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Bevezetés 
Disszertációmban a roma holokauszt emlékezettörténetét vizsgálom. 
A kutatás Magyarországra fókuszál, ugyanakkor, figyelembe veszem 
az államhatárokon kívül eső, különböző emlékezeti formák alakító 
erejét és hatását. A kutatásom által felölelt időszak az 1950-es 
évektől indul – mikor a Magyar Cigányok Kulturális Szövetsége 
égisze alatt az első írásos feljegyzések megszületnek a “hitleri 
üldözésekről” – és napjainkig tart. Az értekezés egyes fejezeteiben 
áttekintem a roma holokauszt emlékezetének a magyar képző- és 
filmművészeti hagyományban és azok kortárs formáiban megjelenő 
módozatait, képi és narratív megoldásait. Az emlékműveket, 
filmeket, fotókat és képzőművészeti alkotásokat nem kultúrateremtő 
státusuk szempontjából elemzem, hanem azt próbálom megfejteni, 
hogy ezek az alkotások, mint az emlékezet hordozói, mit és hogyan 
mesélnek a roma holokausztról, milyen tapasztalatokat kívánnak 
átadni, s mindez hogyan alakítja az egyén, a kortárs közösség és a 
múltbeli esemény közötti viszonyt, illetve az egyén és a közösség 
identitását, jövőképét.  
 A rendszerváltást követő nyilvános emlékezetpolitikai 
térben „szóra bírhatóvá” váltak a holokauszt túlélői, az 1956-os 
forradalom vagy a kommunizmus szereplői, s a szabaddá váló 
emlékezés révén – másfajta politikai kényszerek alatt – beszélhették 
el a múltjukat. A romák, roma közösségek esetében úgy tűnt 
azonban, hogy sem a rendszerváltás előtt, sem pedig utána nem 
nagyon születtek visszaemlékezések. Ma már tudjuk, hogy épp 
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ellenkezőleg, – lásd például a Magyarországi Cigányok Kulturális 
Szövetsége munkásságát; Sára Sándor Cigányok című 1962-es 
filmjének nyitó énekét; az 1971-es Kemény István által vezetett 
kutatás egyes interjúit; Lakatos Menyhért Füstös képek című 
regényét 1975-ből, illetve az 1990-es évek után többek között Katz 
Katalin, Michael Stewart, Daróczi Ágnes gyűjtéseit – számtalan 
emlék fogalmazódott meg, került „külső hordozóra,” ám a többségi 
társadalom által felállított külső tabuk és privilégiumok miatt 
láthatatlanok maradtak.  

A roma holokauszt „elhallgatott,” „elfelejtett” emlékezete 
csak a 90-es évek közepétől, a hivatalos megemlékezések és a 
kárpótlási viták kapcsán vált a többségi társadalom számára is 
hallhatóvá és körvonalazhatóvá, a zsidó holokauszt politikai és 
történelmi diskurzív terén belül.  

Hogyan alakul a roma holokauszt emlékezetének története? 
Kik és miért szólaltak meg először? Milyen más történetek 
„beszélődnek el” a holokauszt emlékezettörténetén keresztül? Miért 
minősül „elfelejtettnek,” „elhallgatottnak,” „némának” vagy 
hiányosnak az emlékezet? Milyen szerepet játszik mindez az 
elismerésért folytatott roma polgárjogi küzdelemben? Miért csap be 
bennünket a „mi” emlékezetünk, a többségi emlékezet, és miért 
gondoljuk egy létezett dologról, hogy nem volt? 
 
Módszertan 
Kutatásom középpontjában ugyanakkor nem a roma holokauszt, mint 
történelmi esemény áll, hanem az a hatalmi (többség és kisebbség, 
roma és nem-roma között kialakuló) viszonyrendszer, amelyben 
mindez megtörténhetett, illetve amely az erre való emlékezést a 
kezdetektől napjainkig felügyeli. Mindezt a reprezentáción keresztül 
elemzem és értelmezem. A reprezentáció ugyanis episztemológiai és 
politikai értelemben is kulcsszerepet játszik a viszonyrendszerek 
alakításában, formálásában, legitimálásában vagy éppen 
megkérdőjelezésében.  
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A disszertáció elemző fejezeteiben a vizuális tanulmányok 
(visual studies) elméletei és gyakorlati eszköztárát alkalmazom. Ez a 
reprezentációs formákat és gyakorlatokat nem pusztán esztétikai 
értelemben vizsgálja, hanem figyelembe veszi a társadalomban 
betöltött helyüket, illetve létrehozásuk, felhasználásuk és 
továbbélésük módozatait. A vizuális tanulmányok vizsgálatának 
tárgya a mindennapok vizualitásának (értsd: a látásnak illetve a 
társadalom vizualitásának) társadalmi és kulturális konstrukciója. A 
legkülönbözőbb kulturális jelenségekkel dolgozik a hagyományos 
művészeti munkáktól a performatív művészetig bezárólag, 
elemzésének középpontjában pedig a kép(zet), kép(iség) áll, illetve a 
megértésre irányuló hagyományos művészettörténeti eljárásokat 
annyiban múlja felül a vizuális tanulmányok eszköztára, hogy az egy 
elméletekből és gyakorlatokból “összegyúrt” interdiszciplináris 
hibrid, amely pontosan e jellegéből fakadóan egyszerre képes 
kritikai, szemiotikai és hermeneutikai szemszögből megközelíteni 
egy kulturális jelenséget.  

Továbbá, az általam vizsgált kulturális hordozókat diskurzív 
tereknek tekintem, melyekben az emlékezet elbeszélései 
kibontakoznak és önálló formákat öltenek. Így az emlékművek, 
fotók, filmek, képzőművészeti alkotások nem mások, mint múlttal, 
jelennel es jövővel rendelkező narratív mátrixok, “életrajzok.” 
Elemzésemben mind a fizikai mind pedig a metafizikai olvasatuk, 
illetve az ezekben megfogalmazódó jelentések érdekelnek.  

A diskurzív terekben megfogalmazódó múltbeli esemény 
emlékezetét “összegyűjtött emlékezetnek” tekintem (angolul: 
collective helyett collected) jelezve, hogy a koherensen strukturált 
kollektív emlékezet helyett az emlékezetek szétszórtak és minden 
egyes megértésre irányuló gesztus gyűjtést, válogatást és saját 
értelmezést sugall. Így egy adott társadalom (vagy közösség) 
kollektív emlékezete különféle, sokszor egymással versengő 
emlékezetek gyűjteménye, melynek rendezésében az intézmények és 
egyéb ágensek játszanak kiemelkedő szerepet. 
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Bár az egyes fejezetek eltérő forrásokkal dolgoznak, s 
különálló esettanulmányoknak minősülnek, mind ugyanazokra a 
kérdésekre keresik a választ, nevezetesen, hogy hogyan emlékezünk 
a roma holokausztra; milyen hordozói vannak az emlékezetnek és 
azok mit mesélnek az egyén illetve a közösség múltjáról, jelenéről és 
jövőjéről. 
 
Eredmények 
A roma holokauszttal kapcsolatban már az 1950-es évekből is 
találunk emléknyomokat, ugyanakkor a holokauszt története és 
annak roma emlékezete szorosan összefügg az emancipációért küzdő 
nemzetközi roma mozgalom megszületésével és megerősödésével. A 
mozgalom indulása az 1971-es első, Londonban rendezett Roma 
Világkongresszusra datálható; az ott megalakult, háborús bűnökkel 
foglalkozó bizottság feladata az volt, hogy az „elfelejtett roma 
holokauszt” tényét a nyilvánossággal megismertesse. Ebben a 
kontextusban esett szó egy európai roma holokauszt emlékmű és 
emléknap fontosságáról, a kárpótlási folyamat támogatásáról és a 
náci üldöztetések történetének megírásáról. Londonban nem volt 
Magyarországról érkezett résztvevő, de a bizottság a tagjai közé 
hívta Lakatos Menyhért írót, aki a Kemény-kutatások egyik 
résztvevője is volt.  

Lakatos a következő évi ülésről távol maradt, levelében 
azonban úgy fogalmazott, hogy „bizonyos dolgok javultak a jelen 
kormányzat alatt, mégsem elhanyagolhatóak a romákkal szembeni 
rasszista indíttatású cselekmények, illetve a kommunista 
kormánynak ügyelnie kell arra, hogy ne essen Mária Terézia 
hibájába és ne erőltesse az asszimilációt mindenekfelett.” 1978-ban 
Lakatos és Choli Daróczi József már együtt mentek a genfi második 
Roma Világkongresszusra, s meghatározó alakjaivá váltak a 
nemzetközi roma szcénának – ahogyan Péli Tamás vagy később 
Daróczi Ágnes –, s kiemelkedő szerepet játszottak nemzetközi 
szinten is a roma holokauszt emlékezetének tematizálásában: az 
elnevezés-vitában Daróczi Ágnes javasolta a roma holokausztra az 
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idővel kanonizálódott Pharrajimos kifejezést. A nemzetközi roma 
mozgalom egyik jelentős eredménye a 2001-ben megnyitott „Az 
európai romák elpusztítása” című kiállítás mind emlékezettörténeti 
(miután a Pharrajimos Auschwitz, azaz a holokauszt metaforikus 
jelölője terének a része lett), mind politikai szempontból is (a 
holokauszt történetén keresztül a romák története az európai 
történelem része lett). 

A narratíva evolúcióját filmeken keresztül is vizsgálhatjuk: 
míg az 1970-es és 1980-as évek alkotásai a holokauszt 
ábrázolhatatlanságának adornói intelmét kívánja felülírni tiszteletben 
tartva és megőrizve a túlélők emlékezetét, addig a 90-es évektől 
kezdve egyre nagyobb hangsúly kerül a második generáció 
tapasztalatára. Már nem az lesz a kérdés, hogy ábrázolható-e a 
holokauszt, hanem, hogy hogyan lehetséges a holokauszt trauma-
élményét felhasználva a művészeten keresztül a későbbi generációk 
számára is átélhetővé tenni és kortárs diskurzusokba illeszteni a 
holokauszt emlékezetét. A 2000-es évektől kezdve pedig globális 
emlékezeti térről beszélhetünk, melyben a holokauszt 
univerzalizálódik, azaz politikai és morális értelmezési keretéül 
szolgál megannyi kortárs eseménynek, identitáspolitikai 
küzdelemnek. 

Továbbá, a holokausztról való tudásunkban, illetve a 
holokauszt emlékezetében kitüntetett szerepet játszik a fotó. Szerte a 
világon, a könyvtárakban, levéltárakban és archívumokban közel 
kétmillió holokauszt-fotó rejlik, mégis csupán a töredékükről van 
ismeretünk. A kiállításokon, elemzésekben, történeti munkákban, 
múzeumi tárlatokon, fényképalbumokban illusztrációként megjelenő 
képek mind témájukat és tartalmukat, mind pedig stílusukat tekintve 
ismétlődnek, és idővel ún. holokauszt ikonokká válnak. A 
fennmaradt közel kétmillióból csak néhány kép vált kollektív 
emlékezetünk részévé, azaz annak a társadalmi tudatnak a szerves 
elemévé, mely a személyes emlékezetek kulturális készletéből 
merítve szervezi meg a múltat és válik a közösség jövőjét garantáló 
egyik alapvető pillérré.  
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A magyarországi roma holokauszttal kapcsolatban azonban 
nem igazán forognak közkézen fényképek; a témával foglalkozó 
írások, elemzések, kiállítások is leginkább a külföldi archívumok 
képeiből táplálkoznak. Elemzésemből az derül ki, hogy a holokauszt 
képisége tagadhatatlanul nyomot hagy a roma tapasztalat 
megjelenítésében. A jelenkori traumák – elsősorban a 
romagyilkosságok – ábrázolásában felfedezhető az ún. „holokauszt-
képek” témáiknak, beállításaiknak, színeinek konceptuális, ismétlődő 
újra-felhasználása. Mindazonáltal az ismétlődő újra-felhasználás 
(értsd: a képek kényszerű ismétlődése) a másod-, illetve többed-
generáció számára eszköz a roma holokauszt emlékezetének 
mozgásba hozására, feldolgozására: megtölti őket személyes 
jelentésekkel és értelmezésekkel. 

Ahogy Péli Tamás lefektette a roma kortárs képzőművészet 
ideológiai, politikai és identitáspolitikai alapjait, úgy Omara és 
Balogh Tibor festőművészek is felismerték a múlt jelentőségét az 
egyén és a közösség életében, a túlélésért folytatott küzdelmében és 
közelebb kívánták vinni az emberekhez úgy, hogy mozgásba hozzák 
a képzeletüket. A művészet formatív és pedagógiai szerepet tölt be, 
mely vissza mer beszélni, meg meri kérdőjelezni a tudástermelést, 
így a múlthoz való viszonyt felügyelő kulcsintézmények szerepét és 
legitimitását. Omara festménye sikeresen ötvözi a textuális és 
figuratív elemeket, melyek segítségével szolidaritását fejezi ki 
minden áldozat felé, s egyben az eseményekkel kapcsolatos 
távolságtartás etikai tarthatatlanságára is felhívja a figyelmet, Balogh 
Tibor installációja pedig a roma holokauszt emlékezetének 
„magányát,” „mellőzöttségét,” így az emlékmű hiányát 
hangsúlyozza. 

A 2006-ban felavatott Nehru parki emlékmű ennek a 
hiánynak a betöltését jelent(het)i. Choli Daróczi József a roma 
áldozatok nyíregyházi emlékművének 1993-as avatásán így 
fogalmazott: „Ünnepelni jöttünk? Nem. Nem ünneplünk, szomorúan 
emlékezünk. Emlékezünk és tiltakozunk.” Emlékezni a múltra és 
tiltakozni a társadalmon kívüliség, a diszkrimináció, a peremre 
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szorítottság, a méltóságtól való megfosztás ellen, kiállni azért, hogy 
a romák egyenlő és teljes értékű állampolgárai legyenek a magyar 
társadalomnak. Ez a kettősség a mai napig fontos, annál is inkább, 
hiszen úgy tűnik, hogy a (többségi) politikai szintér fokozatosan 
mellőzi a narratívát, kivonul annak alakításából és fenntartásából, 
melynek eredményeképpen, a roma holokauszt a kisebbségi 
emlékezeti tér emlék-zárványává válik. 

Dolgozatomban amellett érvelek, hogy a művészetnek ereje 
van; nem pusztán produktuma egy adott történelmi periódusnak, de 
alakítója és elbeszélője is. A roma holokauszt „elfelejtettsége” azt 
sugallja, hogy sem az intézmények, sem az egyének és közösségek 
nem hordozzák annak emlékezetét. Kutatásom e képzetet kritizálja, 
és egyrészt arra mutat rá, hogy a roma holokauszt emlékezetével 
kapcsolatos tudástermelés szorosan összefügg a romák státuszával és 
a magyar társadalomban betöltött mindenkori marginalizált 
pozíciójával, másrészt felhívja a figyelmet olyan kulturális 
objektumokra és jelenségekre, amik a roma holokauszt 
emlékezetének érzékeny hordozói, illetve az egyéni és kollektív 
identitás formálói. 


