
Bevezetés

1992 ele jén a Moszk vai Ro ma Szín ház ban 
(Tyeatr Romen) az A ci gány című zenés
színdarabegyikvasárnapimatinéelőadásán
az orosz nyug dí ja sok ból és há bo rús ve te rá
nok ból ál ló kö zön ség egy tag ja ki vált nosz
talgiázvahümmögőésbólogatótársaiközül,
éselindult,hogybelépjenaszínpadonzajló
mi ti kus múlt ba.1 Kis sé ka pa to san dü lön gélt 
előreaszéksorokközöttisötétfolyosón,ésa
karjátlengetvekiáltoztaafőszereplőnevét:
„Budulaj!! Budulaj!!” Az oldalt fölvezető
lépcsőkrőlmegfeledkezveközépenmászott
fel a színpadra, hogy magához ölelje a
Bu du lajt ját szó szí nészt. A szí né szek sze re
pükből ki sem esve kilépőt improvizáltak,
majd egy ru ha tá ros csi tít gat va le ve zet te a 
megindult veteránt a színpadról: vissza a
valóvilágba,átaproszcéniumfaragottfehér
ívén,melykatonairepülőgépeketésháborús
hősöketábrázolt.2

Avalóéletésaművészetközöttiálom
szerűen illuzórikus kapcsolatok (mint a
színpadotkeretezőproszcéniumonáthatoló

veteránesetében),valamintazállamiintézményekfelépítéseésakulturális támogatások
szétosztásaközöttinyersenkonkrétösszefüggések(mintaztaproszcéniumfaragásaimu
tatták)mellettazelőadóművészetésatársadalmilétközöttisvalóskapcsolatokléteznek. 
A Tyeatr Romen atársadalmattagolófogalmikategóriákéskulturálissztereotípiáknyilvá
nosújratermelésénekhelyszíne.Jelentősezeknekakategóriáknakésképeknekaminden
napiéletrehatóereje;sokkalnagyobbazoroszmédiában,mintEurópamásrészeinvagy
ÉszakAmerikában–aligmúlikelolyannapazorosztelevízióban,amikornejátszanának
ci gány ze nét a prog ra mok kö zöt ti szü net ki töl té se ként vagy ne mu tat ná nak be ro má kat ro 
mantikusfilmeknélkülözhetetlenmellékalakjaiként.Budulajcsakegyikeazilyenfigurák
nak:egyhatvanasévekbeníródottregényhősekéntidővelannyiranépszerűlett,hogymiu 

1 Aromákáltalábanakkorhasználjáka„cigány”szót,amikoranemromáknemismernekmáskifejezést,de
magukközöttisígyneveziknéhaegymást,akárironikusfelhanggal,akáranélkül.A„cigány”szóhasználataa
nemromákáltalazonbansértőlehet.Deahelyett,hogymellőznéma„cigány”megnevezést,vagyhogyfelvált
vahasználnáma„roma”szóval,akkorírokci gányt (idézőjeleknélkül),haközvetlenülidézemmásokszóhasz
nálatát, vagyha általános sztereotípiárautalok, és akkor ro mát, haközvetve idézek, éshanarrátori hangon
szólok.Ezzelremélemérzékelteniazokatafinomárnyalatkülönbségeket,melyekolygyakrancsúsznakegy
más ba.

2 Azoroszországiromákidentitásávalkapcsolatoskutatásomsoránekkormárkétéve,1990ótalátogattama
RomaSzínházelőadásaitéskészítetteminterjúkataszínészekkel–akutatáskésőbbkiterjedtolyanromákra
is,akikneksemmiközüknemvoltaszínházhoz.
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Alaina Lemon



3 Hamásképpnemjelzem,mindenidézetfordításatőlemszármazik.Apontoshivatkozásnélküliidézetekolyan
beszélgetésekbőlvagyinterjúkszövegébőlszármaznak,melyeketaz1990–96közöttiévekterepmunkáisorán
jegyeztemfel.Azesetektöbbségébenabeszélgetőtársnévtelenségbenkívántmaradni.
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tán történetét a Roma Színház színpadra adaptálta, film és televíziós sorozat is készült
Budulajjalafőszerepben–azegyszerűA ci gány címmel.BudulajaNagyHonvédőHábo
rú kitüntetett veteránja, akimotorbiciklin járja az országot, elvesztett családját keresve.
Amikoraszínpadonvagyaképernyőnoroszemberekkeltalálkozik,azokrendszerintzavar
bajönnek,mertacigányokkalszembenielőítéleteiknekellentmondBudulajjózanmunkás
eszeésműveltsége,hogykönyveketolvasésbelépegytéeszbe.Budulajazonbanalkalman
kénttáncraisperdül,éssűrű,sötétszemöldökealólfürkésziazembereket,tehátvalahogy
még is meg ma rad „ti pi kus ci gány nak”. Ép pen ez a ti pi kus sá ga és ide a li zált „természetközeli 
primitívsége”az,amitazoroszokannyirakedvelnek.Egyhetvenesévekvégénvetítettfoly
ta tá sos te le ví zi ós so ro zat (Budulaj vissza tér) soránBudulajelvesztiemlékezőképességét,és
gyakranfélrevonul,hogymagábantűnődjön.Csendbenüldögélalovakközöttvagybenső
ségesentársalogvelük,tüzetrakéseljátszikegyszomorúdaltaszájharmonikáján,ésekkor
végremegtaláljalegbelső,iga zi cigányénjét,ekkorképesemlékeznirá.BárBudulajhábo
rúsveteránésszovjethazafi,cigányságamégisaforradalomelőtticáriidőszakzsánerkép
énekfelelmeg,melyacigányokatamodernnemzetitársadalmonkívüliekkéntábrázolta.
Rendszerintsemaromák,semazoroszoknemveszikészre,hogyazilyenképekmennyire
befolyásoljákaromáktársadalmihelyzetét;ehelyettacigányokmarginálispozíciójátazzal
azállítólagosanvelükszületetthajlammaligazolják,hogyminduntalanfellázadnakatársa
dal mi kö tött sé gek el len.

Azelőadásigencsakprofán,valóságoseredménye,hogyazelőadóművészetazoroszor
szági romák számára egyfajta foglalkozási gettóvá vált. Budulaj szerepének vagy „a
cigány”valamelymásalakváltozatánakeljátszásántúlaromáknakcsekélylehetőségükvan
arra,hogymint ro mák, közéletiszemélyiségekkéntfogadtassákelmagukat.Anemelőadó
művészromákszámárarendelkezésreállókorlátozottszámúlegitimkulturálisésszimbo
likustőkeszerzésiformaközétartozikaz,haképesekbármifélevalósvagyfiguratívkap
csolatot felmutatni a színpadi előadásvilágával (például találnak egy rokont aMoszkvai
RomaSzínháztársulatában).Az„előadóművész”(artyiszt)foglalkozásátaszínpadonmeg
jelenítettromatípusokközöttiselőkelőenjegyzik:azelőadóművésziképességetpedigaz
„igazicigány”attribútumánaktartják.Ezegyolyanfoglalkozás,melybenaromáknakki
kelltűnniük,hiszenerreszülettek.Nohaazoroszok,mikéntszámosromais,azelőadást
tekintikacigányokhozleginkábbillő,társadalmilagleginkábbelfogadottfoglalkozásnak,a
roma előadóművészeket, színészeket és énekeseket mégis gyakran tekintik talminak,
inautentikusnak–részbenazért,mertaszínházatavalóélettőlelválasztotttündérvilágként
fogjákfel.Engemissokanmegpróbáltaklebeszélniarról,hogyaTyeatr Romen tár su la tá nál 
fogjakhozzáetnográfiaikutatásaimhoz,mertúgygondolták,hogya színházgiccses, és
szí né sze i nek töb bé már sem mi kö zük az ere de ti ség hez.

Ezadiszkurzívparadoxonérthetőmódonnyomasztjaaromaelőadóművészeket:amikor
kulturális identitásukrólkérdezikőket,gyakranbeszélnek„komplexusokról”.Fontos szá
mukraaz„igazi”cigánysajátosságokmegkülönböztetésea„hamistól”:aszínfalakmögött
igyekeznek rámutatni arra, hogy a Budulajt játszó színész valójában nem roma, hogy
Budulajnemamegfelelőmódonmozog,rossziránybacsettintazujjával,vagyhogynema
megfelelőhelyzetbenhasználromani sza va kat. Ugya nak kor a ro ma szí né szek és éne ke sek 
magukisgyakranhasználnaksztereotipikusszófordulatokat,amikoracigányokat„termé
szetinépként”,atársadalmonkívüllétezőkéntírjákle:„nincsórám,mertmi,cigányok,sza
badokvagyunk,ésnincsszükségünkarra,hogytudjukapontosidőt”vagy„acigányoknem
ismerikakottát,denemiskell,mertmiatermészetünkbőlfakadóantudunkénekelni”.3



Azelőadásolyantér,melybenazautentikusidentitásésannakantitéziseegyszerrejele
nikmeg,deszámomranemazakulcskérdés,hogyaszínpadcigányhőseieredetiekevagy
sem.A jelen írásban inkábbaz foglalkoztat,hogykikvannakabbanahelyzetben,hogy
eldöntsék,miszámítautentikusnak;hogymiértvantétjeazemberekszámáraannak,hogy
egyelőadáseredetievagysem;éski lehetautentikusa társadalomrólalkotottátfogóbb
dis kur zu sok kon tex tu sá ban.4Azittfelmerülőkérdésekaposztkolonialistanosztalgiával,a
hagyományokújrafeltalálásávalésaturistákszámáraszervezett„autentikus”előadásokkal
kap cso la tos vi ták ra em lé kez tet het nek né hány ol va sót. Az oroszországi ro mák hely ze te 
azonbanbonyolultabb,méghozzápontosanazért,mertaz„előadásravalóhajlam”rendsze
rintaz„igazicigány”tulajdonságokközésoroltatik.Azelőadássalkapcsolatoselgondolá
sokésreprezentációkközvetveméganemelőadóművészromákraishatnak:aztvárjákel
tőlük, hogy egyszerre legyenek temperamentumosak (kifejezőképesek) és szeszélyesek
(improvizatívak),valamintszámítóak(képzettek)ésőszintétlenek(színlelőek).

Ezazesszéazautentikusságszínpadimegjelenítésénekkülönbözőtörténetifolytonossága
itkísérivégig,aharmincasévekszocializmusátólkezdveaSzovjetunióösszeomlásátkövető
1992esévig.Aztkívánjabemutatni,hogyaMoszkvaiRomaSzínházésazoroszfilmgyártás
világábanamarginálisidentitásmikénttermelődikújraautentikusként–azelőadóművészet
segítségével.Kétfőmegjelenítésimódműködésétkísérhetjükfigyelemmel,melyekösszefo
nódnakazegyesszokásokat,táncokat,karakterekettöbbévagykevésbé„valósként”értékelő
elképzelésekkel.Ezekazelképzelésekazidőmúlásávaltermészetesenmagukisváltoznak,
mivelahagyományokraismindigmásképpenemlékeznek.Azelsőmegjelenítésimódszem
beállítjaacigányokatatársadalommalésacivilizációval,ésúgymutatjabeőket,mintfüg
getlen,társadalmonkívüliésönszerveződésreképtelenembereket.Amásikpedigatársada
lom mo dell je ként állítjabeőket,legyenszóakáraszocializmusbatörténőforradalmiátalaku
lás,akáraszocializmusbóltörténőpiaciátalakulásidőszakáról.

Színpadihagyományokésnemzetikultúrák:az„újcigány”létrehozá
sa

AMoszkvaiRomaSzínházat1931benhivatalosanazérthoztáklétre,hogy„megőrizzen
egynemzetiségikultúrát”ésugyanakkor„segítseanomádnépcsoportokasszimilációját,
letelepedésétésművelését”.5Bizonyoskulturálissajátosságokat(egyesdalokatéstáncokat)
kellőenautentikusnaktaláltakahhoz,hogyérdemeslegyenőketmegőrizni,másszokásokat
eltörlésreítéltek,ésgyakorlásukrólszínpadonmegjelenítettdrámaikonfliktusbacsomagolt
morálisleckékrévénpróbáltáklebeszélniaromákat.Azelőadásbizonyosformáit(másda 
lokatéstáncokat),mikéntazőketkörülvevőkulturálismiliőtis,a„ciganscsina” név vel bé  

4 AlanFilewoodarrólírtanulmányában(Filewood1994),hogyamikoraKanadaiNemzetiSzínházbanegybenn
szülött kanadai indián színműírót felkértek egydarab rendezésére, akkor ezzel egyetlen szerzőt és egyetlen
színdarabotállítottakbeautentikusnak,ésfigyelmenkívülhagytákazesetlegeseneltérőbennszülöttnézőpon
tokat.Aszíndarabbalkapcsolatosvitáksoránabennszülöttekközül többennehezményezték,hogybizonyos
személyeknagyobbeséllyelpályázhattaka„hitelesenbennszülött”pozícióelismertetésére,mintmások.

5 Ezalépésösszecsengegyrészta„tiszta,árja”cigányokatösszegyűjtőnáci„bemutatótáborok”néhányévvel
későbbitervével(melyelképzelésazutánnemvalósultmeg),másrésztpediganéprajziéletképkimerevítésés
amúzeumimegőrzéssokkaljobbszándékúhagyományával(lásdpl.Stocking1983,Clifford1988,Handler
1988).Amiazasszimilációsprogramotilleti,aNagy Szov jet En cik lo pé dia (Bolsaja Szovjetszkaja En cik lo pe
di ja) 1974eskiadásaszerintaRomaSzínházlétrehozásaaLegfelsőbbTanács1926os,aletelepedniszándé
kozóromákszámáraföldetjuttatórendeletéhezhasonlóelképzelésekmegvalósításátcélozta.Később,amikor
ahúszasévekbenlétrehozottromaiskolák,folyóiratokésszövetkezetekaharmincasévekbenfeloszlottak,a
Tyeatr Romen ma radt az egyet len ro ma „nem ze ti sé gi” in téz mény.

replika 245



lye gez ték meg és lik vi dál ni igye kez ték.6 A ciganscsina azokbólacigánykórusokbólfejlő
döttki,amelyeketazorosznemesekverbuváltaka18.századvégénromaszolgálókból.7 
Puskin,Dosztojevszkij,Tolsztoj,Fet,GrigorjevéskésőbbBlok,sőtmégGorkijis,acigány
zeneirántiarisztokratikusszenvedélytőlinspiráltan(ésazttovábbszítván)olyantörténete
ketésverseketírtak,melyekatársadalmilétkötöttségeitőlmentes„szabadság”motívumai
körülforogtak.Ezeketareprezentációkattipikusangondtalancigányénekesnőktestesítet
tékmeg,akiketmegigézett,vagyonukatéscsaládjukatelhagyóoroszférfikaraktereküldöz
tek.8Enneka forradalomelőtti romantikus irodalomnakazadaptációitmáraharmincas
évektőlkezdődőenmegtalálhatjukaRomaSzínházrepertoárjában.Ezeketamotívumokat
mégaBudulajmegjelenéseelőtti,szocialistaeszmeiségűszíndaraboksemnélkülözték,a
kilencvenesévekbenpedigegyreerőteljesebbenalkalmazták.

Nohaalegelsőszovjetötévestervidőszakábanalapították,aTyeatr Romen tár su la ta a 
forradalomelőtticigánykórusokhálózatábólverbuválódott.9 Bár a ci gány kó ru sok tag jai a 
cári időkben gyermekeiket gimnáziumban iskoláztatták és polgári eleganciára nevelték,
később,mintszovjetelőadóművészek,márarramutattak„élenjáró”példát,hogymiként
lehet felülkerekedni az (állami iratokban, illetve a filmekben és színdarabokban által)
„elnyomó cigány szokásoknak” nevezett hagyományokon. Megmutatták, hogyan lehet
megszabadulnianemesektőlésarisztokratáktól,akikkorábbankényükrekedvükrerendel
kez tek a ci gány tán co sok és éne ke sek szol gá la ta i val. Ép pen az volt az egyik ér vük a 
Lunacsarszkijhozírottlevelükben,mellyelaRomaSzínházmegalapításáhozkértekenge
délyt,hogyazarisztokratákkizsákmányoltákőket.Ekképpenacigányzenészekésénekesek
korábbiösszefonódásaazarisztokráciávalnemvontamagautánvégzetüketis.Mint„nem
zetikisebbség”,ezúttalmárazelnyomottattudtákmegjeleníteni.Amúltismeretébenkez
dettől fogva megkérdőjeleződött a Tyeatr Romen színészeinek autentikussága, és ezért
különigyekezniükkellett,hogymegvédjékdrámaiautoritásukat.

Annakérdekében,hogybemutassákésezáltalmegőrizzék„azeredeticigányművésze
tet”, a színészek ellátogattak a táborokba és a romák szövetkezeteibe. Terepszemléiket
alapvetőenhármascélvezérelte.Előszöris,a„táboricigányok”közülkívántakelőadókat
to bo roz ni.10Másodszor,„autentikus”táncokatésénekeket,valamintatáboriéletrusztikus
képeitgyűjtötték,hogybeépítsékaszíndarabokba.Harmadszor,ésezmegegyezettazírás
tudásésamunkavállalásfontosságáthirdetőromaaktivistákfeladatával,„agitációsmunkát
végeztek”:avándorlóromákatpróbáltákáttéríteniaszocializmusra.11Ilyenesetekbenelő

6 Aciganscsina akávéházakban,éttermekben,borozókbanelőadottcigányzenétéstáncotjelenti.Ennekésmás,
hasonlóanbetiltottműfajoknakakapcsolatáróllásdRothstein(1980).

7 Szembenalevéltáriadatokegyikközelmúltbanpublikáltösszefoglalójával(Crowe1995),acigánykórusoknak
valójábannemvoltközükatemplomikórusokhoz,ésneménekeltekvallásoskórusizenét–ennekafélreértés
nektalána„khor”szószűkértelembenvettfordításavoltazoka.

8 Vö.DrucésGesszler(1990).
9 Aszocialistacigánypolitikaismutatottfolytonosságokatacáriidőszakéval.Mindkettőaromákletelepítésére

törekedett, éskülönbözőalkalmakkormindkettőkorlátoztaa romákbelépését anagyobbvárosokba.Noha
számosromamára18.századelejétőlkezdvefelhagyottanomádéletmóddal,Erzsébetcárnő1759benmeg
tiltottanekik,hogybetegyékalábukatafőváros,Szentpétervárterületére.Eztarendeletet1917beneltörölték,
majdkésőbbújrabevezették.Acáriésaszocialistaidőszakcigánypolitikájánakösszevetésévelkapcsolatban
lásdmég:DrucésGesszler(1990),PopovaésBril(1932),DemeterésCserenkov(1987).ATyeatr Romen 
koraiidőszakánakpolitikaiatmoszférájátelemziLemon(1991).

10 Aharmincasévekbena„táboricigányság”kifejezésanomádromákrautalt.Mostanábanmindenolyantelepet
ígyneveznek,aholaromákegyütt,táborszerűkörülményekközöttlaknak.

11 Ugyanakkormásromaszocialistaaktivistákkevésbébarátságoslátogatásokatistettek,melyeknekazvolta
célja,hogyaz„osztályharcállásáról”készítsenekjelentéseket.AzegyikilyenjelentésarrólszámoltbeaKöz
pontiBizottságnak, hogy aMoszkva környéki táborok „mocskos bűnbarlangját” cigánykulákok irányítják,
akik„mindenerejükkel”megakarjákakadályozni,hogyaszegényebbcigányokbelépjenekaszövetkezetekbe,
ésennekérdekébenattólsemriadnakvissza,hogy„koholt történeteket”találjanakkiésmeséljeneknekika 
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ször összemelegedtek a táborlakókkal, és aztán „mintegymellékesen” a szocializmusra
tereltékaszót,majdaszínházrepertoárjábóljátszottakeldarabokat(Rom–Lebegyev1990).
Azasszimilációkényszereaszínházipróbáksoránismegjelent.Városi,kórusbéliromák
töltöttékbeafőszerepeket,mivelmárismertékaszínpadonjátszáskonvencióit,avidékről
verbuvált mellékszereplőknek azonban újra kellett tanulniuk a mozgást és az éneklést.
Azoknakanőknek,akiknekkorábbanhosszúszoknyatakartaalábukat,mostnadrágotkel
lettviselniükapróbákon.RomLebegyevleírja,hogyaharmincasévekbena„táborokból”
toborzottszínésznőknehezenbarátkoztakmegazzalagondolattal,hogyabemelegítőgya
korlatoksoránnadrágotviseljenekésígylábukformájátmutogassák,mireaSzínházren
dezőileszidtákőket,ésatapasztaltelőadóművészeketállítottákpéldaként:majdegyszerők,
a tábori cigányok isbüszkék lehetnekarra,hogycivilizáltartyiszti válikbelőlük (Rom
Lebegyev1990:171).A„szokásoknak”ezanemiszerepekszerintimegosztása,mikénta
„civilizált”ésa„tábori”cigányokkulturálisgyakorlataiközöttikülönbségtételis,akilenc
venes években is visszaköszön: amit az 1930as években eltörölni igyekeztek, annak
elvesztésemiattaz1990esévekbennosztalgiátéreznek.

A19.századiés20.századelejiköltőkésregényírókmégacigánynők„szabadságáról”
zengtekódákat;aszovjetszínműírókviszontéppenazthangsúlyozták,hogykikellmen
teniőketa„szokások”rabságából,ésaztígérték,hogymegszabadítjákőketarokonság
kötelékeitőlésacsaládfőszeszélyesuralmától.Anemiszerepekhezésarokonságiléthez
kötöttszokásoknemcsakazelmaradottságnakvoltakjelképei,hanemaz„osztályharcnak”
is:aRomaSzínházelsőkétszíndarabja,azÉlet négy ke ré ken és a Tü zek kö zött (mindket
tőegyromaszínműíróalkotása),egyformánadolgozócigányokésavándorló„klánok”
közöttikonfliktusokraépítidramaturgiáját.12Aklánokközöttikonfliktusokszínpadiképei
éppenannyiraárulkodtakacigányokvelükszületett„forróvérűségével”kapcsolatoselőí
téletekről,mintamodernizációvalésasszimilációvalkapcsolatosvalóstársadalmikonf
lik tu sok ról.

Az öt ve nes évek vé gén tör té ne te sen ép pen For ró vér cím mel ke rült egy új da rab a Ro ma 
Színház repertoárjába.A drámai konfliktus egy lótenyésztő szövetkezetben letelepedett
romakiscsaládotállítottszembeazzalanagyobbnomádnemzetséggel,mellyelacsalád
korábbanegyüttvándorolt.Aletelepedettcsaládmegőrzöttbizonyoshagyományokat(pél
dául dalokat és táncokat), de elvetettmásokat: különösen azokat,melyek a nők alacso
nyabbrendűségétjelentettékszámukra–ígypéldáulazelrendezettházasságokésanemek
szerint elkülönült étkezés gyakorlatát.Még 1996ban is, több évvel a szocialista állam
hivatalosmegszűnéseután,arepertoárrészemaradtaFor ró vér. Mind ez össz hang ban van 
azoroszíróknakazzalafelfogásával,melyakiterjedtcsaládokatésamenyasszonyvásárlás
intézményét„patriarchálismaradványoknak”tekinti(DrucésGesszler1990:43).

A For ró vér bemutatóelőadásáranéhányévvelazutánkerültsor,hogyegy1956osren
deletmegtiltottaacigányoknakanomádvándorlást,deaTyeatr Romen szín da rab jai min
denasszimilatívtartalmukellenéreinkábbanemromákszórakoztatásátcélozták,minta
romákmegszólításátésszocialistanevelését.Csakazelsőháromévbenjátszottákadarabot
roma nyelven.A romák nem látogatták az előadásokat, hiába is számítottak rá –Rom
Lebegyevisígyírjaleelsőszínpadiélményét:

 

 
(11.folyt.)szövetkezetigazdaságbanelkövetettvisszaélésekrőlésazotturalkodórosszállapotokról(Go szu
darszt ven nij Arhiv 1929–1939). Ugyanezekben a levéltári forrásokbanugyanakkormás jelentések éppen a
szö vet ke ze tek ben ural ko dó „rossz ál la po tok ról” szá mol nak be.

12 LásdGerman(1932).YuriSlezkineszerint (Slezkine1992)visszatérőmotívumvoltaharmincasévekben,
hogyazegyesnemzetiségekcsaládfőit(példáulmintkulákokat)emeltékkiéshibáztattákazért,hogyatársa
dalomforradalmiátalakulásaakadozott.Apatriarchálistársadalmatkulturálisanelmaradottnaktekintették,és
a„patriarchaönkényurat”vádoltákazzal,hogynépételmaradottságbantartja.
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„Romale shumen’te tume man!!” (Romák,figyeljetekide!)Hiábakiáltottammáshangonis…
nemvoltakottcigányok,senkisemvolt,akimegértse,mitmondok(RomLebegyev1990:174).

Hangjasüketfülekretalált,mégsajátmagaszámáraisidegennektűnt.Aközönségsora
iban ülő oroszok számára a szavak nem sokat jelentettek: a színdarab dramaturgiájába
ágyaz va csu pán egy tit kos kód nyil vá nos hasz ná la tát jelenítették meg egy ide gen nyel ven 
beszélő egzotikusnépről szóló látványosságban.A színházbanmár1935ben felhagytak
azzal,hogyaszíndarabokatteljesenromanyelvenadjákelő:adidaktikusdarabokareper
toárrészeimaradtak,deoroszrafordítottákőket,éscsakazenésbetéteket,azismertmeló
di ák szö ve ge it éne kel ték to vább ra is ro ma nyel ven. A mo rá lis im pe ra tí vu szok nak va ló 
megfelelésenkívülaszocialistarealizmus,aTyeatr Romen esetébenlegalábbis,aztjelen
tette,hogyaromáknakegyetnikaitöbbségszámárakellettmagukatérthetővétenni:aszín
házidaraboktémájánakáttekinthetőnekésismerősnekkellettlennie.Atársadalmiátalaku
lásrólszólódramatizálthíradásmellettígykapotthelyetalátványosságis:mégaCarmen 
egyadaptációjaisbekerültaRomaSzínházprogramjába.Eztazirányváltástévekenkeresz
tülvitatták,mivela„felügyeletiszervek”képviselőiésazállamimegbízottakazzalvádol
tákaszínházat,hogyelvesztettevalóságérzékét,hogynemrokonszenvezetteléggéaprole
tariátussal, ezért nemvolt hasznos.Dehiábahozták létre a színházat éppenazért, hogy
felvegyeaharcotaciganscsinával, a„dekadens,burzsoá”kávéháziéséttermicigányzené
velés tánccal,a„cigányszabadság”Puskin,Tolsztojésa többiekáltalelképzeltvíziója
végülismétanemromaközönségelvárásainakmegfelelőenkerültszínpadra.

„AFeketeGyöngy”:amodernitásjelei

Azeurópaiszínházakhierarchikusantagolttársadalmiterek,melyekbenaszereplőkszavá
naknemegyformaasúlya(aszínészeknekjátszaniukkell,arendezőknekrendezniük–ők
taláncsakannyibankülönböznek,hogymekkoratiszteletetkövetelnekmegaszínészeik
től).Azoroszországiromaszínészekszámáraaszínházbelsőhatalmiviszonyaitezenkívül
etnikai hierarchiák is tagolják: a roma színpadi előadóművészek rendszerint nemroma
rendezőkkeldolgoznakegyütt.NohaaMoszkvaiRomaSzínházkezdetbenromaszínmű
írókatfoglalkoztatott,arendezőkazonbanmárakkorsemaromákközülkerültekki.Több
ségüket a Moszkvai Színházművészeti Akadémiától küldték, hogy a sztanyiszlavszkiji
színjátszásimódszereket ésmás konvenciókat (félig a közönség felé fordulva beszélés,
hangkivetítés)tanítsanak,ésezzel„anemzetiségielőadókatavilágkultúravilágábavezes
sék”.13BárNyikolajSzlicsenko,aTyeatr Romen jelenlegiszínigazgatójaroma,agyakorló
rendezőktöbbségetovábbrasemaz.AmaiOroszországban„cigánytémákból”filmetkészí
tőrendezőkközöttnemtalálniegyetlenromátsem:aromákatasszisztenskéntvagytanács
adókéntalkalmazzákanemromarendezők.

„Arendezőnekazafeladata,hogyegyszínművetegységes,koherensvízióalapjánhoz
zonlétre”–magyaráztanekemegybehangzóanaRomaSzínházegyikrendezőjeésazAka
démiaegyikrendezőnövendéke.Arendezőelképzelése,víziójaideálisesetbenmegegyezik
aszíndarabsaját,személyesolvasatával,bárkétségtelen,hogyelkerülhetetlenültámaszko

13 LásdRomLebegyev(1990:174ff);Bolsaja… (1974).Azkérdéses,hogyasztanyiszlavszkijimódszertrész le
te i ben mi lyen ala po san sa já tí tot ták el és al kal maz ták a Ro ma Szín ház ban. Sztanyiszlavszkij pél dá ul vehemesen 
ellenezte,hogy„avad”sztereotípiájávalbélyegezzékmegOthellokarakterét (Stanislavski1983[1936]:26).
EzzelszembenaTyeatr Romen gyermekszínészekneklétrehozottstúdiójábanarendezőkajelenlétembenarra
utasítottákafiatalromaszíninövendékeket,hogy„egyfokozattaltöbbérzelemmeladjátokelő,mintazigazi
cigányok”–azazáltalánosetnikaisajátosságokeljátszásáratanítottákőket,ahelyett,hogymentálisállapotokés
mo ti vá ci ók ap ró lé ko san ki dol go zott meg je le ní té sét gya ko rol tat ták vol na be ve lük.
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dik kulturális hagyományokra, színházi és irodalmi divatokra is, a Roma Színház és a
cigánytémájúfilmekesetébenpéldáula„cigánysággal”kapcsolatoserőteljeskonvenciók
ra.Acigányokábrázolásakorazoroszrendezőkismerősreprezentációkkavalkádjábólválo
gatnak.Amegjelenítés folytonosságánakegyikvonulatátképeziamodern társadalomtól
elkülönültvagyannakmargójánlétezés,melyetaklánokkonfliktusa,akötöttségektúlzott
hi á nya vagy a ne mi sze re pek hez kap cso ló dó ha gyo má nyok hoz va ló ra gasz ko dás jel le mez. 
Amásikilyenvonulatacigányokfelhasználásaatársadalomrólformáltallegorikusvéle
ménykifejezésére.Ezt aharmincasés akilencvenesévekbenegyarántmegragadhatjuk,
példáulatulajdonviszonyokróladottkommentárokban:acigányoknakvagynincstulajdo
nuk(az„igazicigány”primitívésszegény,nincsszükségebútorokra;az„új, szocialista
cigány”belépaszövetkezetbe),vagypedigtúlsokvanbelőle(acigányasszonyokékszere
ketéspénzérmeketviselnekatestükön).Atipikusromaszavak(példáulJek, duj, trin [egy,
kettő,három]vagyRomale!! [Hé,cigányok!]),aruhadarabok(rojtossálkendők,csizmák)
ésatáncok(szteppelés,avállakrázása)ismerősséésvalószerűvéteszikazegzotikumot,
összekeverveazizgatottélvezetet,anemzetinosztalgiátésaszocialistadidaktikusságot,de
a két do mi náns meg je le ní té si mód hoz ké pest má sod la go sak.

Mivelkíváncsivoltam,hogyaTyeatr Romen rendezőiésszínészeimikéntegyeztetik
egymássalareprezentációrólalkotottelképzeléseiketésalakítjákamegjelenítéstechnikáit,
hosszúidőnkeresztülvártamarra,hogypróbaközbenfigyelhessemmegőket.Erreazonban
kétévesterepmunkámsoránnemnyíltlehetőség,mivelnemvettekfelújdarabotaszínház
re per to ár já ba.141992nyaránazutánmeghívtakegyfilmforgatásra,amelyazontúl,hogya
RomaSzínházszínészeitalkalmazta,azértisérdekesvolt,mertazzalaközhelyszerűgon
dolattaljátszottel,hogyaszínházszínészei„elhagytákeredeticigányságukat”.Tanulságo
sakaforgatókönyvintertextuáliskapcsolódásaiésaRomaSzínházmodernizációsküldeté
sénekfilmforgatásközbenfelmerültértelmezései.AzoroszrendezőafilmnekazA Fe ke te 
Gyöngy munkacímet adta: a cím egyrészt rímelt az egyik roma előadóművészdinasztia
csa lád ne vé vel (Zsemcsuzsnüje, azaz „Gyöngyök”),másrésztpedigneméppen tapintatos
módon utalt egy faji sajátosságra is.15A rendezőt a „modernitás” és a „cigány kultúra”
közötti,általalátnivéltellentmondásfoglalkoztatta.Ezértaforgatásközben,szembenszá
mosmásrendezővel,nemhagyatkozottalovak,tábortüzek,tarkaszoknyákkonvencionális
képeire,ésnemistöröltekiaforgatókönyvbőla„civilizált”autókat,ruhákat,éttermeket.
Sőt, inkább hangsúlyozta jelenlétüket a cigány mindennapok valóságában. Mindebben
azonbanegyrésztazacélirányította,hogyatermészetesvadságota„társadalmiprimitivitás”
formáivalszembesítse,éseztillusztráljaazzal,amit„amoderncigányokparadoxonának”
nevezett,másrésztpedigazaszándékvezérelte,hogyazOroszországbanzajlótársadalmi
ésgazdaságiváltozásokkalkapcsolatbanfejtsekiallegorikusvéleményét:

Acigányokmegakarjákőriznihagyományaikat,ésugyanakkorcivilizáltakkáisakarnakválni,
deakettőegyüttnemmegy.[Afilmben]eztazzalpróbáljákelérni,hogyéttermetnyitnak,dea
tervükösszeomlik,mertnemképesekarra,hogyszervezettendolgozzanak.Éppenúgy,minta
Tyeatr Romen esetében:belülrőlesikszétazegész,ésnem külsőerőkhatására…Acigánykul
túránakmegvannakakorlátai,aszínháznemazőműfajuk.Aződolgukaz,hogyközönséget

14 Mintemlítettem,aszíninövendékekstúdiójánakmunkájátmegtudtamfigyelni,mikéntaMoszkvaiCigány
Gyer mek kó rus pró bá it is több ször meg lá to gat tam.

15 Oroszországbanaszépirodalomtólamindennapiszóhasználatig,széleskörbenelterjedt,hogyacigányokat
sö tét nek (tyemnije) vagyfeketének(csornije) írjákle:aleghíresebbcigánydalok,mintpéldáula„Sötétsze
mek”,gyakranutalnakfizikaimegjelenésre.Akaukázusivagyközépázsiaiemberekethasonlóképpengyakran
címkézikmegabőrszínükrevagya„vérükre”tettutalással,ésa„fekete”jelzőnekislehetlekezelőahangzása.
Aromákisgyakranemlegetik,hogyazoroszokösszekeverikőketmás„feketékkel”,deavideoklipekésmás
médiareprezentációkhatásáramagukisszívesenazonosulnakazamerikai„feketékkel”(lásdLemon1995).
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vonzzanakazéttermekbe…[Ezafilm]azországunkbanfolyóváltozásoknakismetaforája:
mostmárengedik,hogyvállalkozzunk,demisemtudjuk,hogyankellaztcsinálni.Ezekaz
emberekképtelenekarra,hogymegszerveződjenek–aklánokcsakazt tudják,hogyankell
egymássalharcolni.Nemtudják,hogyankellüzletetvezetnivagyelőrelátóangondolkodni…
de hát vé gül is mi ma gunk sem tud juk.16

Arendezőelőszörazthangsúlyozza,hogyaromákképtelenekazönszerveződésreésa
társasintézményeklétrehozására(ezáltalatársadalmonkívüliekkénttételeződnek),aztán
pedigarrautal,hogyszerepükafilmbenéppenaz,hogyvalamitőlükkülönbözőtjelenítse
nekmeg,egészenpontosanazoroszországigazdaságihelyzetváltozását(ezáltalatársadal
matreprezentálják).A„civilizálatlan”ésszervezetlen„nomádok”képemegfelelőnektűnt
számáraahhoz,hogyazoroszországi„átmenet”17jövőjénekbizonytalanságávalkapcsola
tosüzenetéthordozza.Vegyükészre,hogyazazállítás,miszerintaromákképtelenekarra,
hogy szervezettenműködtessenek egy színházat, és hogy igazából az éttermi előadás a
természetesműfajuk,pontosanazellenkezőjeaRomaSzínházmegalakításafontosságának
alátámasztásáulszolgálóérvelésnek,melyannakidejénharcothirdetettaciganscsinával, a 
borpincés,éttermicigányzenévelszemben.Arendezőpontosanazttartjaa„valódi”cigány
sághozillőnek,amitabolsevikokkorábbanéppentalmiságuk,autentikusságukhiányamiatt
til tot tak meg. Az ér ve lés nek va ló já ban ke ve sebb kö ze van a Szín ház tény le ges szét esé sé hez 
(merthiábataláljáksokangiccsesnekazelőadásokat,aTyeatr Romen még is csak túl élt több 
minthatvanévet),mintakilencvenesévekazondivatjához,melymindenforradalomelőt
ti kul tu rá lis je len sé get ere de tibb nek ér té kel a szov jet kul tu rá lis ter mé kek nél. Az au ten ti kus 
cigányelőadóművészetkritériumaittehátazáltalánosabbpolitikaidiszkurzusmércéihatá
roz zák meg.

Afilmforgatókönyveegyúttalhosszastanulmányarról,hogyapénzmilyenközponti
szerepetjátszikazemberekéletébenaszocializmusbukásaután.Afilmhőseegyfiatalfér
fi,akiegygazdag,étteremtulajdonos„klánhoz”tartozótizenéveslánytszeretnefeleségül
venni,denemtudfizetniamenyasszonyért.Megpróbálelszöknivele,deamikora lány
bátyjaielkapjákőket,megöliegyiküket,ésemiattbörtönbekerül.Miutánkiszabadul,meg
nyitjasajátéttermét,ésasajátklánjábólszármazózenészeketfogadfel.Mivelazonbannem
tudvisszafizetniegyoroszmaffiátólfelvettuzsorakölcsönt,ésösszezördülsajátrokonaival
is,azéttermetvégülbekellzárnia.Acigányvállalkozónaknemsikerülelnyerniemeny
asszonyakezét.A„klán”konfliktusaiapénzkörülforogtak(lásdamenyasszonyaésazela
dósodáskörüligondokat),mikéntanemromákkalvalókapcsolatokis(lásdafőhősésaz
oroszmaffiavagyazéttermizenészekésakülföldituristákközöttikapcsolatot).Arendező
azthangoztattamagáról,hogy„tiszteliacigányokszokásait”,devalójábansokkaljobban
érdekelte,hogymilyenszerepetjátszhatnakrendezőielképzeléseinekmegvalósításában.Az
igaz,hogytény leg azátlagosnálnagyobbkíváncsisággalfordultaromaszokásokfelé:még
megistanultnéhányromanikifejezést,hogybeépíthesseaforgatókönyvébe.Magautasí
tottaaszínészeket,hogymikorváltsanakoroszrólromanyelvre,néhamégaztismegmond
ta,hogymilyenszavakathasználjanak,de többnyireelégvolt számára,ha„cigányul”be 
széltek.Egyelemeshangszórónkeresztülcsakannyitmondott,hogy„Gavaritye Ro ma
nesz!” („Beszéljetek roma nyelven!”), különösen olyan jelenetekben, amikor „a cselek
ményszálaamúgyisérthetővolt”.MintahogyanaRomaSzínháznális,aszavakönmaguk

16 Aszerzőinterjúja,1992.
17 Akifejezéstaszokásosfenntartásokkalhasználom:teleologikusjövőbevetítésnek(haéppennemarroganciá

nak)tűnhetajelenlegiváltozásokrólaztfeltételezni,hogyazokazegyiktípusútársadalombólegymásikba
tartó sajátos átalakulást fognak eredményezni. A terminus használata a jelen esetben azonban éppen a
diszkurzív töl te te mi att in do kolt.
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bannemsokatszámítottakazontúl,hogyazautentikusmarginalitástjelölték.Arendezőa
gázsó (nemroma)ésaló vé (pénz)szavakatmondattaaszínészekkelleggyakrabban,sok
szoregyoroszmondategyetlenromaniszavaként.Tulajdonképpenalóvévoltazegyetlen
olyanszó,melyetkövetkezetesenhasznált rendezőiutasításaiban:„Pakazsi love na fone 
bjeloj rubaski!!” („Mutasdapénztafehéringedelőtt!”).Apénzmindenképpenérzékeny
kérdésvolt1992ben,amikorazinflációarubelértékéttöredékérecsökkentette,ésminden
ki min den kit pénz só vár nak te kin tett.

Arendezőmásesetekbeneltorzítottaaromaszavakésmozdulatokpragmatikusértelmét
(vagyishogymitjelentenekatársadalmikontextushozviszonyítva,szembenegyszerűjelö
lőifunkciójukkal),ésfélreértette,hogyafilmáltalalkalmazottésvégeredménybenábrázolt
ro ma szí né szek szá má ra ezek mi lyen je len tést hor doz tak. A narratívába il lesz tés ked vé ért 
átértelmeztearomákközöttikonfliktusokat,ésolyanhelyzetekbemagyarázottbeleheves
vitákat,aholnemszükségszerűenléteznektörésvonalak.Azegyikjelenetbenegymályva
színűharisnyanadrágot,zöldtrikótésférfifedorakalapotviselőnőtűnikfelegyétteremhez
tartozó öltözőszoba balkonján. Nemsokára megjelenik egy férfi, a férje, aki egy gitárt
fenyegetőenlóbálvabekergetiazöltözőbe.Akövetkezőjelenetben,márazöltözőben,roma
nyelvenszidjale:„Nemutogasdazembereknekalábad!Mégmeglátják!”Afeleségazon
ban,miközben lábát eltakarandó szoknyába bújik (a szoknyát a fején áthúzva), oroszul
válaszol:„Tecsaknebeszélj!Vannaknők,akikhosszúszoknyábanjárnak,mégismegcsal
jákaférjüket.Deénhűségesvagyokhozzád!”18Azoroszfilmstábtagjaiafelvételközben
ajelenetetmagyarázandóodasúgtáknekem,hogyafeleségittmegsértettegyszigorúsza
bályt,melynagyonfontosa„patriarcháliscigányklánok”között.

HafelidézzükRomLebegyevbeszámolójátaRomaSzínházrendezőinekigyekezetéről,
mellyelmegpróbáltákrábírniazújonnanérkezett színésznőket,hogybüszkénviseljenek
nadrágotaszínházipróbákon,akkorfeltűnhet,hogyahangsúlyeltolódottacivilizáltflexi
bilitásünneplésétőlazelvesztetttradicionalitásfölöttérzettsajnálatig.Arendezőnemvette
észreatörténetifolytonosságot,ésaztállította,hogyajelenetötletearomaszínésznőkés
azoroszjelmeztervezőnőközöttivitábólszármazott.Ajelmeztervezőaztszerettevolna,ha
aszínésznőkafilmben isviselnekszínesharisnyanadrágot,mintahogyanapróbákon is
tették.Deőkhúzódoztakettől,amitígypanaszoltel:„Nemakartákmegmutatnialábukat,
ésaztmondták,hogy»Eztcigánynőknemtehetikmeg!«Denézzrájuk:mégismindharis
nyanadrágotviselnek.Micsodaellentmondás!”Ajelmeztervezőebbőlarraakövetkeztetés
rejutott,hogyaszínésznőkattóltartottak:más,„tradicionálisabb”romákismegnézhetika
filmet,ésnem tetszenenekik,amit látnak,ezértmaguk is„tradicionálisabbnak”akartak
látszani.Eztakívánságotegyszerűenkétszínűségnektartotta,nemtudván,hogyotthonmég
néhány„szigorúantradicionális”romafiatalasszonyisnadrágotvisel,ésszinténátöltözik,
mielőttmásromákmeglátnák.Arendezőpedigajelmeztervezőtörténeténfelbuzdulvaúgy
döntött,hogyaforgatókönyvbeillesztegyrövidpolemikusjelenetetaszoknyákrólésnad

18 Anadrágviselésselkapcsolatosprobléma,különösenazoláhromanyelvenbeszélőromákközött,atisztátalan
ságéserkölcstelenségbüntetésévelfüggössze.Atisztátalanságotahalállalésaszaporodássaliskapcsolatba
hozzák,különösenpediganőialsótesttel.Anőszoknyájaistisztátalan,ésaférjezettnőknekvigyázniukkell,
hogyaszoknyanehogytisztábbszubsztanciákhozérjen(férfiakhozvagyanősajátfejéhez).ErrőllásdMiller
(1968,1975),Silverman(1981)ésSutherland(1977) írásait.Ezeka tabuknem egye te me sen ér vé nye sek a 
romadiaszpóramindennépcsoportjaközött–PrágábanvagyBudapestenpéldáulalegtöbbvárosi,nemoláh
romanőrendszeresenmutatkoziknadrágban–,éséppenezokozzaazt,hogyanadrágviseletkonfliktusforrá
salehet.Eztillusztrálja,hogyazegyikelsőkérdés,melyetegyfiatallováriromanőfeltettnekemegybuda
pestiszínházielőadásközben,azvolt,hogy„SzoknyátvagynadrágotviselnekaromákAmerikában?”Min
denesetre, azok a romák, akik valóban szigorúan szabályozzák a szoknya viseletét, azt is vallják, hogy a
szoknyákbeszennyezikafejet:ezértanőkszoknyájukataderekukkörülkötikmeg,ahelyett,hogyafejüket
át búj tat nák a szok nya nyí lá sán.
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rágokról.Bárabbanigazavolt,hogyaromaelőadóművészekgyakranviselneknadrágot,és
hogyaszínésznőknadrágbaöltöztetésevalóbanvizuálisvalószerűségetképeskölcsönözni
afilmnek,aszí nész há zas tár sak kö zöt ti konfliktusmegjelenítésévelfélreértetteanadrágvi
seletpragmatikájátéskultúrpolitikáját:romaszínészházaspárokanadrágokviseletébőlmár
rég óta nem csi nál nak prob lé mát.

Bár a színészek érezték, hogy valami nem volt rendjén a nadrágosszoknyás jelenet
körül,nemvoltakabbanahelyzetben,hogyerősretorikaipozícióbólérveljenek,mivela
je le net lát vá nya összhangbanvolt tapasztalataikkal.A rendezőnéhánykiválasztott roma
tanácsadót alkalmazott az autentikusság forrásaként, és alkalmanként a színészek is
elmondhattákavéleményüket(hiszenafilmvégülisromaelőadóművészekrőlkészült),de
mivelarendezőcéljaazvolt,hogyasajátegységeselképzelésétlássamegvalósulni,nem
tartottafontosnak,hogyhallgassonavéleményükre.Azegyetlenszínész,akifolytonosan
vitatkozottvele,történetesenegynemroma(bárromátjátszó)férfivolt,akipéldáulegy
olyanjelenetnéltiltakozott,melybenakláncsaládfőjeolymagasáratkértalányáért,amit
avőlegénynemtudottmegfizetni.„Hátezmegmicsoda?”–kérdezte.„Mindenki tudja,
hogyazétteremtulajdonosromákmárrégennemszoktakfizetniamenyasszonyért!”Igaza
volt,dearendezőnemfigyeltrá.19

Ahelyett,hogymegkérdőjeleztékvolnaarendezőautoritásátésértelmezéseit,aszíné
szek a reprezentációval kapcsolatos feszültségeiket áttolták az idővel és fegyelmezéssel
kapcsolatosvitákmezejére.Azegyikdélután,egykülsőfelvételszünetében,aszínészek
levágtakegyfeketebirkát,ésszabadtűzönmegsütötték.Azoroszfilmstábmesszirőlfigyel
te,hogymitörténik;alevágottbirkaéselfogyasztásaszemükbencsakmégautentikusabbá
tettea romaszínészeket (nohaezvolt azegyetleneset, amikor romákatvalaha is aház
falainkívülláttamsütni).Arendezőazonbanleteremtetteőket,mondván,hogy„egésznap
csaküldögélnekésesznek”.Aszínészekneknemtetszett,hogyarendezőahivatalosforga
tásiidőnkívülpróbáljaőketfegyelmezni:„Aztakarjamondani,hogyazembermárnemis
ehetebédet?”Anapvégénazután,amikorarendezőakövetkezőnapprogramjátközöltea
stábbalésaszínészekkel,akövetkezőpárbeszédzajlottle:

Színész:IvánIvanovics[nemavalódineve],tisztelimagaacigányokatésaszokásaikat?
Rendező:Hátpersze,szeretemacigányokat.Különbennemisvolnékitt.
Színész:Hátakkormegkellkóstolniaasaslikunkat.

Arendezővisszautasítottaazajánlatot,ésnemevett.Asaslikazoroszországifelfogás
szerintkaukázusivagyközépázsiaiétel.„Amisaslikunk”attóllett,hogyromákkészítet
ték: a „romasága” abban nyilvánultmeg, hogy az ideális vendégszeretet auráját vonták
köré,ésezennemillettkívülmaradni.Aszínészekpróbáratettékarendezőt:megnézték,
hogyvalóbanannyittudearomaszokásokról,mintahogyanállítja,éshogyvalóbantöbbet
akaretudniegyáltalán.Arendezőmegméretettéskönnyűnektaláltatott.Aromákgyakor
latilagbeismertettékvele,hogynemérti,miaza„cigányosvendégszeretet”,ésezzel,ha
átmenetilegis,helyretettékarendezőt:megmutattákneki,hogykikisakulturálisautoritás
iga zi hor do zói.

Amiarendezőtilleti,őúgyértelmezteaszavaikatéscselekedeteiket,hogyazokcsak
megerősítikakorábbanidézettvéleményét„acigánymodernitásparadoxonáról”:acigá
nyokalkalmatlanságárólafegyelmezettésszervezettmunkára.

19 Oroszországbancsakazoláhcigánynyelvenbeszélőkalderásokfizetnekamenyasszonyért(rendszerintarany
pénzben).Csakalig egykétkalderás színészkedett valaha is aTyeatr Romen szín pa dán; a leg több tán cos és 
énekesolyanromacsoportokbólszármazik,amelyekmégjóvalazelőtttelepedtekleOroszországbanésUkrajná
ban,hogyakalderáséslováriromákMagyaroszágésRomániaterületételhagyvaáthaladtakaKárpátokhágóin.
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Azautentikusságparadoxona

Azakérdés,hogyOroszországbana romaelőadásokvalóbanautentikusakevagysem,
akadémikus:nyilvánvaló,hogyatársaséletnekmásvalósidejűkövetkezményeivannak,
mintaszínpadonésafilmvásznonábrázoltaknak,deéppenolyankétségtelenazis,hogyaz
előadásokésatársaséletmindennapjaihatnakegymásra,egymásbólmerítenek.Azviszont
nemakadémikuskérdés,mertgyakorlatijelentőségevan,hogymikénthatározzákmegaz
előadásautentikusságátazérintettemberekszá má ra. Az avant gárd szí né szek szá má ra ta lán 
nemokozgondotkilépniakarakterszabtakeretekből,deazoroszországiromaelőadómű
vészeketkülönösenfoglalkoztatjaaszínpadielőadásautentikussága.Aggodalmaikartiku
lá lá sát át szö vik a tár sa da lom ról és a tár sa dal mi vál to zá sok ról szó ló ál ta lá no sabb dis kur zu
sok,miközbenatársadalmonkívüli„cigányideáltípust”újratermelik.

Azértolyannehézaromaszínészeknekésénekeseknekaszínpadipróbákvagyafilm
forgatásalattmegvitatni,hogymiazautentikusésminem,ésmegkérdőjelezniazeddig
uralkodómegjelenítésmódokat,mertegynemzetiségiszínházbansokkalproblematikusabb
hitelesnekéseredetinekláttatnimagukat,mintegynemetnikaiszínházbanlenne.Aközön
ség, éppúgy,mint a színészek, általában „alapvető fogalmi különbséget tesz” egy fiktív
„színpadiszerep”ésegyvalódi„színpadiszínész”között(vö.Goffman1974:128–129).Ez
a szerepelválasztásazonbannemalkalmazhatóazoroszországi romaelőadóművészekre,
hi szen ne kik ön ma gu kat kelljátszaniuk.Egycigányszerepetegycigányszemélynekkell
eljátszania:minél„valódibb”aszínész(hamondhatja,hogy„cigánytáborbanszületett”),
an nál hi te le seb ben játssza a sze re pet. A Tyeatr Romen vezetőszínészeimagukisfontosnak
tartjákleszögezni,hogy„mindencigányszerepetromákjátszanak,csakegykétoroszszí
nész van a tár su la tunk ban”.20A romaelőadóművészektől elvárják, hogy a színpadonés
azon kívül ismegfeleljenek a hitelesség és karakteregység követelményeinek, szemben
azokkalaközönségesszínészekkel,akiknekhagyományosannemkellönmagukatjátszani
uk.Azavarbaejtőaz,hogymiközbenaRomaSzínházoroszközönségeszemébenaroma
színészekönmagukatmintcigányokatjátsszák,úgygondolják,hogyaszínpadikonvenciók
ésajelmezekelveszikacigányokhitelességét,meghamisítjákautentikusságukat.

Aztazelképzelést,hogyaszínpadmegfosztjaacigányokateredetiségüktől,csakmeg
erősítiaromák„civilizálásának”történetihagyománya,melybenaromaelőadóművészek
magukisrésztvettek,ésamely„élősködővademberekből”„civilizáltmunkásokat”fara
gott,ésmegtanítottaőketamodernruhákviselésére.Azokaromák,akikátéltékaharmin
caséveketésavilágháborút,egészéletükbenelhittékésvallották,hogy„azújcigány”meg
becsültgyárimunkáskéntisdolgozhat,vagyakáregyetemitanárislehetbelőle.Amellett,
hogyaromaszínészekésénekesekurbánusvároslakóklettek(ésezzelelhagyták„igazici
gányságukat”,melyrea„természetközeliség”jellemző),ráadásulmégatermészetellenes
nektekintettszocialistamodernizációlendületeiselsodortaőket.ATyeatr Romen tár su la  
takorábbannyilvánosanishangoztattaaszocializmuselőnyeit,ésgyakranutaltazorvosi
vagy tu do má nyos pá lyán el ért ro ma si ker tör té ne tek re. A „ci gá nyok ci vi li zá lá sá nak” hi va ta
losprogramjamárrégamúlté,dearomaelőadóművészek1991utánisgyakranemlegetik
amúltkultúrpolitikáját:néhányukaztállítja,hogyaszovjetállamszétromboltaaromakul
túrát,másokviszontúgygondolják,hogyazlegalábbsegítettéletbentartani.21Aromaelő

20 InterjúPjotrSztyepanovicsDemeterromazeneszerzővel,1990ből.
21 Azelsőálláspontaszocialistacigánypolitikakegyetlenségeithangsúlyozza:akényszerletelepítésitörvényeket

ésazt,hogyaromalakosságotanagyobbvárosok100kilométeressugarúkörzeténkívülreszorították(ezta
rendelkezéstaromákonkívülabüntetettelőéletűszemélyekreésmásbelsőszáműzöttekrealkalmazták).A
másikálláspontazingyenesoktatást,ruházást,illetvealakásszerzésállamitámogatásátemeliki,valamintazt,
hogyezeketajuttatásokatsokszorazoroszokelőttkaptákmeg.
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adóművészekszámáranemcsakazértokozgondotazautentikusság,mertszínészek,hanem
azértis,merttovábbraisszeretnének„civilizálódni”.Eznemkönnyű,mertacivilizálódás
sze mé lyes si ke re i hez mos ta ná ban gyak ran a szo ci a lis ta múlt hoz va ló ra gasz ko dás mel lék
jelentésetapad,viszontehhezamúlthozaromáklegalábbannyiraambivalensenviszonyul
nak,mintazorosztársadalommáscsoportjai.

A cigány autentikusság, mint a múltra való emlékezés egy fajtája, elkerülhetetlenül
különbözőnemzetiésnemzetiségitörténetekösszeszövődésénekeredménye.Vannakolyan
romaelőadók,akikszerintamostaniszínészekésénekesekcsakazelmúltidőksztárjait
próbáljákutánozni,ezértművészetük,mikéntéletükis,többénem„eredeti”,ésnemérhet
felsem acári,sem pedigasztálini időkcigányelőadóművészetével.AMoszkvaiRoma
Színházrepertoárjátpéldáulhosszúévekótaelőször1996banegészítettékkiújdarabbal,
a Cigánykirálynőcíműzenésvígjátékkal,melyjellemzőmódonnemaromákmaivágyai
valéskonfliktusaivalfoglalkozik,haneminkábbaszocializmuselőtti„autentikusmúltat”
jelenítimeg.Azelsőfilm,amelyamoszkvaiRomale Cigányközponttalegyüttműködésben
készült(az1995ösAszerelembűnösapostolai),BudulajtörténetéhezhasonlóanaNagy
HonvédőHáborúheroizmusábólmerít.

Ezekatémák,mikénttöbbromaelőadóművészmegjegyzéseiisahagyományrólésaz
autentikusságról,összhangbanvannakazokkalaszovjetésorosznarratívákkal,melyeka
ci gá nyok he lyét ha tá roz zák meg a nem zet ben. A Ro ma Szín ház Ci gá nyok va gyunk című
musicaljevégigkövetiaromákvándorlásátIndiábólIránba,majdkeresztülaBalkánon,fel
Európába,majdvégülvisszakeletre,Oroszországba.EgyCarmentidézőjelenetacigányok
spanyolországijelenlététreprezentálja.Egyorosznépdalokaténeklőasszonykóruscsaloga
tóhangjaaromákOroszországbaérkezéséthirdeti.Aszíndarabekképpeneurópaipolitikai
határokattudatosít,ésacigányokatkülönbözőnemzetállamokjelképeikénttüntetifel,ahe
lyett,hogyaromadiaszpórakülönbözőnemzetállamokbanzajlósajáttörténetévelfoglal
kozna.Azoroszokvoltaktalánazelsők,akiksajátnemzetimúltjukbahelyeztékacigányo
kat,ésPuskinnyomdokainösszekapcsoltákőketaz„ideálisoroszsággal”.Amikorelőször
beszéltemoroszoknakarról,hogyacigánykultúrátszeretnémkutatni,apuskiniéstolszto
ji írások cigány karaktereire gondoltak: „Megtaláltad orosz kultúránk gyöngyszemeit!”
Puskin,Fet ésGrigorjev,majdGorkij alakjaiként a cigányokazorosznemzetközvetett
szimbólumai,mertanemzetköltőitidézikfel:különösenmost,amikorezekaköltőkafor
radalomelőttiidőketjelenítikmeg–bár,minttudjuk,SztálinmagaisdicsőítettePuskint.

AromaszínészekésénekesekistisztábanvannakPuskinértékeivel.Sőt,Puskinisme
retearomaelőadóművészetnélkülözhetetlenrésze,aRomaSzínházszínészeinek„hivatal
ból”képesnekkelllenniükarra,hogyPuskinszavaitidézzék.Puskinverseiacigánylélek
szabadságáról szinte ideológiai jelentőséget nyertek, és bahtyini értelemben autoritatív
diskurzussáváltak.1991benaszínházegyikoroszrendezőjemeghívottegyromanyelvet
csakkicsitbeszélőszibériairomafiatalasszonypróbafelvételére.Megkérték,hogyelőször
énekeljenvalamit,aztánszavaljaelPuskinegyikversét,végülmutassabetánctudását.Til
takozott,mertnemtudta,hogyPuskintisismerniekell.„Szégyen!”,kiáltottákaszínészek,
de aztán élvezettel figyelték, ahogyanő táncolt. „Micsoda temperamentum”, súgtaoda
nekematársulategyiktagja,ésarendezőiselégedettenmondogatta,hogytetszikneki.De
aztánmegállította,„nos,ennyieléglesznekünk”,majdkioktatóhangnembeneltanácsolta:
„Kellemetlenhelyzetbehoz,kisasszony,önmégegyáltalánnemkészültfelaszínészetre.
Jöjjönvisszakétévmúlva,addigtanuljamegPuskint,ésgyakoroljaacigánynyelvet.”

Acigányokatnemcsakanemzetiköltészetkincseivelhozzákösszefüggésbe,hanemaz
oroszszépirodalombanésszínházművészetbenatársadalomromantikusbelsőküzdelmei
velis.Trumpenerszerint(lásdválogatásunkelőzőtanulmányát)anyugateurópaiirodalomi
hagyománybanacigányokegy,azállammegkötöttségeitőlmégmentesmúlthoz,„atörté
nelemnélküliségálmához”kapcsolódnak:acigányokéleténekegyolyanidealizáltképét



alkotják meg, mely történelmen kívülinek és a hatóságok hatókörén túlinak tűnik.22 A 
Tyeatr Romen előbbidézettrendezője1991benarrólpróbáltmeggyőzni,hogyazértpróbált
mindigacigányképiségmögérejtőzni,hogyezzelmegússzaaszocializmusellenestémák
színpadravitelét.Aztmondta,hogyacigányokaszovjetszínházivilágbana„burzsoáfehér
zongora”szerepéttöltöttékbe,melyamúgyegypolgáridekandenciátsugárzóésezértbetil
tottszínpadikellékvolt.Elmesélte,hogyamikoregyszínműíróféltacenzoroktól,akkora
szövegkönyvbeillesztettvalamilyenaprókisrészletet,melyaszocialistaízlésvilágszerint
giccsesnekvagydekadensnekminősült:példáulegyfehérzongorátvagyegycsapatfürdő
ruhásszépséget.Abbanreménykedett,hogyezzelellehetterelniacenzorokfigyelmét,akik
csakalányoktörlésétkövetelikmegaszövegkönyvből,miközbenátsiklanakafelforgatóbb
tartalmúrészekfelett.„Acigányokkalhasonlóképpenlehetdolgozni.Bármilyentársadalmi
konfliktustszínpadralehetállítani,haegycigánytáboréletébehelyezed.”Úgytűnhet,hogy
mindezzel félreérthetetlenül beismerte: számára a cigányok az államellenes és
modernitásellenesnosztalgiahordozói.Érdemesazonbanalaposabbanmegfigyelniarende
zőleírásátarról,hogyvalójábanmiértisválasztott„hagyományoscigányelemeket”afor
gatókönyvébe:

Aközönségnépszokásokat,babonákat,valamielvarázsoltatakarlátni.Amikorbelenézekegy
könyvbe,arégiFranciaországvagyIndiaszokásairólolvasok,olyankorról,amikormégnem
fertőztemegazembereketacivilizáció…Kiválasztokegyszokást,ésacigányokközéhelye
zem…Aszínházeszközahhoz,hogyegymásikvilágbalátogassunkel,amikorIstenhezbeszél
hetünk…bármilyenszíndarabban,hakijutunkegyilyenszintre,akkorművészetrőlbeszélhe
tünk.23

Acigányokkétségtelenülegyevilágiélettőlelkülönült,„magasabbszint”elérésének
eszközeivoltak.Társadalmikonfliktusokképeitolyanemberekközéhelyezni,akiket„még
nemfertőzöttmegacivilizáció”,azonbannemfeltétlenülaszocializmuskritikája,annyira
semmiképpen sem,mint amennyire a rendező szerette volna 1991ben.Valójábanmég
1993ban is csak egé szen cse kély „rend szer el le nes” mel lék je len té se volt a Ro ma Szín ház 
repertoárjábanszereplődaraboknak,akáratöbbségiorosz,akárakisebbségiromanéző
pontbólszemléljükisadolgot.Éppenhogyazállamáltalkanonizáltszövegekvoltakazok,
Pus kin Cigányokjától Gorkij Makar Csudrájáig, amelyek a cigányokat már régóta a
modernitástólésatársadalomkötöttségeitőlmentescsoportkéntábrázolták.Ezekarepre
zentációknagyonisösszhangbanvannakahivatalosideológiákkal,azoroszimperializmus
tólkezdveaszovjetinternacionalizmusig:a„cigányszabadság”toposzátmindegyikrend
szerfelhasználtaamagacéljaira.1992januárjábanegyorosztévéállomásműsoraazelőző
évoroszországipolitikaieseményeitfoglaltaössze,ésösszekapcsoltaazokataz1989esév
keleteurópaitörténéseivel.Azösszeomlóberlinifalképeitismerőszenekísérte.Egyorosz
„cigányzene”dallamahallatszott:„hosszúút,héthúrosgitár”–ahéthúrosgitárpedigaz
orosz ci gány ro man ti ka ked venc hang sze re.

22 Trumpenerarrólisír,hogyaszépirodalomcigánykaraktereiazértképesekanacionalistanosztalgiáttáplálni,
mertolyan„időgépbe”(vö.Hancock1985)helyezikőketképzeletben,melyekmegőrzikéselraktározzáka
nemzetikultúraelemeit,anépzenét,afoklórt,ahagyományosvidékiéletformátésegyegyszerűbbmúltbeli
világot.Sőt,Oroszországbanközhelyszámbamegyarraemlékeztetni,hogyacigánykórusokdalaiéppenazért
lettekolyannépszerűek,mertaromákorosznépdalokat,verseketésballadákatírtakát„cigánystílusúra”.A
stílusrajellemzővokálisdíszítések,ahangrezegtetéseésaglissando azértjötteklétre,hogyezzelfelidézzék
„agördülőkaravánkerekekhatásátazénekhangra”(Velehova1972:88).Az„állandóanvándorló,keresgélő
oroszlélek”melankóliájaésmegindultságaazorosztájakrólésutakróláttevődikazénekesre,akiezzelanem
ze ti nosz tal gia hor do zó já vá vá lik.

23 Aszerzőinterjúja,1991ből.

replika 255



Ami kor az oroszországi ro mák ma guk is hisz nek a ci gá nyok velükszületett el len ál lá sá
nakmítoszában,megfosztjákmagukatattólalehetőségtől,hogymegfogalmazzák,mirőlis
szólhatazautentikusromaelőadóművészet.Acigányokrólgyakranmondják,hogy„ironi
kusak”:„semmitsemtudnakanélkülmondani,mégelismerőbókokatsem,hogynelenne
valamiironizálóahanghordozásukbanvagybólintásukban”,magyaráztanekemegyroma
szí nész. Az iró nia és a szín le lés – azelőadás– el len ál lás ként24kapcsolódikössze,amia
kisebbségistátuszkövetkezménye;hamásértnemis,akkorazért,mertatöbbségnemképes
a ki sebb ség hely ze té be kép zel ni ma gát. Az el len ál lás stra té gi á já nak el ke rül he tet len né té te le 
azonbanmegfosztjaaromákatazautonómcselekvéslehetőségétől.Azoroszértelmiségiek
azértnyúlnakaziróniaésellenálláseszközéhez,hogyezzelsaját,függetlencselekvőképes
ségükethangsúlyozzák:aziróniaszámukravá lasz tás kér dé se, se gít sé gé vel a po li ti kai el len
zékpozíciójábahelyezhetikmagukat,vagykivonhatjákmagukatapártválasztáskényszere
alól.Acigányoktólazonbanaztvárjákel,hogytermészetüktőlfogvalegyenekironikusak,
hogyképteleneklegyenekmegakadályoznifolytonoshelyváltozatásukatatársadalmivagy
dramatizáltterekben.Azőiróniájuknemtiszteletreméltóellenzékivévagypedigtudatos
posztmodernnétesziőket,hanemelvarázsoltkívülállókká,éslogikailagmegnehezítiszá
mukraautentikusságukmegvédését,alátámasztását.25

Az előadóművészek ezt a diszkurzív gordiuszi csomót úgy próbálják átvágni, hogy
különbségetteszneka„magunkszámára”ésa„gázsókszámára”tartottelőadásközött:az
előbbittermészetesenhitelesebbnekésigazabbnaktartják,mintazutóbbit–amitakáregy
szerűen„átverésnek”istekinthetnek.Akommunikatívkizáráselveszerintdefiniáltautenti
kusság(mintamikorazA Fe ke te Gyöngy színészeikizártákarendezőtaromavendégszere
tet alapjánmeghatározott autentikusságból) újrameghúzza a való élet és aművészet, a
romákésagázsók,cigányokésnemcigányokközöttihatárokat.Akommunikációszavarok
fenttárgyaltpéldáialátámaszthatjákaztazelgondolást,hogyagázsóknaktartottszínpadi
előadásoknemautentikusak,deezazállásponta„trükköscigány”mítoszátélesztifel–mint
abbanazesetbenis,amikorromaszínészekegykonyhaasztalkörülibeszélgetéssoránelve
tették egy roma haza létesítésének gondolatát, hiszen „akkor kinek énekelnének, kinek
hazudnának,talánegymásnak!?”EzazideológiaJamesScottelméletéreemlékeztet,mely
szembeállítjaa„nyíltátiratokat”(melyeketazalárendeltekadnakelőahatalmasoknak)a
„rejtettátiratokkal”(melyeketsaját,védettterületeikretartanakfenn).A„mi”ésaz„ők”éles
szembeállítása,különösenakkor,amikorazelőadottésavalósközöttikülönbségmeghatá
rozásárahasználják,ennélfinomabbrakalibráltelemzéstigényel:ugyanisnemmindenroma
ésnemmindenkorélezekkelazélesszembeállításokkal(vö.Gal1995,Humphrey1994).

Epilógus:őszinteiróniák

Azokaromák,akikneknincssokközükazelőadóművészethez,szintesohasememlegetnek
au ten ti kus ság gal kap cso la tos „komp le xu so kat” vagy a modernitással kap cso la tos pa ra do
xonokat. Büszkén mutogatják házukat és porcelánvázagyűjteményüket romáknak és
gázsóknakegyaránt.Azéles szembeállításokhozsemragaszkodnak:példáulamikoregy
előadóművészetbennemjáratosromaférfiegyrégiszovjetfilmetnézatévén,akkornem
aztmondjaavégén,hogy„mármegintagázsókrólmutattakegyfilmet”,hanemmondjuk
azt,hogy„láttadaztaSztálinosfilmet?Milyenjószínészalakította!”.Aszovjettömegkul

24 Lásd az el len ál lás ról és James Scott írá sa i ról szó ló te ma ti kus blok kot a Rep li ka je len szá má ban. – A szerk.
25 Feltéve,hogyelfogadjukaposztmodernizmusazonmeghatározását,melyszerintannaklényegeazideológiai

narratívákkalvalószakítás,azironikushelyváltoztatásatársadalmikulturálistérben,valamintanézőpontok
vál to ga tá sa.

256 replika



túrát a sajátjának tartja, anélkül,hogyebbenbármiparadoxont találna, ésanélkül,hogy
magát az asszimilációvagy a színleléskontextusában látná.Bárki, beleértve a romákat,
otthonosanmozoghattöbbfélekulturálisvilágbanis,egyformaőszinteséggeléslelkesedés
sel,függetlenülattól,hogyaszínházésafilmmennyireigyekszikacigányokatmindenmás
kultúrátólkülönbözőnekbeállítani.

Azok, akik aggódnak az előadások autentikusságamiatt, ezt többnyire a romák és a
gázsók közötti átideologizált különbségtételre alapozzák, de nem minden roma izgatja
magát ilyen kérdésekkel. Egy Moszkvától három órányira lakó roma asszony érdekes
magyarázatátadtaannak,hogymivoltagondjaBudulajjal.Számáranemaznemstimmelt,
hogyBudulajnemvoltautentikus,tisztaroma,nemtörődöttazzal,amitszínészismerőseim
gyakranemlegettek,hogyBudulajtnemromajátszottaafilmen,hogynemhasználtaameg
felelőgesztusokat,vagyhogyúgybeszélt,ahogyromáksohasembeszélnének.Nem,az
asszonytazbosszantotta,hogyBudulajrosszulbeszéltoro szul:

Lehet,hogyvanilyenember,deőmin dent olyan be csü le te sen akarcsinálni,mindentőszintén,
azelejétőlavégéig– ez egy mes ter sé ges ember.Nekemszemélyszerintazidegeimremegy,
ahogyanabeszédeolyanesetlenéstört,mint ha nem is Orosz or szág kö ze pén él ne. És ami kor 
olyanrosszulbeszél–látod,hogyénmilyenjólbeszélekoroszul?Énszé pen és tisz tán be szé
lek,deőúgybeszél,mint egy kül föl di, nahát,ezbosszantengem,denagyon…26

Azasszonyromanyelvenbeszélt–olyannyelven,melyetaromáktöbbségeakkoris„tisz
tának”tart,hatelevanoroszszavakkal.Csakanemromanyelvészekigyekeznekkiirtaniaz
idegenszavakataromanyelvből,éshelyettefeltölteniindiaieredetűszókinccsel,ésazorosz
nyelvaz,amelyzártaromanifelé,nemfordítva(Grant1995).Azasszonyazértállítottaszem
besajátképességeitBudulajéval,hogyemlékeztessenengemkorábbiesetekre,amikorfolyé
konyan,bőszókinccselbeszéltoroszulgázsókkal–valóbanképzettvoltanyelvtudása,mert
báregykisfalubanélt,gyakranolvasott,ésnézteazorosztelevízióadásait.

Azidézetbenakurzívszedésoroszszavakatéskifejezéseketjelöl,melyeketazasszony
romanyelvűmondataibaillesztett:olyanszavakat,melyeketazegységnek,befejezettség
nekésteljességnekvagyazokáthágásánakésfelrúgásánakmegnevezésérehasznált.Noha
a ro ma nyelv ben lé tez nek ilyen sza vak – vuzsasz (tisztán),csácsesz (igazan)–,azorosz
kifejezésekpontosanazorosznem ze ti identitássalkapcsolatos,amédiaáltalközvetítettdis
kurzusokbanfordulnakelő,egyolyanlexikálisregiszterrészeként,melyetaromák,mint
bárkimás,elsajátíthatnak(miközbenaromanyelvűszavakatmástípusúdiskurzusokban
hasz nál ják gyak rab ban).27Azasszony,bárrészbenazérthivatkozottezekreanyelvhaszná
latiellentétekre,hogysajátkompetenciájávalbüszkélkedjen,hangsúlyoztaa„teljes,csorbí
tat lan” iden ti tá so kat meg ha tá ro zó éles vi sel ke dé si hat árok mes ter kélt sé gét is – ami egy 
ambivalensálláspont,demindenképpenkülönbözikaszínészekétől.

Azoroszok,mikéntsokromais,nemismerikel,hogyaromákiskötődhetneklakóhely
ükhöz,„szűkebbpátriájukhoz”,ahhozanyelvhez,melyetlakóhelyükönbeszélnek,ésezzel
összemossákadiaszpórademográfiájátazőszintétlensunyisággal.28Apatriotizmusőszin
teségetkövetel,ebbenaromákállítólaghiánytszenvednek.Aromaasszonyvéleményea
kompetenskétnyelvűségrőlésakettőskulturálisidentitásrólközelebbállegymásikkelet
európairomaszínházfelfogásáhozésérzékenységéhez–aMacedóniábanalapítottés1991
ben Né me tor szág ba köl tö zött Phralipe társulatéhoz–,mintaMoszkvaiRomaSzínházéhoz.
A Phralipe Shakespearetadelőromanyelven,mégis,mint1995ös,Romeo és Jú li át be  

26 Aszerzőinterjúja,1993ból.
27 ErrőlakódváltásiesetrőlbővebbenlásdLemon1996.
28 Vö.Appadurai1992.
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mutatóeurópaikörútjuksoránismegmutatták,képesaromákvalódi,ajugoszlávpolgárhá
borúáltalmegkeserítettéletérőlhírtadni,elkerülveacigányságsztereotipikusmegjeleníté
sét.Bármindkéttársulatotszocialistaországbanalapították,amoszkvaiTyeatr Romen és 
világánakfilmesadaptációisoha–semazállamszocializmusalatt,semazazótaelteltidő
ben–nemvoltakképesekaromákszámáraolyannyilvánosságotadni,melybenaromalét
árnyalataitfedezhettékvolnafelanélkül,hogyfejetkelljenhajtaniukazautentikuscigány
ságotdefiniálószigorúkánonokelőtt.AcigányhazafiBudulajkétségtelennépszerűsége
el le né re egy va ló di romahazafi létét–akiegyszerreérzimagát romának,szovjetnekés
orosznak–alegtöbboroszszámáramégmindigtúlságosannehézelfogadni.

Kö szö net nyil vá ní tás: Ezútonszeretnékköszönetetmondaniszámostanáromnak,kollé
gámnakésbarátomnak,SheilaFitzpatricknek,PaulFriedrichnek,IanHancocknak,Maria
Lemonnak, Lee Lemonnak, Dale Pesmennek, Michael Silversteinnek, Diane Tongnak,
KatieTrumpenernekéskülönösenVörösMiklósnak,akiknekgondolatai,észrevételeiés
megjegyzéseihozzásegítettekatanulmánymegírásához.Azírásangolnyelvűváltozataa
Theatre Jo ur nal ősziszámábanjelenikmeg.
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