
Takács Géza

Szuhay Pé ter ant ro po ló gus ar ra tö rek szik, hogy a má -

sok ál tal ci gá nyok nak tar tott em be rek éle té rõl, kul tú -

rá já ról ne úgy ír jon, ahogy õ lát ja õket, eu ró pai hu -

mán ér tel mi sé gi szem mel, ha nem úgy, ahogy az az

érin tet tek ben él. (Ezért nem be szél pél dá ul ro mák ról,

s most, leg alább is bevezetõleg én sem, hi szen nem

tud ha tó, ki mi nek tart ja ma gát, akár mit gon do lunk is

ró la, akár hány bi zo nyí té kunk is van a ci gány sá gá ra.

Ez per sze már is olyan gu banc, ami nél kön  nyû vol na

el akad ni, s be lá tom, mi nél ke vés bé ma gá tól ér te tõ dõ,

an nál szük sé ge sebb ez zel baj lód ni.) Fo tó ki ál lí tá sa in

pél dá ul a ro mák ról ké szí tett fo tók mel lett meg je len tek,

egy ant ro po ló gi ai szem lé le ti for du lat ele me i ként, új

igaz ság ként a ro mák ál tal ma guk ról ké szí tett ama tõr

fo tók. Ami kor ro mák kö zé megy, nem azt ír ja le, amit

lát, amit hall, ha nem azt pró bál ja do ku men tál ni,

ahogy a ci gány em ber lát ja, hall ja ma gát. Kü lö nös

vál lal ko zás ez, a ku ta tó-én szin te a ku ta tott-énen be -

lül ke rül. Meg ha tó, föl eme lõ vál lal ko zás ez, hi szen

egy ne héz sor sú nép cso port mel let ti szo li da ri tást de -

monst rál, kér dés per sze, és ép pen ez a kér dés, hogy

a meg is me rés ben, meg ér tés ben, hi szen még iscsak

ez a tét, elõbb re jut-e. Se gít-e ne künk, se gít-e az

érin tet tek nek. 

Ne kem úgy tû nik, el szánt sá ga, mely Diósi Ág nes

hõ si es sé gé vel ro kon, osz to zik Diósi szel le mi ku dar cá -

ban is. A ro mák nem úgy él nek, mint Óce á nia vagy

Dél-Ame ri ka ter mé sze ti né pei, el szi ge tel ten, zárt vi -

lág ban, ahol az ef fé le ant ro po ló gu si azo no su lás szin -

te csak el ha tá ro zás kér dé se. (A ku ta tó ci vi li zált én je

érin tet len ma rad, hi szen a he lyi no mád tár sa da lom

nem ré sze an nak a vi lág nak, amely bõl jött, se szû -

kebb, se tá gabb ér te lem ben.) El len ben a ci gá nyok a

nem ci gá nyok vi lá gá val olyan sû rûn szö vött in ter ak ci -

ó ban él nek (év szá zad ok kü lö nös, egye di élet for ma-

örök sé ge ez, na gyon kü lön és na gyon együtt egy -

szer re), hogy ha va la ki a ro ma iden ti tás ben sõ sé ges -

sé gét ke re si, azt szük ség kép pen a „ro ma-nem ro ma”

vi szony ban ta lál ja meg. A ro ma ön ma gá ról va ló gon -

dol ko dá sa a nem ro mák kal va ló vi szo nyá nak leg ben -

sõbb kér dé se. Ha te hát va la ki el in dul a ro ma iden ti -

tás ben sõ sé ges sé ge fe lé, egyút tal a nem ro ma vi lág

ér tel me zé sé be, át ér tel me zé sé be is fog. S azo no sul va

a ro ma fáj da lom mal, egy re bar bá rabb nak tûn het szá -

má ra a nem ro ma vi lág. Hi szen ar ra a kü lö nös, di na -

mi kus ket tõs ség re, köz tes ség re, ami a ro ma ön tu dat

sa ját ja, ter mé sze te sen nem lesz ké pes, hi szen ro ma

azo nos sá ga csak fik ció. Így es het meg az a fan tasz ti -

kus tör té net, hogy a vá ran dós élet tár sát po fon nal le -

te rí tõ ci gány fér fi val egy pil la nat nyi nor má lis ki aka -

dás, ki fa ka dás után vé gül is meg ér tõ, hogy hát per -

sze, hi szen ez már csa lá di ügy, „szo kás, er kölcs, kul -

tú ra”, õ meg jön ne a szá nal mas „pol gá ri, ér tel mi sé gi

nor má já val”, rá adá sul a po font tu laj don kép pen a pa -

rasz tok ad ták, amit a sze gény ro ma csak to vább ad.

No ha egy je le net tel ko ráb ban a ro ma ze nészt a mun -

ka he lyé rõl ze né lés re szín lelt erõ szak kal elõ ál lí tó (mint -

egy már ha lott, de még is „to vább élõ rendies elõ jo ga it

ér vé nye sí tõ”) „új gaz dag vál lal ko zó tól” an  nyi ra bor -

zad, hogy a (ne ki is) ze né lõ ci gány em ber nek min -

den kép pen ér té sé re sze ret né ad ni, hogy mé lyen szo -

li dá ris ve le, és ne ki ez a je le net, a túl élõ „dzsent ri”,

„az úri al lûr” el vi sel he tet len. Va gyis az azo no su lás ban

a ci gány nál is to vább ara szol a ci gány ön ér zet mé lye

fe lé (me lyet per sze nem ci gány iden ti tá sá ból épít). 

Így lesz nek nép raj zi, ant ro po ló gi ai ta nul má nyai,

szo ci og rá fi ái, fon tos, szép, meg ha tó, fel ka va ró, ta nul -

sá gos rész le te ik el le né re is egy szem lé let ku dar cá -

nak a do ku men tu mai. 

Szuhay ez zel a ra di ká lis el fo gult ság gal fel vi lá go -

sí tó köny vecs két is ír a ci gá nyok ról a Nap vi lág Ki adó

Kér dé sek és vá la szok könyv so ro za tá ban. (A so ro zat

for má ja re mek, sor ra ven ni az ös  szes fon tos, ér de kes

és ké nyes, ta but sem tisz te lõ kér dést egy-egy tárgy -

kör ben, s rö vid, köz vet len, in for ma tív vá la szok kal se -

gí te ni az ol va sót. Kön  nye den, gyor san, még is ko mo -

lyan.) Szer zõ tár sá val, Fleck Gá bor ral több nyi re a leg -

szél sõ sé ge sebb jog vé dõ ál lás pon tot fog lal ják el, té to -

vá zás nél kül, szá muk ra nyil ván ez a tár gyi la gos ság: a

ro ma holokauszt tár gya lá sá nál a fa siz mus és a je len

közt foly to nos sá got lát nak: mely sze rint az egy ko ri ro -

ma szen ve dés tör té net ma is foly ta tó dik, „las sú, ám

szisz te ma ti kus nép ir tás sal.” Ezért száll nak az tán vi tá -

ba a szer zõk Romano Rácz Sán dor ral, aki szo ci og rá -

fi á já ban a ro ma kí vül ál lás kul tú rá já ról ír. Ba rát sá go san

bár, de ha tá ro zot tan ja vít ják ki re kesz tett ség re. Job -

ban tud ják, ci gá nyab bak a ro má nál. Per sze, hogy mi -

ként gon dol ják a nép ir tó né pet fel vi lá go sít hat ni (mely

a szem be sü lés elõl fo gyat ko zás ba me ne kül), köny -

vek kel és ki ál lí tá sok kal be ér ni, már-már cin kos

együtt mû kö dés ben a bû nö sök kel, azt iga zá ból nem

is ér tem. 
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