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Csonka Norbert Dávid

Beszámoló a Néprajzi Múzeum Megvetés és önbecsülés – 
Igaz történet Üstfoltozóról, Drótostótról és Teknőscigányról 
című kiállításáról

A Megvetés és önbecsülés – Igaz történet Üstfoltozóról, Drótostótról 
és Teknőscigányról című tárlat a Néprajzi Múzeumban 2014. június 
24-én nyílt meg és 2015. január 4-ig volt látogatható. A szakkollégi-
ummal tavaly októberben szerveztünk egy kirándulást Budapestre, 
amelynek keretén belül a Néprajzi Múzeumot is célba vettük. 
 Az érdeklődők rajzok, festmények, térképek, filmek és maguk a 
tárgyak segítségével követhették nyomon a tárlat megnézése során 
a vándor mesterek életét, történetét, a kanál- és teknőkészítés folya-
matát, a szedresi cigányok vándorlását. A kiállított tárgyak sora – 
egyebek mellett lekvárfőző üstöt, pálinkafőző edényt, cserépkorsót, 
vasalótartót, madárkalitkákat és teknőket is megtekinthettünk – a 
hétköznapi használati eszközöktől a kidolgozott iparművészeti alko-
tásokig terjedt.
 Az első terem ízelítőt adott a különböző mesterségekről, a láto-
gatók tárgyak, fotók és leírások segítségével többek között a ké-
ményseprők, ablakosok, medve- és majomtáncoltatók, kosarasok, 
madzagszövők, és meszelőkötők tevékenységébe is betekintést 
nyerhettek. Az „emlékezés templomában” gilvánfai cigányok fotói 
voltak láthatók, valamint itt kaptak helyet olyan cigány festők művei, 
mint Orsós Teréz és Jakab, valamint Kunffy Lajos somogytúri földbir-
tokos cigányokról készített festményei is. A múzeumban roma és 
nem roma festőművészek képeit egyaránt láthattuk a cigánysággal 
és a roma kézművességgel kapcsolatban. A festmények némelyike 
számomra nem tűnt túlságosan kifinomultnak, inkább naív alkotások 
voltak, de mégis megfogják a lényeget és elgondolkodtatják az em-
bert ezek a képek. 
 A kézműves része jobban tetszett a kiállításnak. Nemcsak érde-
kesnek találtam, hanem sokkal inkább nosztalgikusnak a mestersé-
gek bemutatását. Amikor megláttam a teknőket és edényeket, 
eszembe jutottak régi emlékek, amik igazán jó érzést keltettek ben-
nem. Emlékek családi összejövetelekről, disznóvágásról.
 A kiállítás azon része, ahol videókat lehetett nézni, igazán tetszett, 
mert ugyan a tárgyakat láttam testközelről korábban is, azok készíté-
sét viszont még nem. Talán ez volt az a része az egész kiállításnak, 
amit leginkább érdekesnek találtam, mert új ismereteket adott.
 A kiállítás feltárta a látogatók előtt a gazdaságtörténeti folyama-
tokat, amelyek ezeknek a vándor iparosoknak az életét, mindennap-
jait meghatározták. A kiállítás bemutatta azt is, hogy hogyan viszo-
nyult a magyar társadalom ezekhez az emberekhez, milyen képet 
alakított ki róluk a többség. 
 Összességében a kiállítás egy élmény volt, jó volt látni azt, hogy 
roma festők festményei, roma kézművesek munkái egy ilyen híres 
épületben kaphattak helyet és mutathatták meg magukat.
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megyei (fővárosi) tanácsok elnökei. 
Határidő: 1985. december 31., utána folyamatos. 

b/ A családgondozói hálózat fokozatos kiépítésénél (3060/1984. Mt.h. számú határozat) 
a családgondozók feladatainak meghatározásánál, képzésénél és továbbképzésénél, 
valamint a Családsegítő Központok létrehozásánál külön is tekintettel kell lenni az arra 
rászoruló cigány lakosokkal való foglalkozás követelményeire, sajátosságaira.

Felelős: egészségügyi miniszter,
művelődésügyi miniszter,
pénzügyminiszter,
megyei (fővárosi) tanácsok elnökei
Határidő: 1985. december 31., utána folyamatos.

6./ A tömegtájékoztatási fórumok helyezzenek nagyobb súlyt a szakszerű és pontos 
tájékoztatásra, ide értve a nem cigány lakosság szemléletének pozitív irányú formálását 
is. A televízió, a rádió és a sajtó olyan műsorpolitikát és tájékoztatáspolitikát folytasson, 
amely segíti a cigányság beilleszkedését és befogadását.

Felelős: MT Tájékoztatási Hivatalának elnöke
Határidő: folyamatos. 

7./ Az állampolgári jogok és kötelességek megismerése és betartása érdekében a cigány 
lakosság körében fokozni kell a felvilágosító nevelést. Az állami szervek tegyék hatéko-
nyabbá az ellenőrzést, a számonkérést és szükség esetén éljenek a jogszabályi szankci-
ók következetes alkalmazásával. Különösen a csoportosan, illetve szervezetten végre-
hajtott, valamint az erőszakos bűncselekmények elkövetőivel és a közveszélyes 
munkakerülőkkel szemben kell az eddiginél szigorúbb intézkedéseket tenni. A hatályos 
jogszabályi keretek között vissza kell szorítani a bejelentés nélküli letelepedést, az en-
gedély nélküli építkezést, kereskedést, házalást. Idült alkoholisták esetében fokozato-
san kell alkalmazni az alkoholelvonó-kezelést, illetőleg zárt munkaterápiás intézetben 
való elhelyezést.

Felelős: belügyminiszter,
igazságügy miniszter,
egészségügyi miniszter,
megyei (fővárosi) tanácsok elnökei 
Határidő: folyamatos. 

8./ A Magyar Tudományos Akadémia támogassa a cigányok helyzetének feltárására 
irányuló kutatásokat. Gondoskodni kell a kutatások gyakorlati hasznosításáról.

Felelős: Magyar Tudományos Akadémia főtitkára,
a kutatóhelyeket irányító miniszterek
és országos hatáskörű szervek vezetői
Határidő: folyamatos.
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9./ A cigány lakosság helyzetével kapcsolatos területi tapasztalatokat a miniszterek, 
országos hatáskörű szervek vezetői rendszeresebben és szervezettebben kísérjék figye-
lemmel irányító tevékenységük során, fordítsanak figyelmet a feladatok végrehajtásá-
nak irányítására és a helyszíni ellenőrzésre is. 

Felelős: miniszterek,
országos hatáskörű szervek vezetői
Határidő: folyamatos.

10./ A cigány lakosság helyzetének javításával foglalkozó Tárcaközi Koordinációs 
Bizottság, valamint a megyei koordinációs bizottságok segítsék és rendszeresen ellen-
őrizzék a cigányság helyzetének javításával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a tár-
sadalmi beilleszkedés folyamatát.

Felelős: a Tárcaközi Koordinációs Bizottság elnöke,
megyei (fővárosi) tanácsok elnökei
Határidő: folyamatos. 

11./ A 3280/1976., valamint a 3301/1979. Mt. h. számú határozatok hatályukat vesztik.

Budapest, 1985. július 18.
Lázár György sk.

a Minisztertanács elnöke

MNL OL XIX-A-83-b 3223/1985 (1253. d.) – Géppel írt tisztázat 
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