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Siobhan Spencer

A „hagyaték” őrzője
A Gordon Boswells Romany Museum

Amikor felkértek, hogy írjak a Spalding Lincolnshireben található Gordon Boswell Roma 
Múzeumról, két kézzel kaptam a lehetőség után, mivel nagyapám kedvenc mondását 
idézte fel bennem: „Nem tudod, mid volt, amíg el nem veszítetted”.
 A múzeum 1995 február 25-én nyitotta meg kapuit – ez egy nevezetes dátumnak 
monható, hiszen e nap lett volna Gordon apjának, Sylvester Gordon Boswellnek a 100. 
születésnapja, aki után Gordon a keresztnevét kapta. Gordon erre az évfordulóra emlé-
kezve alakította ki ezt a múzeumot és annak impozáns gyűjteményét, s az elmúlt 20 
évben tovább bővítette azt. 

Az egyik nyári emlékem során a Derbyshire Gypsy Liaison Group tagjaival elmentünk, 
hogy egy könyvbemutatón vegyünk részt a múzeumban. A cigány közösség minden 
tagja szereti meglátogatni ezt a múzeumot, Gordon ezúttal is rendezett nekünk egy 
disznósütést és aznap mindannyian visszatekinthettünk a múltba. Eszembe jutott hir-
telen, hogy már vagy tíz éve nem jártam náluk, és amint elkezdtem írni ezt a cikket, 
furcsa mód pont rám csörgött Gordon. Bár én személy szerint nem voltam az elmúlt 
évben a Gypsy Liaison Group (Cigány Összekötő Csoport) Nemzeti Szövetségének tag-
ja, Gordon elmondta, hogy egy film készült róla és a munkájáról. A filmnek a „Hagyaték 
őrzőinek meséje” címet adtuk közösen. 

Hosszasan elbeszélgettem Gordonnal és megtudtam, hogy az Egyesült Királyság sok 
más gyűjteményével és múzeumával ellentétben az ő múzeumuk továbbra sem kap 
semmilyen nemzeti támogatást. Emiatt aggódom, mert katasztrófa lenne, ha ez a szép 
gyűjtemény, s az angol cigányok történelmének lenyűgöző időfonala a jövőben meg 
kéne szűnjön, vagy bezárjon. 

A múzeum különböző jelenetek «hullámvasútján» vezeti végig a látogatót. Attól az 
időtől kezdve, amikor szamarak és hajlított vázas sátrak voltak használatban a korsós 
szekerek mellett (ez egy alapvető szekértípus, amelyet szálláshellyé is át lehetett alakí-
tani a szekér fölé igazított karikák és vászon segítségével). Ezektől a régmúlt időktől 
további jelenetekhez jutunk, ahol a nyitott terű Varda kocsitípus figyelhető meg (ez egy 
tömör frontlap nélküli könnyebb lakó szekér, amit a hegyek közti utazáshoz fejlesztet-
tek ki). Végül elérkezünk az egzotikus Burton kocsikhoz, amelyek vonatásához már 
több lóra is szükség van. 
 Viktoriánus és Edward-kori jelenetek követik egymást, kézi taligákat, a kés és olló 
élezés kellékeit, kosarakat és egyéb eszközöket bemutatva. Amint a roma nők házal-
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nak portékáikkal, csipkés fejfedőkkel és bűbájoskodnak (jövendőt mondanak) – mind-
ez rég elmúlt már.
 A lakókocsi divatot, amely a régi lóvontatta típustól a modern „konzervdoboz” típu-
sig terjed, az 1930-as évek gyönyörű vásári lakókocsija, vagy az 1970-es évek rozsda-
mentes acélból készült kirakott Westmoreland Stars kocsija egészíti ki, melyet mára a 
vontatásának költségessége miatt már nem használnak sehol. 1975-ben mentem férj-
hez, s ezek bizony annak a kornak a kellékei voltak. Az 1970-es években az Appleby-i 
lóvásáron megvakultál volna a déli napfény visszatükröződésétől. 

Vajon lenne, aki elmulasztaná meglátogatni ezt a Lincolnshire szívében található kin-
cset? Nos, a válasz: Igen. Amikor átböngésztem az internetes kommenteket, vélemé-
nyeket, egy utazási tanácsadó oldalon ezt találtam: 

„A roma múzeum őszintén szólva egy rejtett kincs. Miután a környéken élek több 
mint 30 éve, mégsem tudtam, milyen fantasztikus múzeum található a küszöböm 
előtt. Először is hihetetlen mennyiségű látnivaló található benne. Számos roma 
kocsi, olyan magas színvonalon lett restaurálva és felújítva, olyan profi módon lett 
elrendezve, hogy egész közelről szemügyre vehetők. A kiállított egyéb tárgyak egy 
egészen különböző életmódot hoznak közel a látogatóhoz, s nem csak azért, mert 
Gordon Boswell személyesen üdvözli vendégeit és nagy szaktudással és lelkesedés-
sel és kedvességgel mesél nekik családja történelméről és örökségéről. A múzeum 
könnyen érthető és vitrinek, kordonok nélkül mutatja be anyagát. A látogatóhoz 
közelebb hozza és elevenné teszi a roma életformát, ahogy Gordon elmeséli egyik 
útját az Appleby-i lóvásárra, ahova lóvontatta kocsin közlekedett. Ajánlom min-
denkinek a múzeumot, s magam is újra fel fogom keresni.”

Ami igazán kitűnik a vélemények közül, az Gordon személyének jelentősége a kiállítás 
bemutatásában, ami nyilvánvalóan nagyon pozitív élmény a látogatók számára. A ven-
dégek a látogatás során sok mindent megtanulhatnak, például egy kicsit romani nyel-
ven is.
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„A kiállított lakókocsik (roma nyelven vardos) és azok felszerelései megkapók, s az 
is, ahogy mindegyik szépen fel lett újítva és be lett rendezve. Feltétlenül el kell vin-
nünk ide az unokáinkat is, hogy lássák ezt a múzeumot!” „

A cigányok története lényegében egy orális hagyomány, nincs könyvekben leírva és a 
nem cigány közösség tagjai (a gádzsók) a cigány emberekről információt, benyomást 
gyakran csak abból nyernek, ahogy a festményeken, költeményekben, regényekben 
ábrázolják őket vagy, ahogy a nagy számban megjelenő, de kívülálló szakértők által 
készített cigány kutatások írnak róluk. Itt viszont egy cigány emberrel állunk szemben, 
aki úgy érezi, fontos, hogy rögzítse a saját történetét, s nemcsak családját, de a tágabb 
közösség történetét is értve ez alatt. Meg kell azonban jegyezni, hogy Gordon számára 
ez is a családi hagyomány része: Gordon édesapja, Sylvestor Gordon Boswell írta ugyan-
is a Boswell könyvét, amelynek alcíme: Egy cigány ember önéletrajza.
 Azt hiszem, Gordon örökölte a családja tanulás iránti elkötelezettségét, apja mellett 
ott van ükapja, Tyso Westrus, akit a tudós cigány néven is ismertek, vagy egyszerűen 
csak «Boswell szótárként” emlegettek. Ő az 1860-as években egy romani nyelvű cigány 
szótár összeállításán dolgozott. Azt is mondják, egy extra méretű kocsin utazott min-
denfelé, hogy összes könyvét magával hordhassa.
 Az elmúlt néhány évben egyre inkább azt érzem, hogy fontos arra ösztönözni a kü-
lönböző csoportokat, hogy kultúrájuk szerintük fontosnak tartott részeinek megőrzése 
érdekében, használják ki a Heritage Lottery pályázati alap által kínált lehetőségeket. 
Három héttel azután, hogy a megye déli részén élő közösség idősebb tagjai között fel-
vételeket készítettünk, kettő közülük itt hagyott bennünket, s ez sokakat rádöbbentett 
arra, mennyire fontos ez a tevékenység, s hogy tovább kell folytatnunk az elkezdett 
munkát. Gordon ezt a múzeumot pályázati források és állami támogatások nélkül hozta 
létre, annál is inkább bíznunk kell benne.
 Úgy gondolom, fontos, hogy támogassuk ezt a múzeumot, és szeretnék arra ösztö-
nözni mindenkit, hogy látogassa meg a kiállítást. A roma cigány emberek is újra megta-
nulhatják, vagy más szempontból közelíthetik meg történelmük esetleg elfelejtett 
szeleteit, vagy tehetnek egy újrafelfedező utazást.

„Gyere el és gazdagodj!”
 

Fordította: Cserti Csapó Tibor
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