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Illés Barbara BoBa

Dobozba zárva
Konzervált értékeink

Mikor bezárva látunk valamit, egy összerogyott kartondobozra vagy egy rozsdá-

sodó konzervre gondolnánk els�képp. Miután pedig a tudomásunkra jut, hogy 

a többség a dobozon kívül tartózkodik, és a kisebbség lakozik elzártan – talán 

még nagyobb elkülönülést érzünk. Egy elkallódott, elny�tt doboz, amelybe 

olyasmi van bezárva, amit olykor alulértékelve és szükségtelenné min�sítve 

– elkülönítenek. Nem sokan éreznek késztetést arra, hogy kinyissák és meg-

ismerjék, hogy vajon mit rejthet. Azonban írásomban megkísérlem a doboz 

mélyét feltárni, belülr�l megismertetni, hogy tudjuk és ismerjük meg, mi is 

lakozik valójában benne.

A roma nemzetiség mint hazánk legnagyobb lélekszámú kisebbsége több év-

százados Magyarországon való tartózkodása révén számos kulturális értéket tett 

hozzá a magyar kultúra közkincséhez, melyb�l a vizuális m�vészeteket, a roma 

képz�m�vészetet szándékozom alapjaiban bemutatni – s mindezt belülr�l, a do-

boz mélyér�l, maga az alkotó szemszögének aspektusából közvetítve. Ahhoz, 

hogy napjainkban is aktívan formálódó és kibontakozó m�vészi tendenciáinak 

megismerésére és befogadására tegyünk kísérletet, fontos a kezdeti roma kép-

z�m�vészeti mozgalom létrejöttét, fejl�dési folyamatát, kimagasló fest�egyéni-

ségeit és nem utolsósorban a roma képz�m�vészet meghatározását érintenem.

A roma képz�m�vészet defi niálása. A roma képz�m�vészet meghatáro-

zásának lényeges alappillére, hogy a roma származásukat önvallomás alapján 

nyíltan felvállaló alkotók hozták létre és alkotják napjainkban is, „cigányfest�-

nek” megnevezve önmagukat, és alkotói munkásságukat a roma képz�m�vé-

szet kategóriájába sorolják. Az alkotói mondanivaló a roma identitás tudatos 

megélésével és értékeinek életben tartásával szorosan összefügg� viszonylat-

ban áll, úgynevezett „cigánytéma” köré rendez�dve, változatos feldolgozásával 

és személyes átértelmezésével. Festészeti el�adásmódjukra többnyire a hagyo-

mányos festészeti m�faj keretein belüli fejl�dés a jellemz�, egyidej� lokális te-

lített színvilággal, magában való és komplementer kontrasztok alkalmazásával. 

Hasonlóan keveretlen, olykor nyers színekkel alkotnak, mint a XX. század elején 

megjelen� francia „fauve-ok”, a  „vadak” festészetéb�l szület� fauvizmushoz, 

mely nagy hatást gyakorolt a hazai modern festészet m�faj1 önkifejezésre 

is. Az egyetemes m�vészettörténet a fauvizmust az els� jelent�s XX. századi 

modern mozgalomként tartja számon, mely inspirálta a magyar festészet új, 

modern stílusának létrejöttét is. A Magyar Nemzeti Galériában megrendezett 

1 Párizs, Nagybánya, Kaposvár és Nyergesújfalu m�vésztelepein született alkotások tanúskod-

nak a fauvizmus hatásáról.



TÁRLAT

8282

Lázadó színek kiállítás (2006) f�kurátora kihangsúlyozta, „sokáig azt hittem, 

a magyarországi modernizmus a Nyolcakkal kezd�dött, de kiderült, a magyar 

Vadakkal”.2 Ahogy a francia fauvizmus Henri Matisse fest�egyéniségével az 

élén nagy hatást gyakorolt a magyar modern festészetre, úgy az annak szerves 

részeként megjelen� roma képz�m�vészetben is visszaköszön eme nyers, lá-

zadó színvilág, s�t az annak idején a francia vadakat ért kritika is hasonlatos, 

miszerint „vademberek mázolmányaihoz” hasonlónak vélték alkotásaikat. Bár 

a roma képz�m�vészet színvilágában hasonló aspirációk vélhet�k fel, azonban 

témaviláguk eltér� tartalommal bír. M�vészi hitvallásuk3 alapján a roma kultúra 

és hagyomány értékeinek �rz�i, megörökít�i és ápolói, a  belülr�l közvetít�k 

mesélik el a gyermekkorukban és roma közösségükben átélt id�k eseménye-

ket, az elt�nni és átalakulni látszó hagyományaikat és szokásaikat, vándor-

lástörténeteiket és elt�nt mesterségeiket a kezdeti idealizált, belülr�l áradó 

expresszív er� teljében romantikus jelleggel ragadva meg. Ennek a kategóriá-

nak egyik leghatásosabb képvisel�je Ráczné Kalányos Gyöngyi napjainkban is 

alkotó kortárs cigányfest�, aki így vélekedik m�vészetér�l:

„Azért küzdök évtizedek óta, hogy megmentsem a népem számára a ha-

gyományos roma kultúrát, hogy megismerjék a gyökereiket, és ezáltal visz-

szanyerjék az önbecsülésüket. Mert az önbecsülés a titka mindennek! Nehéz 

azt meg�rizni, különösen, ha az ember cigány. Bizony akadtak pillanatok az 

életemben, amikor kis híján én is elvesztettem…”4

Az írott történelem hiányossága miatt is felértékel�dik vizuális lenyomataik 

fontossága, hasonlatos módon az ikonográfi a és Jézus történetét elmesél� 

freskók didaktikai irányú törekvéseihez a középkori egyháztörténetben. A  ci-

gányfest�k úgy érzik, ha ezt a fajta küldetést nem töltenék be, akkor a roma 

kultúra és hagyomány fakóbb lenne és vizuális m�vészeti értékeivel lenne 

kevesebb, amivel saját roma identitásuk létjogosultságára, értékeire és tuda-

tos megélésének fontosságára is refl ektálnak. A Daróczi Ágnes néprajzkutató 

által 1979-ben elndított Autodidakta Cigány Képz�m�vészek I. Országos Ki-

állítása5 a Pataki M�vel�dési Központ kiállítótermében az addig szétszórtan 

alkotó cigányfest�k együttes megjelenésével jött létre a roma képz�m�vészeti 

mozgalom, mely festészeti kategória a társadalmi emancipációt er�sítette és 

szolgálta, vizuális alkotásaival a m�vészeti értékeken keresztül hírt adott egy 

kisebbségi helyzetben él� nép létér�l, érdekérvényesítésér�l és alapvet� em-

beri jogairól. A roma képz�m�vészeti mozgalom létrejötte egy olyan összetett 

2 http://www.demokrata.hu/cikk/lazado-szinek Passuth Krisztina f�kurátor megállapításai alap-

ján
3 Illés Barbara „BoBa”, A roma képz�m�vészet f�bb irányzatai kezdetekt�l napjainkig – Vajon 

van-e roma képz�m�vészet? Amennyiben van, akkor miért nincs? – empíriák és paradigmák 

szakért�i interjúk diszkurzív megközelítése alapján cím� tanulmány, MMA MMKI, 2018. – a 

fest�m�vészek személyes interjúiból való idézés. 
4 Élettörténet: Ráczné Kalányos Gyöngyi, a roma kultúra egyik megment�je 

https://noklapja.nlcafe.hu/noklapja/2017/01/15/elettortenet-raczne-kalanyos-gyongyi-a- roma- 

kultura-egyik-megmentoje/
5 Autodidakta Cigány Képz�m�vészek Országos Kiállítása, Daróczi Ágnes – Karsai Zsigmond 

(szerk.), Budapest, 1979. katalógus alapján
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társadalmi emancipációs folyamat részeként bontakozott ki, amelyhez több 

m�vészeti ág és politikai érdekérvényesítési mechanizmusok is párosultak. Ke-

rékgyártó István m�vészettörténész a roma m�vészek els� csoportos, 1979-es 

közös tárlatát a magyar naiv m�vészek 1934-es „Magyar �stehetségek” cím� 

els� bemutatkozásával tartja tartalmi üzenete szempontjából összevethet�-

nek, hasonló aspirációkat vél felfedezni a két m�vészeti csoportosulás között. 

A magyar paraszti népi m�vészet és a – második világháború és annak hatása 

következményeként is betudható 45 évvel kés�bb megjelen� – roma m�vészet 

metszéspontjait fejti ki tanulmányában,6 miszerint társadalmi elhelyezkedés 

vonatkozásában és szakmai szempontok szerint párhuzam tapasztalható a két 

m�vészi törekvés és kibontakozás között még küls� viszonyulás, a kortársaik 

m�vészeti refl exiói tekintetében is. Társadalmi megítélésük és a m�vészeti 

szcéna viszonyulása is hasonlatos, egy sajátságos jelenségként, „kívülállóként” 

tekintettek a hirtelen felbukkanó magyar paraszti fest�kre és a roma fest�kre 

is egyaránt.

A roma képz�m�vészet cigányfest�i – az 1961-es párthatározattal7 szem-

ben fellépve – a spontán expresszív és spontán naivitás kifejez�eszközeivel 

alkotásaikkal er�sítették a roma nép emancipációs törekvéseit egy évtizednyi 

ideig, az 1979-es els� csoportos megjelenésükt�l egészen a rendszerváltozá-

sig – töltötték be markánsan ezt a szerepet. Mindeközben Balázs János átüt� 

expresszivitású vizionárius fest�iségével inspirálta a modern magyar-roma 

fest�iség megjelenését, míg Péli Tamás egy hivatásos m�vészeti irányvonal 

mérföldköveit fektette le. Itt fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy Balázs 

János polihisztor jelleme és karakterisztikus jegyei függetlenül attól, hogy 

auto didakta módon képezte m�vészetét és visszavonult remeteéletet élt 

id�skorára a Pécsk�-dombi cigányhegyen Salgótarjánban, Péli Tamás közös-

ségépít� karizmatikus személyiségével ellentétben – mégis párhuzamot vélek 

felfedezni közöttük. A  két fest�egyéniség közös és egyik legmeghatározóbb 

ismérve a szakmai és emberi alázatosság, a  fejl�dés iránti vágy, mely egyre 

jobban kiszélesítette témavilágukat is, a  világ dolgai iránti tájékozottság és 

emelkedett gondolkodás jellemz� rájuk. Tudatállapotuk nem ragadt bele adott 

korlátolt helyzetük realitásába, hanem hajtotta �ket egy bels� hév, egy olyan 

�ser� a tudásra, amely egyre gazdagabbá, érzékenyebbé és képzettebbé tette 

�ket, amellett hogy globális, az emberiség egészét érint� témakörök felé voltak 

nyitottak. Tehát bár két külön irányvonal elindítását vélik a szakért�k felfedezni 

munkásságuk révén, amelynek hatóköre széles spektrumban motiváló er�vel 

sugárzott kortársaikra amellett, hogy a két fest�m�vész között sok közös jel-

lemvonás is észlelhet�. A továbbiakban a két úttör� egyéniség hatására kiala-

kult festészeti irányok fejl�dési folyamatait mutatom be, mely m�vészeti moz-

galom a napjainkban is aktívan formálódik és alakul – szemtanúi lehetünk az 

EGY képz�m�vészeti szcénában egyre markánsabban felt�n�, származásukkal 

tisztában lév�, ugyanakkor azt sajátosan és egyre sokoldalúbban megfogalma-

zó kortárs fest�m�vész egyéniségek megjelenésének.

6 Kerékgyártó István, Széljegyzetek a magyarországi roma képz�m�vészet megszületéséhez 

és történetéhez, in: Bódi Zsuzsanna (szerk.): Cigány néprajzi tanulmányok, Budapest, 1994. 
7 http://www.multunk.hu/wp-content/uploads/2017/01/hajnaczkyt_14_3.pdf
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A roma képz�m�vészet változásának folyamatai, az identitás fogal-

mának átértelmezése a m�vészetben. A rendszerváltást követ� történelmi 

és társadalmi változások hatására átértelmez�dött a magyar képz�m�vészet 

egésze is, a  „tartalmában szocialista, formájában nemzeti” szocialista rea-

lizmus vagy röviden szocreál hatása véglegesen felszámolódott eklektikus 

felfogásából, majd historizmus jelleg� történelmi festészetre váltott. A  roma 

képz�m�vészetben is hasonlatos aspirációk fedezhet�k fel – a festészetb�l 

az er�teljesen nemzetiségi jelleg, a  roma identitást er�sít� és kifejez� hatás 

átértelmez�dött, már csak azért is, mert a küls� kontroll megsz�nt, az állami 

szinten való megrendelések alábbhagytak, lecsökkent az érdekl�dés az effajta 

cigánytémájú képek keresletében. Az állami megrendelések alábbhagyásával a 

cigányfest�k létszáma is lecsökkent, és a mennyiség helyett a min�ségi mun-

kát helyezték el�térbe a versenypiac színterén, mely els�sorban már önma-

gáért jött létre és önmagában megálló m�alkotások létrejöttét inspirálta.

Az 1990-es évekt�l a roma képz�m�vészet legf�bb feladata átértelmez�dött, 

leválva az emancipációs folyamatokról és olykor a politikai érdekérvényesítést 

er�sít� kiszolgáló szerepekr�l, pusztán önmagáért, küls� kontroll és elvárások 

nélküli m�vészi igényességgel van jelen napjainkban is a kortárs m�vészetben. 

Vannak alkotók, akik f� témája továbbra is a cigánytémák maradtak sajátosan 

absztrahált módon, hasonlóan a roma kultúra és hagyományok jellegzetességé-

b�l merítik az ihletet, legf�bb forrásuk a roma identitásuk átélésének és meg-

élésének vizuális lenyomatai. Azonban mindezt már másképp teszik, folytonosan 

megújulva, a naivitás elhagyásával, a spontán expresszív kifejezésmódhoz köze-

lítve további egyetemes stílusok kifejezésével, azonban roma képként el�adva és 

roma stílusban ecsetelve. Junghaus Tímea, a fi atal generáció m�vészettörténész 

kurátora a roma képz�m�vészetr�l az alábbiakban tesz megállapításokat:

„Azok az alkotások, amelyek »pusztán« a cigány alkotó szubjektív élményét 

elevenítik fel, s így a cigány kultúra dokumentumaiként interpretálhatóak, na-

gyon is kortárs problémakört: a cigány kisebbség társadalmi helyzetét vázolják 

fel, s csak a magyar kultúra és társadalom kontextusában nyerik el komplex je-

lentéstartalmukat. Az id�höz, a társadalomhoz és az alkotói szubjektumhoz kö-

tött jellegzetességek miatt nem állja meg tehát a helyét az a szemlélet, amely 

kizárólag a »naiv m�vészet« kategóriájában tárgyalja a roma alkotásokat.”8

Vannak alkotók, akik a megszokott témavilágot kiszélesítve, autodidakta 

módon, az egyetemes m�vészet nagyjain nevelkedve bátran nyúlnak már az 

emberiség egészét érint� magasztos gondolatokhoz – gyakran visszatér� forrás 

a Biblia –, különböz� m�vészettörténeti korszakok és stílusok kifejez�eszközei-

vel, mint szürrealizmus, realizmus és hiperrealizmus, szecesszió, avantgárd 

vagy a groteszk összetett ábrázolásmódja és további útkeres� kifejezésmódok. 

Ezek az alkotók leváltak a hagyományos roma képz�m�vészet kategóriájából, 

bár áttételesen, absztrahált módon jelen van m�vészetükben a roma identitá-

suk, de témájukban és kifejez�eszközeikben túlszárnyaltak hagyományos kere-

tein. Törekvéseik a 2000-es évekt�l aktívak – el�fordul a rendszerváltás utáni 

8 Kapunyitás – A roma kortárs m�vészet Magyarországon, in: Közös tér. Az etnikai kisebbség 

és kulturális identitás kérdése a Kárpát-medence m�vészetében, szerk. Bordács Andrea, 

kiáll. kat., Budapest, Ernst Múzeum, 2006, 76.
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id�szaktól is –, átlépve, olykor kombinálva a festészet m�faját más m�fajokkal 

és technikákkal. �k az önkifejezés olyan útján járnak, amely bátorsággal nyit 

teret a szabad átjárásra a különböz� technikák és m�fajok között. Többnyire 

�k „a fest�m�vészek” vagy „roma származású fest�m�vészek”, akik, bár hang-

súlyozzák magyar és roma kett�s identitásukat, vallják, hogy a hovatartozásuk 

nem meghatározója alkotásaiknak. M�vészetük min�ségének értéke nem tér 

el a többségi alkotók által alkotott m�vek min�ségét�l, közös csoportos tárla-

tokon is nyilvánvaló, m�vészetük önmagáért létezik. Azonban a legtöbb alkotó 

által hangsúlyozott „hit”, „eredetiség” vagy „ösztönösség”, „bátorság” és mér-

hetetlen „szabadság” egy sajátos alkotói üzenetet, átható tartalmi, szín- és for-

mabeli megjelenítést eredményezett a m�fajoktól és technikai megoldásoktól 

függetlenül a legtöbb fest�m�vésznél. Többen refl ektálnak helyzetükre, az �ket 

ért megkülönböztetésre és a társadalmi ranglétrán való elhelyezkedésükre vo-

natkozóan, a kisebbségi-többségi lét kett�s kontextusában folytatnak diskurzust 

véleményük markáns megfestésével. Ebben az irányvonalban jelennek meg a 

politizáló m�vészek is, akik a festészet eszközeivel nyilvánítják ki véleményüket. 

Junghaus Tímea szerint az apolitizáló, illetve politizáló témakörök ábrázolási 

kifejezésmódja alapján való elkülönítésben a leglátványosabban kiemelhet� po-

litizáló fest�n� Oláh Mara – m�vésznevén Ómara –, aki szándékosan beleállva 

a kisebbség-többség feszültségének viharába maga játszik ecsetjével látványos 

performance-akciókkal kerekítve provokatív alkotói üzenetét. Kovács Éva Feke-

te testek, fehér testek írásában így ír a cigányokhoz való viszonyulásról:

„A modernitás közép-európai panoptikus rezsimjében a cigányok válnak a 

Nyugat-Európa afrikai és ázsiai primitívjeinek pendantjaivá.”9

Ezt az idegen, többségiek által alkotott képet bontja le a m�vészet, ahol a 

bels� cigány/roma önkép fogalmazódik meg roma származású alkotóm�vészek 

révén a hitelesség erejével. A n�m�vészek intenzív megjelenése a kortárs m�-

vészetben is egy különös jelenség, a többszörös kisebbségi létüket felszabadító 

festészet sajátos er�vel szólaltatja meg gondolatiságukat, a ki nem mondható 

szavaikat formálják színes képekké, amit a sivár nehézségekkel teli hétköznap-

jaik szürkesége elnyel. A feszültségek megszelídít�jeként alkotnak és tartanak 

tükröt jelenkorunk, a XXI. század digitális emberének korában a kicsinyes el�-

ítéletességekre és a másság miatti hátrányos megkülönböztetésekre.

Modern magyar-roma képz�m�vészet. Kett�s identitásukat: a  magyar 

állampolgárságukat és roma hovatartozásukat egyaránt vállalva alkotnak a 

modernitás, innovatív technikák és fejl�dés iránti vágy igényével. Számukra 

megtiszteltetés és munkájuk elismerésének egyik ismérve, ha „a fest�m�vész” 

jelz�vel illetik �ket, illetve a „roma/cigány származású fest�m�vész” megne-

vezést tekintik pontosabb kifejezésnek a cigányfest� helyett. Az alkotási vágyuk 

kiteljesedését autodidakta módon, önképzéssel, az egyetemes m�vészetek 

kiemelked� fest�óriásainak hatására, példaérték� munkásságuk tudatos ta-

nulmányozásának útján fejlesztik, ami különböz� technikák vegyítését, akár 

stílusbeli el�adásmódok változatosságát is jelenti. El�adásmódjuk nemcsak a 

9 Kovács Éva Fekete testek, fehér testek – A „cigány” képe a XIX–XX. században cím� tanul-

mánya, 2009, 3.
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modern festészeti m�faj izmusain és stílusain belül mozog, hanem más m�-

fajok közötti kötetlen átjárással, szabadon fejezik ki önmagukat, pl. költészet, 

szobrászat, fotó, videó, multimédiás eszközök, ének-zene és táncm�vészet, 

installációk és performance el�adások stb. Sokoldalú alkotói vágyukat a m�-

vészet ereje szabadítja fel, mely mind az etnikai korlátokon való átlépést és a 

többségi m�vészekkel való aktív kapcsolattartást és csoportos kiállításokat is 

jelenti. Színviláguk kifi nomult tónusfokozatokra épített harmonikus szín-össz-

hangzattanra épül. Nagy hatást gyakorol munkájukra Balázs János futurisztikus 

vizionárius és szürrealisztikus fest�isége, ugyanakkor Péli Tamás hivatásos fes-

t�m�vész programszer� a reneszánsz világát idéz� balladisztikus képi világa is.

Péli Tamás az els� hivatásos roma származású fest�m�vész, m�vészdip-

lomáját a Holland Királyi Képz�m�vészeti Akadémia murális festészet szakán 

szerezte 1970–1973 között. Tanulmányaival és közösségépít� karizmatikus 

személyiségével megteremtett egy aktív roma m�vészeti közösséget, mely ha-

tással volt a kés�bbiekben kibontakozó hivatásos festészeti irány létrejöttére.

A hivatásos képz�m�vészet. A m�vészdiplomával, illetve rajz-, vizuális-

kultúra tanári és más társterületeken szerzett állami diplomával rendelkez� al-

kotók köre, akikre jellemz� egy tematikus gondolkodás, egy programszer�ség 

az alkotásban. Festményeikben kiegyensúlyozott kompozícióval, harmonikus 

tematikában találkozott a zsigeri ösztönösség, a fest�i gesztus a tudatosan fel-

épített konstrukciókkal, az intellektussal. Az ábrázolás „hivatalos” lépcs�fokait 

végigjárva, az egyetemes m�vészetet ismerve és annak részeként megjelen� 

fest�m�vészek. Megfi gyelésekkel, vázlatok készítésével, pontos gondolatok 

megfogalmazásával jutnak el a m� megvalósításáig, melyet mindvégig egy jól 

konstruált, el�re kigondolt tudatos tematikára sz�tt változatos témakörrel és 

súlyos üzenettel ruháznak fel. Egyik fi atal képvisel�je, Oláh Norbert, a Magyar 

Képz�m�vészeti Egyetem fest� szakán 2012–2016-ban végzett hivatásos fes-

t�m�vész az alábbiakban nyilatkozik m�vészi felfogásáról:

„Mindig megvolt az az akarat bennem, hogy legyen valamilyen fest�i 

programom… Mindig megvolt bennem a vágy, hogy fest�m�vész legyek. Egy 

praktizáló m�vész, és ahhoz meg mindig az volt az érzésem, hogy ehhez a 

praxishoz kell egy program… Nem hiszek én ebben az ösztönös festészet do-

logban, tudom, hogy munkálkodnak az ösztönök, nem azt akarom mondani, 

hogy ilyen nincsen. Hanem én azt gondolom, hogy a festészet egy intellek-

tuá lis folyamat. Szóval nem tartom m�vészetnek azt, amikor egy majmot 

vagy elefántot megtanítanak festeni. Viszont van a m�vészetben az, hogy 

az ösztönt hívják el�, egy bels� primitivizmust vagy valamilyen pszichés ál-

lapotot, rengeteg ilyen irányzat van, de oda is egy intellektuális úton jut el. 

Tehát én nem hiszem el azoknak a fest�knek azt, amikor azt mondják, �k 

nem akarnak gondolkodni. Hogy? Lekaparod a fels� agyrétegedet? Már az 

egy intellektuális folyamat, hogy odáig eljuss, hogy ösztönösséget hívj el�.”10

10 Illés Barbara „BoBa”, A roma képz�m�vészet f�bb irányzatai kezdetekt�l napjainkig – Vajon 

van-e roma képz�m�vészet? Amennyiben van, akkor miért nincs? – empíriák és paradigmák 

szakért�i interjúk diszkurzív megközelítése alapján cím� tanulmány, MMA MMKI, 2018. – a 

fest�m�vészek személyes interjúiból való idézés.
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Azonban erre ellenpélda is van, mikor Kállai András, az MKE szobrász sza-

kán végzett m�vész így nyilatkozik: „…prekoncepció nélküliek a munkáim, 

mindegyik spontán az alkotás közben formálódik. Nagyon érdekel engem, 

mert közben fi gyelem magamat, de f�leg a végén fi gyelem, hogy mi született 

bel�le, mint egy ilyen ima. Az ember nem gondolkodik el�tte, hogy mit fog 

mondani, hanem csak úgy áramlik a szó Isten felé. Ilyen áramlást szeretek a 

képz�m�vészetben is.”

Balogh Tibor, szintén a Magyar Képz�m�vészeti Egyetem grafi ka szakán 

végzett hivatásos grafi kusm�vész és fest� is a tudatossággal összhangban tar-

tott ösztönösséggel tervezi meg alkotásait, olyan er�terekre bontott konstruktív 

kompozíciókban gondolkodik, amelyekben harmóniába rendezetten az érzel-

mei is kapnak helyet és szerepet. A származás kérdését – annak ellenére, hogy 

olykor az adott téma és kontextus alapján érintik roma identitásuk mélységeit – 

nem tartják releváns szempontnak a m�vészetükhöz való viszonyulásban vagy 

annak értékítéletében, pusztán kizárólag a m�vészi min�ség az, amely minden 

sallangtól mentesen meghatározó szempont lehet.

Jelenkorunk társadalmi folyamataira, a  mikro- és makroközösségüket 

ért hatásokra érzékenyen fi gyelve és arra nyitottsággal refl ektálva ragadnak 

ecsetet és a mindennapok kognitív disszonanciáját feloldva adnak hangot 

véleményükr�l, mint többek között a roma holokauszt áldozatainak elmaradt 

kárpótlásáról az Elhallgatott Holokauszt cím� kiállítás alkalmán a M�csarnok 

épületében. Magyarországon el�ször 2004-ben jelenhettek meg hivatalosan is 

roma származású m�vészek a kortárs m�vészet szcénájában.

A  magas m�vészet képvisel�i, akik egyetemes szint� m�alkotások létre-

hozói – teszik mindezt úgy, hogy vannak, akik a „fest�m�vész” megnevezés 

túldimenzionált pátoszát is kerülik. „Egyszer�en fest� vagyok. S�t jobban sze-

retem, ha félreértik és szobafest�nek hisznek, mint ha valaki az el�bb említett 

patetikus jelz�kkel ruházna fel.”
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A  fenti halmazábra alapján az el�z�ekben már tárgyalt roma képz�m�-

vészet (továbbiakban „A”), majd abból továbbfejl�dve és kialakulva a modern 

magyar-roma képz�m�vészet (továbbiakban „B”) halmazainak metszetében 

helyezkedik el Balázs János ikonikus költ� és fest�m�vész, akinek munkássága 

megalapozza, illetve motiváló és inspiráló hatással van mindkét halmaz létrejöt-

tére. A „B” halmaz terjedelmét tekintve a legnagyobb, ide sorolható leginkább 

a roma származású fest�m�vészek munkássága. Az abból kialakuló hivatásos 

képz�m�vészet (továbbiakban „C”) az utóbbi évtized népszer�bb irányzatává 

vált, napjainkban is egyre több fest�m�vészi vagy grafi kus- és szobrászm�vész 

diplomával rendelkez� fi atal, továbbá m�vésztanári diplomával kibontakozó 

alkotóm�vész jelenik meg, akiknél kizárólag a m�vészi színvonal a legf�bb ér-

ték és szempont az alkotásban. A „B” és „C” halmazok metszetében Péli Tamás 

helyezhet� el mint a magyar epikus realisztikus reneszánsz balladisztikus roma 

származású fest�m�vésze, aki mitikus-szimbolikus-fi gurális festészetével mind-

két halmazra meghatározó dominanciával bír. Különös átjárás van az „A” és „C” 

halmazok között Balázs Kitti az MKE fest� szakán végzett új generáció hivatásos 

fest�egyénisége és nagyszülei, Balogh Balázs András és felesége, Oláh Jolán 

között, akik munkássága inspirálta unokájuk m�vészi ambícióit és nagy hatást 

gyakorolt Kitti alkotói világképére. „Salgótarjánban egy romatelep mellett lak-

tunk tizenegy éves koromig, nagyon intenzív élmények kötnek oda.”11

Ugyanakkor tapasztalhatunk az egyetemes m�vészet színterében olyan, hir-

telen felt�n� – már dobozon kívül született – karakteres fest�egyéniségek berob-

banását is, akikre bár nincs nagy hatással a két fest�óriás munkássága, és így a 

roma képz�m�vészeti mozgalom fejl�dési folyamathalmazába biztonsággal sem 

helyezhet�k, azonban minden esetben megállapítható, hogy az el�dök m�vészi 

eredményei és átüt� személyiségük el�tt tisztelegnek, a  roma képz�m�vészeti 

mozgalom létrejöttét elismeréssel illetik. A roma képz�m�vészet fejl�dési folya-

matának halmazábrája a magyar m�vészetben (továbbiakban „D”) helyezkedik 

el, hiszen Junghaus Tímea megállapítja a kezdeti „naiv” roma képz�m�vészet a 

többségi társadalom viszonylatában való értelmezhet�ségét és azzal összefügg� 

kontextusát, illetve Kerékgyártó István m�vészettörténész a magyar népi m�vé-

szethez hasonlatosnak véli a roma képz�m�vészet kibontakozását és m�vészi jel-

legzetességeit. Kerékgyártó István így vélekedik az „A” halmazon belül megjelen� 

naiv m�vészet és a „C” halmaz szimbolikus összehasonlítása vonatkozásában:

„…a naiv m�vészet úgy aránylik a hivatásos m�vészethez, mint a vadvi-

rág a tenyésztett rózsához vagy orchideához. Ám téved az, aki úgy véli, hogy 

az orchideát a hóvirággal vagy a vadvirággal kell összehasonlítani. A  naiv 

m�vészetként ismert m�vészeti jelenségek oly módon fejezik ki az emberi 

létet, ahogy azt a hivatásos m�vészet nem képes. A nagy m�vészet pedig oly 

sokrét�en és bonyolultan képes megragadni a létet, hogy azt a naiv m�vészet 

nem tudja. Szembeállításuk, egyiknek a másik kárára történ� elmarasztalása 

mesterkélt, káros és értelmetlen.”12

11 http://focuspuller.kulton.hu/kortars-kereso-balazs-kitti/
12 Daróczi Ágnes, Kalla Éva, Kerékgyártó István, Roma Képz�m�vészek III. Országos Kiállítása 

2000. Szemlélet és kifejezésmódok a magyarországi roma képz�m�vészetben, Magyar M�-

vel�dési Intézet, 2000, 10.
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Tehát az „A” és „C” halmazt összehasonlítani nem érdemes, a  közéjük 

ékel�dött „B” halmazzal egyfajta folyamatosságot, történetiséget és átmenetet 

képezve er�sítik és gazdagítják a m�vészi önkifejezés számtalan módját.

„A  történetiségnek ugyan feltétele a cigány képz�m�vészet önfejl�désé-

nek, az el�dök és utódok egymáshoz kapcsolódásának létrejötte, valamint az 

egymáshoz tartozás tudata, a közös akciók megvalósítása. Ez az önfejl�dési 

folyamat leger�teljesebben a magyarországi hivatásos cigány képz�m�vé-

szetben valósult meg… A  cigány képz�m�vészet a szemünk el�tt született 

meg és formálódik napjainkban is. A magyarországi roma képz�m�vészet a 

cigány képz�m�vészet egészében kiemelked� helyet foglal el.”13

Az „A” halmazból továbbfejl�dött „B” és „C” halmazok egyre tudatosabb és 

kölcsönösebb kapcsolódási pontokkal bírnak a „D” halmazzal, amellett hogy 

különös ismérve mindháromnak, hogy közvetlen kapcsolódási képessége is 

van az egyetemes m�vészetekhez (továbbiakban „E”). Az eddigi külhoni kiállí-

tások létrejötte alapján megállapítható, hogy a nemzetközi m�vészeti szcéna 

nagyobb érdekl�dést, nyitottságot és befogadást, illetve tájékozottságot mutat 

a roma képz�m�vészet irányába. Minderre úgy képes az „A”, „B” és „C” halmaz, 

hogy a „D” kapcsolódása kimarad, a magyar m�vészeti szcéna olykor nem is 

tud a hazai roma képz�m�vészek külföldi szerepléseir�l és népszer�ségér�l, 

azt a bizonyos dobozt nem méltatják kinyitásra. Az „E” halmazhoz való köz-

vetlen kapcsolódási képességének ereje és rendkívüli izgalmas mivolta abban 

rejlik, hogy a halmazok felett átível� európai roma képz�m�vészetre14 közvetle-

nebb kölcsönhatással bír a nemzetközi m�vészetben, egyfajta szimbiózist alkot 

az egyetemes m�vészettel, amelyben markáns és meghatározó szerepet játszik 

a magyarországi roma származású képz�m�vészek jelenléte és munkássága.

A „dobozban” körbenézve. A roma identitásukat vállaló fest�m�vészek 

vallomásai és nézetei olyan bels� m�vészi világkép feltárását eredményezték, 

amely alkotásaik tárgyilagosabb, közelebbi és pontosabb megismerésére ad 

lehet�séget, így annak értelmezhet�sége, elhelyezése is valószín�bb a magyar 

m�vészetben.

Azonban bármilyen attraktív és innovatív, tanulmányaiban magasan kvalifi -

kált fest�m�vészeti irányvonalat is vélnénk belülr�l megállapítani, illetve olykor 

a dobozon kívül átüt� er�vel hirtelen megjelen� hivatásos fest�m�vészeket 

észlelnénk az EGY m�vészeti szcénán, a roma identitáshoz való küls� többségi 

viszonyulás olykor felülírva azt átértelmezi, küls� megfi gyel�ként újradefi niálja 

jelenlétüket a m�vészetben.

„A  cigányokkal szembeni attit�dök az iskolában, a  munkahelyen vagy 

akár a közigazgatásban is, bár valamivel konszolidáltabb és körmönfontabb 

formában, de érvényesülnek. Ezzel párhuzamosan fontos utalni arra is, hogy 

azokkal szemben is min�sít� és etnikai kijelöl� szándék érvényesül, akik 

13 Kemény István, A cigány képz�m�vészet, Változó Világ, 31. kötet, Press Publica Kiadó, Bp., 

2000, 66.
14 http://nepszava.hu/cikk/1131548-megalakult-berlinben-az-europai-roma-muveszeti-es-kul-

turalis-intezet; sajtóközlemény alapján az ERIAC – az Európai Roma M�vészeti és Kulturális 

Intézet létrejöttér�l, 2017. 06. 08., Berlin
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önmagukat nem cigányként akarják defi niálni. Az etnikai választás – nevez-

tessék az akár kulturális integrációnak vagy közösségi identitásnak, netán 

asszimilációnak – a cigánynak nevezett emberek számára nem teremti meg a 

társadalmi integráció valódi lehet�ségét.”15

Jelenleg a többségi társadalom nem tud különbségeket tenni roma szár-

mazású alkotók munkássága esetében az alkotói irányvonalak árnyaltabb és 

részletez�bb jelenléte között, így reális értelmezésére és befogadására sem tud 

valós kísérletet tenni. Ismereteik a kezdeti hagyományokon alapuló autentikus 

értelemben vett cigány/roma képz�m�vészet jellegzetességeire terjed ki, és 

– naiv illetve „subaltern” alárendelt m�vészetként pejoratív jelleggel alulértékel-

ve – a roma származás kiemelésére koncentrálódik. Amint a m�vész származá-

sa nyilvánvalóvá válik, felülírva az alkotások valódi min�ségét és üzenetét, attól 

a pillanattól kezdve cigány fest�ként nevezve az alkotót a roma képz�m�vészet 

kategóriájába sorolják, alkotásairól pedig „körmönfont” módon megállapítják, 

hogy „cigányos”.

Hivatásos m�vészdiplomával rendelkez� m�vészek esetében is, akik fest�i 

gesztussal absztrahált magas m�vészet képvisel�i – Sostar fest�i csoportosulás 

performansz akciója16 lépett fel ezzel szemben –, jellemz� a cigány képz�m�-

vészetbe sorolás, a cigányfest� megnevezés annak subaltern – alacsonyabb – 

min�ségbe helyezésével. Az etnikai alapú m�vészet „low” kultúrába való leala-

csonyítása, annak ellenére, hogy sok esetben nívós állami egyetemek oktatási 

rendszerében szereztek állami diplomát, s számukra a bemenetel és a kime-

netel is nehezebb, sokszor halmozottan hátrányos helyzetük és a származás-

ból adódó negatív atrocitások és el�ítélet korlátaival is meg kellett küzdeniük 

tanulmányaik során.

A doboz tartalma alapján való értékelése. A  jelen írásomban röviden 

bemutatott „doboz” tartalma alapján megállapítható, hogy egy „ékszerdoboz” 

az, amelyet valójában tárgyaltam. Olyan értékek együttes halmaza, amely a 

magyar m�vészet szerves részeként, olykor refl exiójaként jelenik meg, s kon-

zervált jellegéb�l adódóan olyan sajátos és intenzív „esszenciaként” hat az 

egyetemes m�vészet egészére, mely a hazai kortárs posztmodern m�vészet 

a transzavangárd képz�m�vészet felpezsdítésére is képes. Nem lehet észre-

vétlenül hagyni, passzív módon, érdektelenül zárva tartani ékszerdobozunkat. 

Azoknak, akik érdekl�dést mutatva késztetést éreznek arra, hogy kinyissák kö-

zös értékeink tárházát, Dr. Cserti Csapó Tibor A roma/cigány kultúra muzeális, 

tárgyi gy�jteményei Magyarországon cím� írását javaslom, amely a Pécsi Tu-

dományegyetem Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia 

Tanszékének Romológia folyóiratában17 jelent meg. A hazai állandó és id�sza-

kos roma képz�m�vészeti kiállítások – leginkább vidéki helyszíneken – meg-

15 Szuhai Péter, A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultú-

rája, Panoráma, Budapest, 1999, 23.
16 http://uj.apertura.hu/2014/nyar-osz/mullner-a-zarojel-mint-a-getto-ironikus-kepe-az-etnikai- 

muveszet-lehetosegerol-es-kritikajarol-a-sostarwhy-roma-muveszcsoport-akciojanak-tukreben/
17 http://romologiafolyoirat.pte.hu/?page_id=1008 Részletesen tárgyalja a hazai roma képz�m�-

vészeti gy�jtemények és etnográfi ai tárgyi emlékek bemutatása céljából m�köd� színtereket.
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látogatása mellett a f�városban m�köd� állami fenntartású állandó kiállítási 

tér sajnálatos módon nem létezik, azonban civil szervezetek – kinyitva az ék-

szerdoboz fedelét – napjainkban aktív szerepet vállalnak bemutatásukra. Ilyen 

magángy�jtemény megtekintésére a Kugler Art Szalon biztosít komplex repre-

zentatív m�vészeti színteret K�szegi Edit fi lmrendez� vezetésével, és a Gallery8 

kortárs roma kiállítótere Junghaus Tímea m�vészettörténész, kurátor vezeté-

sével. Ugyanakkor érdemes fi gyelemmel követni az egyéni alkotói pályafutások 

f�bb kiállítási színtereit is, mint BoBa közelg� Tükröm-tükröm – A másságról 

másképp tárlatát a Magyar M�vészeti Akadémia Pesti Vigadó épületében. Nap-

jaink elterjedt tendenciája az is, amikor maga a fest�m�vész kap felkéréseket 

egyre rangosabb kiállítóterekben való bemutatkozásra, kihagyva az állami 

gy�jtemények tárlatait vagy civil szervez�déseket.

Az ékszerdoboz kinyitására és a benne rejl� értékek megismerésére, illetve 

befogadására buzdítom a kedves Olvasót, mellyel mindannyian csak többek 

lehetünk, kölcsönösen gazdagodhatunk.
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