-gyűjtési mun kájának ter-

méke, bár lehet, hogy sok más vázlathoz hasonlóan végül ezt sem használta fel 

nagyobb kompozícióhoz. A mosolygó leányok megjeleníté se inkább pozitív, mint 

semleges. Figyelemre méltó, hogy a városi polgári közönségre számító lap ezt he-

lyesnek, az olvasói igényekhez illeszkedőnek talál ta.
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CXLIX.

Czigányleány

Magyar Salon 1891/92. január 416. oldal

Grósz (helyesen Gross) Béla269 festményének reprodukciója érdekes aspek tus-

ból demonstrálja a városi polgárság és a cigányok közötti eltávolodást. Ez a kép 

ugyanis a spanyol cigány Nyugat-Európában széltében ismert képi topo szait hor-

dozza a leány lesimított hajával, széles, egész vállát takaró kendő jé vel, de még 

kéztartásával is. Grossnak, aki színvonalas portréfestőként volt is mert, és akiről 

tudjuk, hogy az 1860-as évektől Budapesten élt, már csak héza  gos fogalmai lehet-

tek arról, milyenek (és milyenek nem) a ma gyarországi cigá nyok, ezért ahhoz a 

képi eszköztárhoz nyúlt, ami éppen ke zébe akadt. A lap pedig kommentár nélkül 

tudomásul vette ezt. Hasonló eset 1860-ban még aligha fordulhatott volna elő. 

269   Festő, 1835-1914. Elsősorban arcképeket festett akadémikus stílusban. Művészet, 
1914, 357.
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CL.

Czigányok

Vasárnapi Újság, 1892. 202. oldal

A megváltozott viszonyok újabb dokumentuma, a Magyar Salonból 1890-ben 

átvett kép után (lásd CXLII. kép). A vers, aminek illusztrációjául szolgál a két 

rajz, tulajdonképpen kedélyes hangvételű, inkább megértő, mint elítélő, a szitu-

áció mégis a nyomorról és a törvényszegésről szól. Ennek megfelelőek a rajzok 

is, nem a valóságról tudósítanak, hanem a szöveget illusztrálják a közönség által 

jól ismert képi közhelyek felhasználásával. A két kép forrásértéke ebben van: egy 

változóban lévő társadalmi viszonyról ad tudósítást. 
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CLI.

A czigány-család

Ország-Világ,  1892. 344. oldal

Böhm Pál zsánerképéről készült reprodukció. A műfajról és a festőről már több-

ször szóltunk. Böhm a képről jól leolvashatóan eredeti helyszíneken gyűj tött hi-

teles motívumok és részletek birtokában olyan festői eszközkészletet alakított ki, 

amelynek birtokában szinte korlátlan mennyiségben volt képes a közönség igé-

nyeivel találkozó cigány tárgyú képeket festeni. Mint nekro lógja270 beszámol róla, 

élete végén alaposan beleunt ebbe az önismétlésbe, és legfőbb festői ambíciójává 

az vált, hogy a gyakori horgászatai során kifogott halakat a lehető legpontosabban, 

az utolsó pikkelyig híven megörökítse. 

270  Vasárnapi Újság, 1905, 229. oldal.
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CLII.

Erdélyi czigánylány

Ország-Világ,  1892. 645. oldal

A Ramón Tusquts (helyesen Ramón Tusquets y Maignon)271 festményéről készült 

reprodukció és annak képaláírása (Erdélyi cigánylány) ellentmondásban van egy-

mással, ami vagy a festő eredeti tévedése, vagy a lapszerkesztőjéé. A lány ugyanis 

egyértelműen a spanyol cigány képi közhelyeit viseli. Ezek közül legszembetű-

nőbb a csörgődob, de a habitus többi része is sokkal inkább spanyolos, mint balkáni. 

Amint arra már láttunk példát, a képen fi noman, de határozottan megjelenő erotikus 

momentum Magyarországon sem volt ismeretlen, a leány kihívó, büszke testtartása, 

mondhatnánk testbeszéde azonban megint inkább a spanyol képi közhelytár tarto-

zéka. Nem zárható ki, hogy Tusquets egy modellt álló erdélyi cigánylányt „öltöz-

tetett fel” otthonról hozott attribútumokkal, de valószínűbb, hogy a magyarországi 

szerkesztő követett el véletlen, vagy éppen tudatos hibát. 

271 Spanyol festő, élt 1838-1904-ig. 
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CLIII.

Minden ízében téves kép. Már a címe sem értelmezhető, a cigányok mindig kom-

pániákban, nagy családokban vándoroltak, a magányos asszony a gyerek kel leg-

följebb a falut járhatta, hogy csereáruért vagy adományként élelmet sze rezzen. 

Ebben az esetben viszont nem kíséri kutya, hiszen az állandó konfl iktus forrása 

lenne, minduntalan összekapna a háziak kutyáival. A fejen hordott kosár ismert 

megoldás, cigányoktól azonban sehol másutt nem látunk ilyet. A kisgyerek deré-

kon hordása rendkívül alkalmatlan megoldás, másik ma gyarországi példáról nem 

is tudunk – igaz, Perzsiából van egy ilyen ké pünk, de hogy ez hitelesíti-e a vizs-

gált ábrázolást, ennyi információ alapján nem dönthető el.

CLIII. Vándorló czigánynő

Képes Családi Lapok, 1897. 537. oldal

147.Perzsiai cigány  asszonyok
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CLIV.

A czigánysátrak virága – mutatvány Vértesi Károly Keleti ég alatt című művéből

Ország-Világ, 1898. 636. oldal

Kissé szépelgő, ugyanakkor a szecesszió lágyságát és kecsességét is megelőlege-

ző tanulmányfej. Önmagában képi információs értéke alig van, közvetve azonban 

mégis akad: a szerkesztők feltehetően nem számoltak azzal, hogy olvasóik a ci-

gányokat úgy általában ellenszenvesnek tartják, a közönség igényeit is felmérve 

úgy gondolhatták, hogy a cigányságot ilyen vonzó formában is megjeleníthetik. 
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CLV.

A czigányleány

Képes Családi Lapok, 1899. 813. oldal

Iskolázott festő képe, amely akár személyes élményen is alapulhat, de teljes egé-

szében műtermi kompozíció is lehet. A leány ünneplőbe öltöztetése a zsá ner képek 

piaci igényeinek kiszolgálására tett gesztusnak tűnik, az egész kép a cigányok kö-

rül kialakult sztereotípiák közül a szabadság képi szinbolizációja, ezt erősíti, hogy 

a leány nyereg nélkül üli meg a lovat. A leány öltözéke tisz tán oláhcigány jellegű, 

ekkorra már ez vált a képi toposszá. 
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4.4.3. Képeslapok

 Az első részben már szóltunk a postai képeslapokról keletkezésükről. Megbe-

csülni is nehéz, hogy a vizsgált időszakban, 1914-ig hányféle készült belőlük Ma-

gyarországon, illetve magyarországi témáról, de az nem kétséges, hogy legalább 

tízezres, esetleg százezres nagyságrendről van szó (ismételjük, típusokról, nem 

összes példányszámról beszélünk). A kornak voltak nagy képeslapkiadói, amelyek 

maguk is több ezer féle lapot adtak ki, voltak kisebb-nagyobb helyi vállalkozások, 

és akadtak alkalmi kiadók (vendéglők, vegyesboltok, magánzók), amelyeknek és 

akiknek tőkeereje és kedve egy-két lapra futotta.

A lapok legtöbbje fotóeljárással készült, és település-részleteket, elsősor-

ban forgalmas városok és üdülőhelyek nevezetes épületeit, utcáit, parkjait 

ábrázolta, de akadnak lapok a legeldugottabb kis falukról is. Egy kisebb, de 

még mindig jelentős hányad az úgynevezett tematikus lapoké, az életnek 

szinte minden területéről: gyári munkásokkal, katonaélettel, népviselettel, 

vendéglői mulatozással. Vannak lapok pékekről, vadászokról, patikusokról, 

híres emberekről, bűnözőkről, törpékről – egyszóval mindenről, amit le lehe-

tett fényképezni. 

A képeslapok megjelenésével szinte egy időben megkezdődött azok módsze-

res gyűjtése is, hiszen ez a médium magát kínálja gyűjteményekbe rendezésre. 

Figyelemre méltó, hogy a magyarországi képeslap-gyűjtők már 1898-ban saját 

havilappal rendelkeztek, igaz, a Képeslap című kiadvány egy év múlva megszűnt. 

A gyűjtés azonban azóta is szakadatlanul folyik. 

Ezt a mérhetetlen képi forrástömeget azonban csak az utóbbi évtizedben 

kezdték mint képi forrást, az elmúlt időkről tudósító dokumentumot felfedezni. 

A felfedezés viszont annál sikeresebbnek bizonyult: már most háromszáz fölött 
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van azoknak a helytörténeti kiadványoknak a száma272, amelyek korai képesla-

pokból válogatnak.

 Az úgynevezett grafi kai lapok még nem futottak be ilyen karriert. Pedig 

ott vannak közöttük a festmény-reprodukciók, karikatúrák, életképek, csendéle-

tek, üdvözlőlapok angyalkákkal, újévi malacokkal, kéményseprővel, krampusz-

szal, minden elképzelhető témával. Az alkotók többsége ismeretlen kismester, de 

dolgoztak a kiadóknak a legnagyobb mesterek is: a bécsi Wiener Werkstätte sze-

cessziós lapjai festményekkel vetekedő áron kelnek el az aukciókon.

A grafi kai lapok témái között, éppen úgy, mint a fotólapok esetében, ott voltak 

a cigányok is. Ám miközben a fotólapok jelentős hányada már-már szociológusi 

igényességgel ad hírt a száz évvel ezelőtti cigányságról, a grafi kai lapok több-

nyire a letisztult képi toposzok hordozói, legyenek azok pozitív vagy negatív ér-

zelmi töltetűek. Ezen a területen a kutatandó anyag hatalmas mennyisége miatt 

teljességre törekedni nem lehet, mindig bukkannak fel újabb és újabb, a gyűjtők 

és a szakemberek előtt addig nem ismert lapok. Az alábbiakban néhány jelleg-

zetes példát tekintünk át, hiszen a kor szemléletéről az összkép ezek alapján is 

megrajzolható. 

272 Kassay Árpád képeslapgyűjtő szóbeli közlése.
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CLVI-CLXIV.

A Czigányéletből sorozat, Rigler Részvénytársaság, Budapest, 1898273.

273   Évszámként a legkorábbi ismert postabélyegző dátumát adjuk meg, bár köztudott, 
hogy a lapokat éveken, olykor évtizedeken át utánnyomták.

CLVI. CLVII.

CLVIII. CLIX.

CLX.

CLXI.
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Ebből a sorozatból kilenc darabot sikerült azonosítani, talán nincs is több. Közülük 

nyolc a vidéki élet epizódjairól tudósít, egészében a semleges érzelmi tartományban, 

de már a nyomor egyértelmű jeleivel. Fontos, hogy a cigány fémműves még mint 

jellegzetes fi gura jelenik meg, és az egyik fi gurában saját viszonyai között jómódú 

férfi ra (talán vajdára?) ismerünk, de már két képen is ott a koldulás, a leszakadás 

stigmája. A sorból kilóg egy lap, amely két városi öltözetű nőt, feltehetően kurti-

zánokat ábrázol. A cigányok és a prostitúció kapcsolata ma is élő fogalmi toposz, 

ennek képi megjelenítésére azonban ezen az egy lapon kívül az egész korból nem 

találtunk más példát. Bizonyára nem tévedünk, ha a nagyváros, elsősorban Buda-

pest hatását ismerjük fel a jelenségben: itt jelenhetett meg a prostitúció olyan nyíl-

tan, hogy az már nyilvánosan ábrázolható toposszá is válhatott. 

CLXII.

CLXIII. CLXIV.
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CLXV-CLXX.

Muzsikus-karikatúra sorozat, Wk. C. Bp. Jelzéssel, 1903.

CLXV. CLXVI.

CLXVII. CLXVIII.
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A sorozatból eddig hat darabot sikerült fellelni. Határozottan a negatív érzelmi 

tartományba sorolnánk a gúnyrajzokat, ha nem tudnánk, hogy itt valójában nem 

a cigányokról van szó, hanem egy letisztult képi közhelyet variál az egyébként jó 

kezű grafi kus. Azért pozitívnak sem mondhatjuk a rajzokat, a cigány itt a nyomo-

rult, alázatos, rongyos, kinevetni való szerepben jelenik meg, meglehetősen mar-

káns jeleként annak, hogy a befogadó közönségnek a cigányság iránti empátiája 

azok leszakadásával párhuzamosan a minimumra csökkent.

CLXIX. CLXX.
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CLXXI

Szép cigánylány, 1913

Ismeretlen magyarországi kiadó lapja. Hasonlók szerte Európában meg je len tek, 

rajtuk fokról fokra összekeveredett a spanyol és a kelet-európai jel leg. Ezek nek 

a képeknek éppúgy nincs közük a valósághoz, ahogy az előbbi gúny rajzoknak, 

ezek is egy kikristályosodó képi közhely, a szép cigánylány va riá ciói. És míg 

azok az 1920-as évekre visszaszorultak, ez megkapasz kodott a közgondolkodás-

ban, vasárnapi festők kedvelt témája maradt.
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CLXXII-CLXXVI.

Életkép-sorozat, azonosítatlan magyarországi kiadó, 1912

A sorozatnak eddig öt lapját sikerült azonosítani, továbbiak még felbuk kan hat  nak. 

A kompozíciók letisztult képi közhelyekből építkeznek, szinte teljesen függet-

lenítve magukat a valóságtól. Ezen a sorozaton az látható, hogy a városi polgár 

milyennek képzelte az éppen eltűnőben lévő, de még nosztalgiákat ébresztő egy-

kori falusi életet, benne a cigányokkal – valószínűleg ugyanez az érzület tartotta 

CLXXII. CLXXIII.

CLXXIV. CLXXV.

CLXXVI.



348

repertoáron a népszínműveket. Figyelemre méltó, hogy a lapokból semmilyen 

mértékű negatív attitűd nem olvasható ki. Unikumnak számít a vonatos kép: arról 

van szó, hogy az utasok aprópénzt szórnak ki az ablakon, és a gyerekek mulatsá-

gos jelenetek közepette igyekeznek azokat megszerezni. Jó módú turistáknak ez a 

fajta szórakozása szegény országokban ma is ismert (van, ahol a sekély tengerbe 

szórják a pénzt a hajóról), korábban hintón utazókkal kapcsolatban mi is találkoz-

tunk vele (45. oldal). Vonattal azonban máshonnan nem ismert.
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CLXXVII–CLXXVIII.

Kátsa cigány, Singer és Wolfner, Budapest, 1900

Gárdonyi Géza népszerű sorozatának, a Göre Gábor-történeteknek volt állandó 

szereplője Kátsa cigány, maga is egy fogalmi toposz, a jég hátán is megélő, szel-

lemesen visszavágó, apróbb lopásoktól sem visszariadó falusi muzsikus meg tes-

tesítője. A sorozat fi gurái olyan népszerűek voltak, hogy önálló képes la pokon is 

megjelentek, a ma általánosan ismert és alkalmazott merchan dising274 korai kép-

viselőjeként. A két kép ennek megfelelően letisztult képi toposzt ábrázol, egy iro-

dalmi alakot jelenít meg, a valóságtól igen nagy távol ságra.

274   Például fi lmfi gurák bögrén, pólón, emléktárgyakon, ami saját bevétele mellett a fi lm 
reklámja is.

CLXXVII.

CLXXVIII.
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CLXXIX-CXXX.

Millenniumi sorozat lapjai, Posner és Fia, Budapest, 1896.

A magyar millenniumi ünnepségekhez és kiállításhoz kapcsolódóan, a nagy turis-

taforgalomra számítva harminckét képeslap jelent meg, köztük történelmi sorozat, 

életképek, nevezetes épületek képei. Az életképek sorozatában egy lapon cigány 

muzsikusok láthatók, kevésbé az akkori jelen, inkább a millenniumhoz képest el-

múlt idők megjelenítéseként. A két muzsikus jól öltözött, a hordóra fektetett régi 

típusú cimbalom azonban vidéki miliőre utal. Egy másik lap a történelmi sorozat 

része, huszár-toborzót ábrázol a pontosan meg nem hatá ro zott múltból. A talpalá-

valót népes cigánybanda szolgáltatja klarinéttal, nagy bő gő vel, négy hegedűvel. A 

muzsikusok némelyikének rongyos, foltos a ru hája, egyi kük mezítláb van, ami 

arra utal, hogy a rajzoló nélkülözhetet len nek tar totta legalább ezeknek a vizuális 

toposzoknak a megjelenítését.

CLXXXIX. CLXXX.
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CLXXXI.

Zenész csoport, Kunstanstalt ”Kosmos”,

München, Budapest, Graz, évszám nélkül (1900-1910 között)

A nemzetközi képeslap-kiadó lapja falusi muzsikus csoportot ábrázol. A raj zo ló 

nem lehetett pontosan tisztában a viszonyokkal, ezért fordulhatott elő, hogy az 

egyik hegedűs magyar paraszti ruhát visel, a másik pedig a képi to posz ként Ma-

gyarországról is jól ismert veres nadrágot. A klarinétos gyerek ruháját végképp 

nem lehet azonosítani, ha csak nem osztrák képi toposzról van szó. Egyébként 

egyetlen más képet sem ismerünk, ahol a gyerek a felnőtt ban da tagja. Minden 

további nélkül feltételezhető, hogy ez előfordult, de Ma gyarországon nem hogy 

képi toposszá nem vált, de a megjelenítés teljes hiánya arra utal, hogy a rajzolók 

tudatosan kerülték ennek ábrázolását. Az elöl álló hegedűs hajlott háta nem az 

alázat gesztusa, hanem a hangolásé. 
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CLXXXII.

Mulató jelenet, kiadó és évszám nélkül, magyar, 1901 

A lapon teljes kompozícióvá fejlődött vizuális toposz látható. A rajzoló és a ki-

adó nyilvánvalóan olyan közönségre számított, amelynek nem voltak ismeretei 

az ábrázolt szituáció valóságáról, ehelyett fogalmi és képi toposzokban megfo-

galmazott nosztalgiával gondolt a paraszti világra. Ez a közönség töltötte meg 

a színházakat a népszínművek előadásain, és ez a közönség volt az, amely a ci-

gányokat már csak mint éttermi zenészeket ismerte, az általa elképzelt egykori 

paraszti világba is ezt az ismeretét vetítette vissza. 
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CLXXXIII.

Pusztai jelenet, kiadó és évszám nélkül, 1900 körül

Az előző századfordulóra már lassan szárba szökő pusztaromantika megjelenítő-

je ez a lap. A rajzolónak meglehetősen biztos képzetei voltak arról, hogyan kell 

pusztát és csikóst rajzolni (magyarán ismerte a szükséges képi toposzokat), a ci-

gánylány megjelenítése azonban feltehetően balkáni előképről származik, erre 

egyértelműen utal a sapka és a széles öv. Hogy ezt az egyáltalán nem odaillő 

viseletet a magyar pusztába helyezte, az arra utal, hogy vagy nem volt tisztában a 

magyarországi cigányok viseletével, vagy nem tartotta szükségesnek, hogy azok-

hoz igazodjék.





5. Összegzés
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A jelen disszertáció áttekintette a magyarországi cigányság történeti ikonoló-

giáját a 20. századig. Igyekeztünk az olvasó számára képet alkotni arról, hogy 

miben is áll a történeti ikonológia (amelyet tágabb értelemben képantropológiá-

nak is neveznek), sorra vettük a grafi kai képalkotás technikáit, a magyarországi 

grafi kai képkészítés eszmetörténeti korszakait (szándékosan kerültük a stílus-

korszakok kifejezést, hiszen sokkal többről van szó), a tanulmány adta terjedel-

mi korlátokon belül elemeztük azokat a vizuális toposzokat (képi közhelyeket), 

amelyek ismételten megjelentek a cigányok ábrázolásain, végül egyenként ele-

meztünk közel kétszáz ábrázolást, sok esetben fi gyelembe véve a párhuzamos 

képi információkat is. 

Mindezek után kézenfekvő a kérdés: az új megközelítési mód alkalmazásával 

gyarapodtak-e az ismereteink a magyarországi cigányság 1900 előtti történetéről? 

Érdemes-e ezen az úton tovább haladni?

Aligha meglepő, hogy a szerző határozott válasza mindkét kérdésre: igen. 

Noha a végső, érvényes választ majd az olvasóknak (a jelen tanulmány bíráló-

inak) kell megadniuk, a szerző meg van győződve arról, hogy a történeti iko-

nológia segítségével jelentős új ismeretek hozhatók napvilágra. Ezek közül a 

legfontosabbak a következők:

a hiteles láttatás;

a tárgyak és eszközök hiteles meghatározása;

a kép alkotóinak és közönségének attitűdje a kép tárgyával kapcsolatban, az atti-

tűd változása;

és végül a kép tárgya a történelemben.
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Láttatás

A történettudományban ma még talán kevésre becsült, ám bizonyára hamarosan fel-

értékelődő eredmény a hiteles láttatás, a vizsgált tárgy – jelen esetben a 20. század 

előtti magyarországi cigányság – hiteles képi megjelenítése. Nem hisszük, hogy a 

történettudomány sokáig ellenállhat az iconic/pictoric turn, a képi fordulat hatásainak, 

és megmaradhat a textus védfalai mögött. A civilizáció kép felé fordulása ki fogja 

kényszeríteni azt, hogy a történettudomány láttassa is kutatásai tárgyait, és a közönség 

egyre kevésbé fogadja majd el, hogy a vizuális megjelenítés iránti igényeit néhány 

untig ismert reprodukció ismételgetésével fi zessék ki. Márpedig a képi forráskutatás 

és forráskritika alkalmazása nélkül a hiteles láttatás teljességgel lehetetlen vállalkozás. 

A jelen tanulmány egyik célja, hogy egy meghatározott téma segítségével gya-

korlat közben tegye próbára a képi forráskritikát, elinduljon a módszertan kidolgo-

zása felé vezető úton, és meglelje azokat az eszközöket, amelyek segítségével egy 

adott ábrázolás képi információinak hitelessége megítélhető. Úgy hisszük, hogy 

a 20. század előtti magyarországi cigányság képi megjelenítését illetően ebben 

a munkában sikerült előre jutni, konkrét képekről sikerült kimutatni, hogy mely 

részletük hiteles és melyik nem, illetve mely képek azok, amelyek jól megjelenítik 

a cigányság mindennapjait, és melyek tévesek.

A kutatás közben bebizonyosodott, hogy – akárcsak a szöveges források eset-

ében – egy forrás nem forrás, egyetlen, önmagában álló képről érvényes követ-

keztetések alig nyerhetők. A megállapítást némileg árnyalja, ha az adott képről 

megbízható szövegszerű információink vannak, ismerjük az alkotóját, a készítés 

körülményeit, és így tovább – de ez a szöveges forrásokkal sincs másképp. A lé-

nyeg mégis az, hogy minél több képi forrásunk van, annál fi nomabb, árnyaltabb 

következtetések vonhatók le. Különösen igaz ez abban az esetben, ha egy adott 

tárgy vagy jelenség időbeli változásairól szeretnénk ismereteket szerezni. 
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A tanulmány tárgyáról a képi források száma nem túl nagy, ebből is sok a más 

forrással össze nem függő szórvány. A 19. század második felének képes újságja-

iban azonban elegendő számú cigányábrázolás található ahhoz, hogy akár statisz-

tikai módszerekkel is fel lehessen dolgozni az anyagot. Az említett lapok hatal-

mas, összességében többszázezres nagyságrendű képanyaga275 egyéb kutatások, 

mindenekelőtt a korszak társadalomtörténete számára is bőséges anyagot kínál, és 

minden bizonnyal lesznek, akik vállalkoznak majd a feldolgozására. 

A szöveghez hasonlóan a képi forrásokat is zömmel céltudatos kereséssel lehet fel-

tárni, de mint amazok esetében, itt is számolni kell teljesen váratlan, meglepő felbukka-

násokkal. Az ikonológusnak nagy szüksége van a jó memóriára, és helyesen teszi, ha 

minél több képi forrást néz meg és őriz az emlékezetében, mert a kellő forráskritikai 

fegyvertárral csak így tudja felvértezni magát. 

Tárgyak és eszközök hiteles meghatározása

Egy adott nép puszta ismertetése, leírása kapcsán is alapvető fontosságú, hogy különböző 

tárgyait és eszközeit megismerhessük, azonosíthassuk. Ennek a munkának a döntő részét 

muzeológusok végzik, akik kiállításokon és publikációkban mutatják be kutatásaik ered-

ményét. A cigánysággal kapcsolatban azonban ez a munka szinte el sem kezdődött, a nép 

tárgyi emlékeiből alig valami van összegyűjtve, és a publikációk is erősen szórványosak. 

Beszéljünk egyértelműen: a 20. század előtti magyarországi cigányság tárgyi kultúrájáról 

szinte semmit sem tudunk, és kétséges, hogy autentikus tárgyak még összegyűjthetők-e. 

Ha valaha megvalósul az olyan régóta szorgalmazott és annyira szükséges cigány mú-

zeum, a tárlók hiteles, eredeti tárgyakkal való megtöltése igen nehéz feladatnak tűnik.276

275 Becslésünk szerint egyedül a Vasárnapi Újság 60 ezer képet közölt indulásától 1900-ig.
276  Európa talán egyetlen cigány múzeuma, a brnoi (Csehország) Muzeum Romské Kultury 

néhány szerszámmal és egy üllővel mutatja be a cigány fémművességet. Ezek a tárgyak azon-
ban egy 20. századi falusi kovács eszközei, a legkevésbé sem cigány kovácshoz tartozók.
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Ebben az esetben különös jelentősége van annak, hogy a korabeli képek se-

gítségével meghatározzuk, milyenek is voltak a kérdéses tárgyak és eszközök. A 

jelen tanulmány terjedelmi korlátai nem tették lehetővé, hogy ebben az irányban 

a lehető legnagyobb részletességig elmenjünk, mégis meglehetősen sok ismeretet 

sikerült kinyerni az elemzett képekből.

Viselet

A viseletet illetően évtizedes pontossággal meghatároztuk azt az időszakot (az 

1870-es évek), amikor a keletről-délkeletről érkezett oláhcigány bevándorlók öl-

tözete, az a bizonyos, ma cigányosnak tekintett habitus érdemben megjelent Ma-

gyarországon. Az öltözékével (mindenekelőtt a férfi viselet nagy ezüst gombjaival) 

jól azonosítható kalderás törzs a román cigányrabszolgaság eltörlését követően 

megjelent, de az előző századfordulóra szinte teljesen el is tűnt a képi forrásokból, 

feltehetően magával a törzzsel együtt.

Bebizonyosodott, hogy az 1860-as éveket megelőzően a magyarországi cigányság a 

környező többségi etnikum viseletét hordta, noha bizonyos, ma már nehezen észrevehe-

tő, de a kor embere számára egyértelmű megkülönböztető jegyek valószínűleg még fel-

tárhatók. Egyértelművé vált, hogy a muzsikusok egy része, az urak mulattatói legalább 

a 18. század végétől magyar nemesi öltözetet hordtak (hordhattak), miközben a falusi 

fogadók zenészei az 1860-as évekig megmaradtak a paraszti gúnyánál, az egyre jobban 

stilizált nemesi öltözék csak ezt követően vált mintegy cigányzenész egyenruhává. 

Szekér

A vándorlás alapvető eszközéről, a szekérről megállapíthattuk, hogy az lényeg-

ében egy szerű parasztszekér volt. Magyarországon a nyugat-európai lakókocsik-
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nak nyomát sem lehet felfedezni, és a magasan ívelt merevítőkre feszített ponyva 

(az „ekhó”) sem igen fordul elő, noha valamilyen ponyvát persze használtak eső 

ellen. Kiderült, hogy a szekér nem elsősorban az emberek, hanem inkább a fel-

szerelés szállítására szolgált, a felnőttek többnyire gyalog vándoroltak. Ebben a 

tekintetben a kor ideái többnyire eltértek a valóságtól, a vándorlás képeit tehát 

erős forráskritikával kell szemlélnünk.

A mesterség szerszámai

Néhány kisebb mesterség mellett két foglalkozás tárgyairól sikerült nagyszámú 

ábrázolást találni: a zenészekéről és a kovácsokéról.

A zenekar összetételét illetően a képi források megerősítették azt, ami több-

kevésbé ismert volt már: a főszerep a hegedűé, ezt különböző összetételben a 

cimbalom, a klarinét, a kis- és nagybőgő egészítette ki. Viszonylag új információ, 

hogy a nagybőgő csak az 1880-as évektől vált általánossá, 1860 előttről egyálta-

lán nincs róla képi adatunk, a szerepét a kisbőgő (cselló) vitte. Érdekes, hogy 1900 

táján már megjelenik a nagybőgő anakronisztikus, múltba visszavetített ábrázo-

lása, ami arra utal, hogy erre az időre olyannyira általánossá lett, hogy a kisbőgő 

már feledésbe is ment. A bandák összetétele változó volt, előfordult szóló hegedű, 

hegedű-cimbalom, prímás-kontrás-cimbalom összeállítás, már ekkor gyakori volt 

a klasszikus négyes felállás (prímás-kontrás-cimbalmos-bőgős). A bandák létszá-

ma változott, az előző századfordulón már hét-kilenc fősek is akadtak.

A kovácsok (fémművesek) meglehetősen nagy számban szerepeltek a vizsgált 

képanyagban, ami lehetővé tette, hogy a nem ritka téves ábrázolásokat kiszűrjük, és 

meghatározzuk a kor szerszámkészletét. Ennek legfontosabb két darabja a viszony-

lag kicsi, húsz dekás kalapács (a fej egyik vége lapos, másik éles, mint manapság), 

valamint a szintén nem túl nagy, két-három kilogramm súlyú, „T” vagy „I” alakú, 
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földbe szúrható üllő. Előfordulási, és talán fontossági sorrendben ezeket követi a 

másfél arasz hosszú harapófogó, a fél méter körüli hosszúságú laposfogó és a más-

fél-két arasz hosszú lemezolló. Az egy kilogrammnál súlyosabb nagykalapács és a 

hagyományos kovácsüllő, noha ábrázolásuk előfordul, egyértelműen nem tartoztak 

a vándorkovács szerszámkészletébe, a képeken való szerepeltetésük téves. 

Sajnos csupán kevés ábrázolás maradt fenn épített tűzhelyről, ezért ebből követ-

keztetni kockázatos, a jelenség mégis fi gyelemre méltó, és ha egyéb képi vagy szö-

veges forrásokkal megerősíthető, abból fontos következtetések vonhatók le a ván-

dor fémműves cigányoknak a korabeli termelésben betöltött szerepére vonatkozóan.

Sátor, putri

A tanulmány elkészítése során megpróbáltuk meghatározni a vándorcigány kompá-

niák által használt sátrak főbb típusait, és azok között legalább kettőt, az alig ember 

magasságú kis sátrat és a három métert meghaladó magasságú nagy sátrat azonosí-

tani véltük. El kell azonban mondanunk, hogy ez a tipizálás – egyelőre – meglehető-

sen bizonytalan, a ma ismert képi források megbízható következtetések levonására 

még nem elegendőek. További információkat elsősorban a korai fényképektől re-

mélhetünk, ezek felbukkanása azonban meglehetősen esetleges. Egy leendő cigány 

múzeum feladata volna, hogy legalább másolatban gyűjtse ezeket, hogy a képi for-

rások száma elérje azt a kritikus tömeget, amely már megbízható következtetésekre 

is alkalmat ad. 

A putrival, pontosabb kifejezéssel a cigány népi építészet emlékeivel még in-

kább ez a helyzet. A képanyag nagy része sokkal inkább a többségi társadalom 

saját ideáit tükrözi, mint a valóságot, egyedül a beások erdei telepei esetében si-

került igazolnunk néhány kép hitelességét. A továbblépés egyik iránya a környező 

régió, a délkelet-európai cigányság képanyagának bevonása a munkába, de mint 
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minden hasonló esetben, különös fi gyelemmel kell lenni arra, hogy az eltérő kul-

turális közeg forrásai egy az egyben soha nem feleltethetők meg egymásnak.

 A kép alkotóinak és közönségének attitűdje

a kép tárgyával kapcsolatban, az attitűd változása

A közel kétszáz grafi kus ábrázolás meggyőződésünk szerint elegendően nagy minta 

ahhoz, hogy a kornak a cigánysággal kapcsolatos attitűdjére, annak változására néz-

ve jussunk következtetésekre.

Úgy látszik, hogy a 19. század közepéig az ábrázolásokból a cigányság irányában 

negatív, elutasító attitűd szinte egyáltalán nem olvasható ki. A képek között nincse-

nek konfl iktust ábrázolók, és gúny vagy lenézés sem jelenik meg rajtuk. Még bizto-

sabb következtetésekre nyújtana lehetőséget, ha elvégeznénk a kor összes magyar-

országi nemzetisége ábrázolásainak összehasonlító elemzését, az eredmény azonban 

önmagában is meggyőző. Azt kell mondanunk, hogy attitűd szempontjából (noha 

a minősítés szükségszerűen szubjektív) a képek a semleges és a pozitív semleges 

tartományba esnek. Valószínűleg nem az a helyes megfogalmazás, hogy a kérdéses 

időszakban Magyarországon nem volt cigányellenesség, inkább az, hogy a cigányel-

lenességet nem is tudták volna értelmezni, az országot és évszázadok óta együtt élő 

népeit olyannak fogadták el, amilyenek.

A 19. század második felében ez megváltozott, a századfordulóhoz közeledve 

megjelent a negatív, gúnyos, lekezelő vagy elutasító attitűd, noha még 1900-ban 

sem jutott túlsúlyra. Ennek valószínű okairól bőven szóltunk a tanulmány első 

részében. Itt csupán ismételten jelezzük, hogy az ikonológia eszközeivel milyen 

társadalmi összefüggésekre derülhet fény. 
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A kép tárgya a történelemben

Mindaz, amit az összegzésben eddig elmondtunk, valójában ide tartozik, végső 

soron az egész tanulmány erről szól. Hogy elkerüljük az önismétlés vétkét, itt 

most csupán két aspektust szeretnénk kiemelni.

Az első a Magyarországon mindeddig keveset kutatott kalderás törzsre vonatko-

zik. A LXVI. kép elemzésekor már utaltunk rá, hogy annak segítségével jól meg-

határozható az az időpont (nem később, de nem is sokkal előbb 1863-nál), amikor 

ez a törzs Magyarországra érkezett. És ez nem csekélység, tekintve, hogy – mivel 

a kor írói alig rendelkeztek ismeretekkel a cigányság törzsi-nemzetségi tagozódásá-

ról – ebből a korból a kalderásokról írásos emlékek szinte egyáltalán nincsenek. A 

képanyag egészének elemzéséből kitűnik, hogy a kalderások a vizsgált időszakban 

mindvégig csekély kisebbségben voltak a magyarországi cigányságon belül, és az 

előző századfordulóra szinte teljesen eltűntek az országból, feltehetően tovább ván-

doroltak északra és nyugatra. 

A másik szempontunk átfogóbb: a cigányság társadalmi-gazdasági helyzete a 

vizsgált korban Magyarországon. A képek elemzéséből egyértelműen kiolvasható, 

hogy a magyarországi cigányság a vizsgált kor nagy részében gazdasági és kul-

turális szempontból illeszkedő társadalmi közösségként élt a többi nép között, el-

sősorban fémműves tevékenységgel, valamint egyéb iparokkal részt vett a közös 

termelésben, zenéjével a közös kultúra művelésében. Ennek megfelelően a többségi 

társadalom attitűdje irányában – amint fentebb mondtuk – semleges vagy pozitív-

semleges, egyértelműen elfogadó volt. Ez a felismerés különösen annak fényében 

válik fi gyelemre méltóvá, ha tudjuk, hogy a fennmaradt szöveges források nagyobb 

része kriminális esetekről tudósít. Ebből az a látszat keletkezhet, hogy a cigányok és 

a többségi társadalmak között állandó volt a konfl iktus. A képek elemzése megerő-

sít abban, hogy a jelenséget másképp értelmezzük, és azt feltételezzük, hogy a 19. 
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század dereka előtt a közigazgatás dokumentumai közé a cigányok nagyrészt csak 

akkor kerültek be, ha törvényt sértettek, illetve ha ilyennel vádolták őket. A minden-

napi gyakorlatban azonban ez messze nem volt olyan gyakori, mint ami a források 

arányaiból következne. A cigányság történeti ikonológiájából az olvasható ki, hogy 

az előző századfordulót megelőzően a cigányságot a többségi nemzetek elfogadták 

olyannak, amilyen.

A vizsgált időszak végére, a 20. század elejére ez az állapot a képekből is kiol-

vashatóan megváltozott. A magyarországi cigányság illeszkedő társadalma fokról 

fokra elveszítette az illeszkedés képességét, történelmi léptékű változás szenvedő 

alanya lett. A képekből jól kiolvasható a többségi társadalom attitűdjének meg-

változása, illetve a premodern együttélés harmonikus formáinak eltűnése. Ezzel 

párhuzamosan megnő a cigány szegénység, sőt nyomor ábrázolása, miközben ki-

alakul egy a valóságtól teljesen elszakadó, nosztalgikus ideálkép is. Nem kétsé-

ges: a gyökeres változás első jelei ott vannak a képeken. 

Történelmet nem azért írunk, hogy abból a mai politikának ilyen vagy olyan 

haszna származzék. A cigányság 20. század előtti története és a ma problémái kö-

zötti összefüggés azonban nem tagadható. És az sem kétséges, hogy a mai prob-

lémák megoldásához (minden probléma megoldásához) a megismerésen át vezet 

az út. Úgy hisszük, a történeti ikonológia ehhez a megismeréshez visz közelebb.





A képek statisztikája
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Az alábbi statisztikában 181, a tanulmányban római számmal jelzett grafi kai 

ábrázolást, valamint ezek 13 utánnyomását dolgoztunk fel, az összes elemzett 

képek száma tehát 194. Az arab számmal jelzett képeknek kiegészítő, magyarázó 

funkciójuk van, a statisztikai elemzésben szükségképpen nem szerepelnek.

A feldolgozáshoz 24, az első részben részletesen ismertetett vizuális toposz-

kategóriát állítottunk fel. A kutatás során kiformálódó kategorizálásban kétség-

kívül van bizonyos önkényesség, mégis úgy gondoljuk, hogy jól lefedi a vizsgált 

kor cigány-képét, annak belső tartalmait. A teljesség kedvéért olyan kategóriákat 

is alkalmaztunk, amelyek képen alig-alig jelennek meg, fogalmi toposzként azon-

ban nagyon erősek: ilyen a lókereskedő és a tolvaj. Felvettük továbbá az arany-

mosó kategóriáját, amely éppen a vizsgált korban tűnt el a gyakorlatból, egykori 

jelentősége miatt azonban fi gyelmet érdemel. 

A vizsgált képeken mindösszesen 735 vizuális toposzt sikerült azonosítanunk. 

Egy képen a legtöbb 14 toposz volt (XXIV. kép), 14 képen viszont egy sem akadt – 

ezeket a hozzájuk tartozó képaláírás vagy cikk azonosította cigányként. Az egyes 

toposzok előfordulási sorrendje, valamint a 194 képhez viszonyított gyakorisága 

(százalékban, egész számra kerekítve) a következőképpen alakult:

Felnőtt mezítláb 75 db 39 %

Földön ülés  66 db 34 %

Zenész  62 db 32 %

Fejfedő hiánya  61 db 31 %

Sátor, putri  53 db 26 %

Meztelen gyerek  30 db 15 %

Üst  28 db 14 %

(Rontott) nemesi viselet  27 db 14 %

Szekér  26 db 13 %

Rongyos, szakadt ruha  25 db 13 %

Oláhcigány viselet  25 db 13 %

Fémművesség  23 db 12 %

Ló  22 db 11 %

Pipázó nő  15 db 8 %

Erotikus momentum  10 db 5 %

Kalderás viselet  7 db 4 %

Kereskedés  6 db 3 %

Jóslás, varázslás  6 db 3 %
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Az alábbiakban a vizsgált képanyag vizuális toposz-készletének statisztikai fel-

dol gozásához szükséges adatokat rögzítettük. Ehhez a rögzítéshez néhány ma gya-

rázat tartozik.

1. Az egyes képelemek megítélése szükségszerűen szubjektív elemeket is hor-

doz. Azt gondoljuk azonban, hogy a kellően nagy számú minta kiegyenlíti a szub-

jektivitásból adódható eltéréseket. 

2. Az egyes képelemek esetén a következő módszert alkalmaztuk: 

Szekér – csak a cigányok szekereit vettük számításba, a nyilvánvalóan nem 

hoz zá juk tartozókat nem.

Ló – noha előfordul, a szamarat nem vettük számításba, csak a cigányok lovait 

jegyeztük fel.

Üst – a kanna alakú edényeket is fi gyelembe vettük, ha üst méretűek, és látni-

valóan fémből készültek.

Fémművesség – azt vettük fi gyelembe, ha a képen egyértelműen fémmunka, 

vagy legalább a fémmegmunkálás szerszámai lát hatók.

Zenész – a döntő az volt, hogy hangszer látható-e a képen.

Faműves – az egyértelmű famegmunkálást vettük alapul.

Aranymosó – egyetlen képünk volt, annak is csupán az aláírása mondta el, kiket 

áb rázol, elvileg tehát nem tartozhatna ide, de éppen egyetlen volta miatt felvet tük 

és besoroltuk.

Lókereskedő – ebből is csak egy akadt, ez azonban képileg is egyértelmű.

Vályogvető – kevés, de egyértelmű képünk akadt.

Faműves  4 db 2 %

Meszelőkötés  3 db 2 %

Tolvajlás  3 db 2 %

Vályogvető  2 db 1 %

Aranymosó  1 db 1 %

Lókereskedő  1 db 1 %



368

Kereskedés – azokat a képeket vettük számításba, amelyeken a szereplőknél 

egyértelműen ela dásra szánt eszközök láthatók.

Meszelőkötés – kevés, de egyértelmű képünk akadt.

Jóslás, varázslás – a tenyérjóslás egyértelmű, és ide vettünk minden olyan ké-

pet is, amelyen kártya látható.

Földön ülés – egyértelműen azonosítható toposz.

Fejfedő hiánya – csak felnőttek esetében vettük számításba, de abban az eset-

ben is, ha a képen fejfedős és anélküli alak is látható.

Felnőtt mezítláb – egyértelmű toposz, azokat a képeket viszont nem vettük szá mí-

tásba, amelyen a szereplők lába nem látható, még ha gyanítható is a mezítlábasság.

Pipázó nő – kevés, de egyértelmű képünk akadt.

Meztelen gyerek – egyértelmű képi toposz.

Erotikus momentum – akadtak egyértelmű képek, és voltak kétségesek, ezeknél 

a rajzolói szándékot igyekeztünk felderíteni.

Rongyos, szakadt ruha – ennek a toposznak a megítélésében is van némi szub-

jektív elem, különösen az apró részletek esetében nehéz a döntés. Kétség esetén a 

kép egészének összefüggéseiből megpróbáltuk kiolvasni a rajzoló szándékát.

(Rontott) nemesi viselet – kizárólag férfi jellegzetesség, itt általában a sujtásos 

nadrágot, vitézkötéses mellényt vettük számításba.

Kalderás viselet – a besoroláskor a nagyméretű (ezüst) férfi ékszerek voltak a 

meghatározóak. 

Oláhcigány viselet – ilyennek tekintettük a nagyméretű női ékszereket, nagy 

fülbevalót, hosszú tarka szoknyát, tarkón megkötött kendőt, hímzett blúzt, fér-

fi aknál a széles karimájú kalapot, erős bajuszt, rövid, zakószerű kabátot.

Tolvajlás – három ilyen kép akadt, ebből kettő esetében inkább a képhez tartozó 

szöveg adta meg a meghatározást, mégis mindhármat felvettük.
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3. Azokat a képeket, amelyek változatlan formában később újra megjelentek, 

az egyes képek elemzésénél nem ismételtük meg, a statisztikában viszont „Újran-

yomva” megnevezéssel szerepeltettük, hiszen a kor olvasójára-nézőjére a hatásuk 

ugyanolyan volt, mint ha először láttak volna napvilágot.

4. A tanulmány első részének végén három olyan, ma is élő fogalmi közhelyet 

is felsoroltunk, amelynek 1914 előtti magyarországi grafi kus ábrázolását nem sik-

erült fellelnünk. Ezek értelemszerűen nem szerepelnek az alábbi összeállításban. 

A táblázat vízszintes tengelye sorszámainak az alábbi toposzok felelnek meg:

1. Szekér

2. Ló

3. Sátor, putri

4. Üst

5. Fémművesség

6. Zenész

7. Faműves

8. Aranymosó

9. Lókereskedő

10. Vályogvető

11. Kereskedés

12. Meszelőkötés

13. Jóslás, varázslás

14. Földön ülés

15. Fejfedő hiánya

16. Felnőtt mezítláb

17. Pipázó nő

18. Meztelen gyerek

19. Erotikus momentum

20. Rongyos, szakadt ruha

21. (Rontott) nemesi viselet

22. Kalderás viselet

23. Oláhcigány viselet

24. Tolvajlás
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7. Képek jegyzéke
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A tanulmány első, általános részében (valamint két esetben a második rész 

4.4.2.1. fejezetében) arab számokkal jelöltük a képeket, a második, részletes 

részben pedig újra kezdődő római számokkal. Az első rész képeinek jelentős 

része a második részben is helyet kap, és ott az azonosításhoz szükséges ada-

tok is megtalálhatók. Az alábbi jegyzékben mégis, a könnyebb kezelhetőség 

és az egyértelmű azonosíthatóság kedvéért az első rész valamennyi képének 

adatait megadjuk. Ebben a részben egyes képek különböző szempontok révén 

többször helyet kaphatnak, ilyen esetben szükséges adataikat minden megje-

lenéshez tartozóan megadjuk. A második rész képei közül itt csak a kiegészítő, 

magyarázó, az elemzett képektől való megkülönböztetésül arab számmal jelölt 

képek adatait közöljük. A második rész római számmal jelzett képeinek adatai 

saját lapjukon találhatók.

Az első rész képeinek közlésekor alkalmanként éltünk a vágás eszközével, 

hogy kiemeljük a hangsúlyos, az aktuális téma szempontjából releváns részletet. 

A második rész képei esetében viszont szigorúan ragaszkodtunk a teljes eredeti 

(hozzáférhető) kép közléséhez. 

Első rész

1. kép: Oldal István eredeti fényképfelvétele, 1900 körül (a szerző gyűjteményéből)

2. kép: Oldal István eredeti vízfestménye, 1900 körül (a szerző gyűjteményéből)

3. kép: Az esztergomi Biblia Pauperum utolsó lapja. Hasonmás kiadás, Budapest, 1967.

4. kép:  Illyefalvi István: Iephta, címkép, Kolozsvár, 1590. Közli Soltész Zoltánné: 

A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században. Budapest, 1961.

5. kép: Bernardin de Saint-Pierre: Paul et Virginie, 40. oldal, Paris, 1878. 

6. kép: Francisco Goya: Ha az értelem alszik, előjönnek a szörnyek 

7. kép: Werbőczi István portréja. Corpus Juris Hungarici, Nagyszombat, 1751.
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8. kép:  Szemere Bertalan: Utazás külföldön, I. kötet címkép. Második kiadás, 

Pest, 1845.

9. kép: Magyar László délafrikai utazásai. Első kötet (unicus). Pest, 1859.

10. kép: Buda ostroma nyugatról. Hans Sibmacher rézkarca Hieronimus Ortelius 

krónikájából, 1598. Közli Rózsa 2008. 21. oldal

11. kép: Friedrich Hottenroth: Trachten der Völker, 161. oldal. Stutgart, 1884.

12. kép:  Nordland-Fahrten. Malerische Wanderungen durch England und Wales, 9. 

oldal. Leipzig, é. n. (1882).

13. kép: (Cigány család), Sebastian Münster: Cosmographia, 633. oldal, Basel, 1578.

14. kép:  Desprez Recueil de la diversité des habits, 99. oldal: L’egiptienne (A ci-

gány nő). Paris, 1567.

15. kép:  Cingara orientale. Vecellio: Degli Habiti antichti et moderni, Venetia, 

1590. A kiadvány cigány lapját közli Journal of the Gypsy Lore Society 

New Series Volume II. Liverpool, 1909, 223.

16. kép: Id. Pieter Brueghel: Szent János prédikációja. 1566.

17. kép:  Azonosítatlan német kiadvány rézmetszetű illusztrációja, 17. század (a 

szerző gyűjteményéből)

18. kép:  Ein heisslicher feld Czigeiner (Csúf vándorcigány). 1690 körül keletke-

zett kéziratos viseletkódex, OSZK Quart Germ. 892. Közli Oborni-Tom-

pos-Bencsik LXIII.

19. kép:  Eine Auffgebutzte Czigerienin (Cigány nő ünneplőben). 1690 körül ke-

letkezett kéziratos viseletkódex, OSZK Quart Germ. 892. Közli Oborni-

Tompos-Bencsik LXIV.

20. kép:  Eine Czigeirenische Braut (Cigány menyasszony). 1690 körül keletkezett 

kéziratos viseletkódex, OSZK Quart Germ. 892. Közli Oborni-Tompos-

Bencsik LXV.



380

21. kép:  Győr kéziratos térképe, valamint annak kiemelt részlete. Hrusovszky jel-

zettel, 1789. Xantus János Múzeum, Győr, c.65.39.7

22. kép:  Birckenstein: Erz-herzogliche Handangriffe von Zirkels und Liniens. 

Wien 168. Justus Nieport metszete, 105. oldal.

23. kép:  Birckenstein: Erz-herzogliche Handangriffe von Zirkels und Liniens. 

Wien 168. Justus Nieport metszete, 119. oldal.

24-27. kép:  Johann Martin Stock: Abbildungen verschiedener Inwohner Ungarns 

und Siebenbürgens. I. Folge von jemaligen Zigeunern. H.n. 1776. 

28-31. kép:  Ifjabb Neuhauser Ferenc színezett rézmetszetei. Nagyszeben, 1807 körül. 

(Szórvány példányok több közgyűjteményben, például MNM TKCs)

32. kép:  Berner Ádám: A magyar nóta. Józsefnek, Magyar Ország Nádor Ispányá-

nak ajánlotta – Ügyész Pozsonyban 1805. Kottaborító.

33. kép:  Bujdokló Tzigányfamilia. Bikkessy-Heinbucher József: A Magyar és 

Horvát Országi Leg Nevezetesebb Nemzeti Öltözetek Hazai Gyűjtemé-

nye. Béts, 1816.

34. kép:  Muzsikáló Czigány277 Magyarországon. Bikkessy-Heinbucher József: A 

Magyar és Horvát Országi Leg Nevezetesebb Nemzeti Öltözetek Hazai 

Gyűjteménye. Béts, 1816.

35. kép:  Vándor Czigány-telep. Prónay Gábor: Vázlatok Magyarhon népéletéből. 

25 színes képpel Barabástól, Steriotól és Vébertől. Pest, 1855.

36. kép:  A csárdában. Andrássy Manó: Hazai vadászatok és sport Magyarorszá-

gon. Pest, 1857.

37. kép:  A csárda előtt. Andrássy Manó: Hazai vadászatok és sport Magyarorszá-

gon. Pest, 1857.

38. kép:  Theodore Valério kőnyomata, képaláírás nélkül, 1853-1855 között. (Szá-

mos közgyűjteményben, többek között Néprajzi Múzeum könyvtár)

277   A 19. században némileg következetlenül, többnyire cz, olykor c, egy helyen pedig tz be-
tűvel írták a „c” hangot. A képek leírásakor minden esetben az eredeti szöveget követtük.
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39. kép: A három czigány. Ország Tükre, 1865, 345. oldal.

40. kép: Sátoros czigányok a pandúrral. Vasárnap Újság, 1894, 108. oldal.

41. kép: Czigány gazdaság. Vasárnap Újság, 1861, 136. oldal.

42. kép: Magyar életkép, Lotz után Lancelottól. Hazánk s a Külföld, 1865, 121.

43. kép Czigány család. Magyarország és a Nagyvilág, 1870, 199. oldal.

44. kép:: Vándor czigányok. Magyarország és a Nagyvilág, 1871, 453. oldal.

45. kép: Czigány-élet. Képes Családi Lapok, 1884/85, 312. oldal.

46. kép: Rókatáncz. Magyar Salon, 1885/86, 248. oldal.

47. kép: Czigánybanda budapesti vendéglőben. Vasárnap Újság, 1891, 271. oldal.

48. kép: Czigányok. Vasárnap Újság, 1892, 202. oldal.

49. kép: Képeslap, kiadójelölés nélkül, futott278 1915-ben (a szerző gyűjteményéből).

50. kép: Képeslap, WK C Bp jelöléssel, futott 1903-ban (a szerző gyűjteményéből).

51. kép:  Képeslap, kiadójelölés nélkül, nem futott, készült 1912-ben (a szerző 

gyűjteményéből).

52. kép:  Löffel-Zigeuner. Siebenbürgische Volkstypen-carte nr. 9. Verlag d. Buchh 

G. A. Seraphin, Hermannstadt. Képeslap, kiadó jelölés nélkül, nem futott, 

1905 körül (a szerző gyűjteményéből).

53. kép:  Képeslap, Photokunst M. G. Orsova, futott 1905 körül (a szerző gyűjte-

ményéből).

54. kép:  Sátoros czigányok – Zigeunerlager. Képeslap, Karl Graef, Buchhandlung, 

Hermannstadt. Nem futott 1915-ben (a szerző gyűjteményéből).

55. kép:  Wander-Zigeuner – Vándorló cigányok – Tigani corturari. Képeslap, Ver-

lag von H. Zeidler, Kronstadt. futott 1910-ben (a szerző gyűjteményéből).

56. kép:  Désás czigányok – Zigeuner (Kesselfl icker). Képeslap, D. T. C., L. Serie 

301. 20., nem futott, készült 1910 körül (a szerző gyűjteményéből). 

278   Postán feladva, a feladás dátuma (a készítés ennél nem későbbi, de esetenként lehet 
jelentősen korábbi).
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57. kép:  Dicsőszentmártoni czigány leány – Zigeuner Mädchen aus Dicsőszent-

márton. Képeslap, Divald és Monostory, Budapest, nem futott, készült 

1912-ben (a szerző gyűjteményéből).

58. kép:  Nagy-Idai czigányok – üdvözlet Nagy Idáról. Képeslap, Nyulászi Béla, 

Kassa, futott 1901-ben (a szerző gyűjteményéből).

59. kép:  Üdvözlet Nagyidáról – Nagyidai cigányok. Képeslap, Fogyasztási Szö-

vetkezet kiadása, Nagyida, futott 1915-ben (a szerző gyűjteményéből). 

60. kép:  Kecskemét, Cigányváros – Zigeuner Stadt. Képeslap, kiadójelölés nélkül, 

futott 1916-ban (a szerző gyűjteményéből).

61. kép:  Részlet a czigányvárosból, Kecskemét. Képeslap, Komor Gyula kiadása, 

Kecskemét, futott 1915-ben (a szerző gyűjteményéből).

62. kép:  Üdvözlet Varannó vidékéről – Vehéczi czigány-tanya. Képeslap, Spira 

Ábrahám kiadása, futott 1916-ban (a szerző gyűjteményéből). 

63. kép:  Oláh czigányok – Ungarische Zigeunerfamilie. Képeslap, L & P, nem 

futott, készült 1910 körül, Zelesny Károly 1894 előtt készült fényképe 

nyomán279 (a szerző gyűjteményéből).

64. kép:  Gustave Doré: Gitana dansant le vito sevillano. Közli Charnon-Deutsch, 80. oldal.

65. kép: Kalderash Gypsies, c. 1865. Közli Ficowsky 10. kép.

66. kép: Few European gypsies have taken cars … etc. Közli Block 26. kép.

67. kép:  Cigány kovács család Jeruzsálem mellett. 1895-ös fénykép reprodukció-

ja. Közli Bencsik 2008 25. oldal

68. kép:  Femme Bohémienne. Képeslap, Carte Postale de Perse, futott 1910 körül 

(a szerző gyűjteményéből)

69. kép:  Albanien – Skutari, Zigeuner. Fotóképeslap280, kiadójelölés nélkül, nem 

futott, készült 1930 körül (a szerző gyűjteményéből)

279  Képek 22. oldal.
280   Fotóképeslap = fotópapíron, hagyományos előhívásos technikával sokszorosított, jó 

képminőségű, de gyakran kis példányszámban kiadott képeslap.
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70. kép:  Balkan. Reihe 1. Nr. 1. Alter Zigeuner. Képeslap, Römmler & Jonas, 

G.m.b.H. Dresden, futott 1913-ban (a szerző gyűjteményéből)

71. kép: Oláh czigány. Magyarország és a Nagyvilág, 1874, 491. oldal

72. kép: Czigány leány. Magyarország és a Nagyvilág, 1881, 568. oldal

73. kép: A czigány leány. Képes Családi Lapok, 1899. 813. oldal

74. kép: Cigány. Ország-Világ, 1882, 64. oldal

75. kép: Kártyavető cigánylány, Ország-Világ, 1883, 441. oldal

76. kép:  Képeslap, kiadójelölés nélkül, nem futott, készült 1912-ben (a szerző 

gyűjteményéből)

77. kép: Kolompár czigányok. Vasárnapi Újság, 1862. 313. oldal

78. kép: Magyar czigányok Berlin vidékén. Vasárnapi Újság, 1864. 552. oldal

79. kép: Czigányvajda és családja. Magyarország és a Nagyvilág, 1872, 567. oldal

80. kép: Sátoros czigányok. Vasárnapi Újság, 1873, 476. oldal

81. kép: Utazó czigány csoport. Vasárnapi Újság, 1862, 28. oldal

82. kép: Vándorló cigányok. Ország-Világ, 1882, 569. oldal

83. kép:  Vándor czigányok. Képeslap, Adler fényirda, Szászváros, 1909 (a szerző 

gyűjteményéből)

84. kép:  A group of English Gypsies with a tipically ornate wagon or varda. Közli 

McCornick 28. oldal

85. kép:  Cigány zászló. Elfogadta az első Cigány Világkonferencia (World Roma-

ni Congress) 1971-ben Londonban. 

86. kép: Czigány karaván. Képes Világ, 1871, 5. oldal

87. kép: Vándor czigányok télen. Vasárnapi Újság, 1862, 436. oldal

88. kép:  Cím nélkül, Barabás Miklós rajza után. Der Bildersaal. Eine Stahlstich-

Sammlung, darstellend Bilder und Scenen, meist aus Ungarn. 1. Heft. É. 

n., 1850 körül. 

89. kép: Czigány-tábor. Magyarország és a Nagyvilág, 1883, 262. oldal.
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90. kép: Sátoros czigányok. Vasárnapi Újság, 1873, 476. oldal

91. kép: Sátoros czigányok. Magyarország és a Nagyvilág, 1867, 51. oldal

92. kép:  Teknővájó cigányok a Balaton partján. Képeslap, Mérei Ignác, Keszthely, 

1908 (a szerző gyűjteményéből)

93. kép:  Fafaragó czigányok tanyája. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 

képben. Budapest, 1901. VII. kötet, 572. oldal

94. kép:  Oláh czigányok – Ungarische Zigeunerfamilie. Képeslap, L & P, nem 

futott, készült 1910 körül, Zelesny Károly 1894 előtt készült fényképe 

nyomán (a szerző gyűjteményéből)

95. kép: Czigány család. Magyarország és a Nagyvilág, 1870, 199. oldal

96. kép: Czigányputri. Magyarország és a Nagyvilág, 1873, 31. oldal

97. kép: Czigánytábor. Magyarország és a Nagyvilág, 1883, 262. oldal

98. kép: Cigányélet. Ország-Világ, 1882, 12-13. oldal

99. kép:  Alföldi czigánycsalád. Franz Kollarz: Österreich’s Nationaltrachten, Pa-

terno, Wien, 1858.

100. kép: Vándor czigány család. Vasárnapi Újság, 1864, 93. oldal

101. kép: A vándor család. Ország-Világ, 1880, 161. oldal

102. kép: A czigány-kovács. Képes Családi Lapok, 1882/83, 9. oldal

103. kép:  A csárda előtt – részlet. Andrássy Manó: Hazai vadászatok és sport Ma-

gyarországon. Pest, 1857.

104. kép:  Cinka Panna. Képeslap, Greguss Imre festményének reprodukciója, 

Divald Károly fénynyomdai műintézet, Budapest, nem futott, készült 

1906-ban (a szerző gyűjteményéből)

105. kép: Donáth János: Bihari János arcképe, 1820 (Budapest, MNM)

106. kép:  I. bajai czigány banda. Eredeti fényképfelvétel, 1900 körül (a szerző 

gyűjteményéből)
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107. kép:  Zenélő czigányok. Franz Kollarz: Österreich’s Nationaltrachten, Pater-

no, Wien, 1858.

108. kép: Vándor czigányok. Strutt festménye alapján, Vasárnap Újság, 1882, 812. oldal

109. kép: Cím nélkül. Képes Világ, 1866, 764. oldal

110. kép: Fotóképeslap cím nélkül, készült 1930 körül (a szerző gyűjteményéből)

111. kép:  Oláh czigányok – Ungarische Zigeunerfamilie. Képeslap, L & P, nem 

futott, készült 1910 körül, Zelesny Károly 1894 előtt készült fényképe 

nyomán (a szerző gyűjteményéből)

112. kép: Aranymosó czigányok. Vasárnapi Újság, 1870, 17. oldal

113. kép: Cigány lócsiszár. Hazánk s a Külföld, 1872, 225. oldal

114. kép: Vályogvető czigányok. Vasárnapi Újság, 1862, 557. oldal

115. kép:  An Egyptian Woman. 1690 körül keletkezett kéziratos viseletkódex, Bri-

tish Library London, Add. MSS. 5256. Közli Régi erdélyi viseletek  54.

116. kép:  Meszelőkötő czigánynők. Magyarország képekben, honismertető album, 

Pest, 1870, 382. oldal

117. kép:  Czigányéletből – Zigeune-Typen. Képeslap, Rigler Részv. Társ. Buda-

pest, futott 1901, részlet (a szerző gyűjteményéből)
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