
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Az NKA 204190/00009 (régi: 3590/00009) számú a „Fél évszázaddal ezelőtti roma életképekben 

(fotóalbum) című kiadvány előkészítésére az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára által” 

című pályázathoz 

 

Az MNL SZSZBML kiemelt feladatának tekinti az általa őrzött források közkinccsé tételét, amiben 

hosszú évek óta nélkülözhetetlen segítséget jelent az NKA támogatása. A kuratórium támogatásának 

köszönhetően most egy olyan kézirat készült el, amiről úgy gondoljuk, hogy nem csak Szabolcs megye 

20. századi történetének megismeréséhez és megértéséhez járul majd hozzá, hanem a romakutatás 

során is gyakran forgatják majd. A forrás, amit szeretnénk megjelentetni, egy fotósorozat a cigányság 

fél évszázaddal ezelőtti életéről. A képek az 1957-ben a megyében végzett felmérés illusztrációjaként 

készültek és csupán néhány albumot állítottak össze belőle. Ezekből kettő fennmaradásáról tudunk: 

egyet egy budapesti potentátnak ajándékozott a megye, egy pedig Gaál Ibolya, a szociális osztály 

korabeli munkatársa, az album egyik készítőjének magántulajdonában volt. Gaál Ibolya, aki az egyik 

legszorgalmasabb kutatónk volt hosszú éveken keresztül az albumot a levéltárunknak ajándékozta. Ez 

inspirálta Nagy Pál romakutatót arra, hogy kezdeményezze ezek megjelentetését. Nagy Pál 

munkájának köszönhetően a levéltár már két kötetet is megjelentethetett, amelyben a cigányság 1950-

es életkörülményeit bemutató forrásokat adtuk közre. A készülő kötet sem csak a képeket tartalmazó 

színes album, hanem tudományos forrásközlés, amelynek bevezető tanulmányát Nagy Pál 

írta.  Munkájában vázolja a korabeli szabolcsi viszonyokat, a cigányság helyzetének változása 

érdekében tett intézkedéseket. A helyzetelemzést Szuhay Péter, a magyarországi cigányság 

történetének neves kutatója a közreadandó fényképek alapján végezte el. A fotóalbum képein kívül 

bekerültek a kötetbe azok a felvételek is, amelyek a megyei tanács egészségügyi osztályának iratai 

között vannak őrizetünkben, illetve amiket a fotográfus, Hammel József hagyatékát őrző Jósa András 

Múzeum gyűjteményéből válogattunk. 

A bevezető tanulmányt és a képválogatást a lektor magas szintű munkának értékelte és kiadásra 

javasolta.  

A kéziratot a levéltár digitális adattárában helyeztük el.  Várjuk a megjelentetéséhez lehetőséget 

biztosító pályázatot.  



A határidőre elkészült munkák után járó honoráriumot a szerződés szerint kifizettük és az elszámolást 

benyújtottuk. A kéziratot feltöltöttük a Hungaricana portálra és CD-n postáztuk, a vázlatot melléklejük. 
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Nagy Pál 

 

Szabolcs-Szatmár megye cigányságának felmérései 1957-ben 

 

 

Az államszocializmus létrejöttével kialakuló, 1950-től működő új közigazgatási szisztémával 

Magyarországon három olyan megye jött létre, amelyeknek a területén az országos átlagnál 

erősebben koncentrálódott a szegény népesség és az azóta is gyakran „cigánykérdésnek” 

nevezett, több összetevőből generálódó problémahalmaz. Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és 

Szabolcs-Szatmár megyék területén belül olyan, korábban közigazgatásilag különálló 

tájegységek kerültek egyazon területi-közigazgatási egységbe, amelyek évszázadok óta a 

szegénységet újratermelő magyarországi krízisterületeknek tekinthetők. Baranyában az 

Ormányság, Borsod-Abaúj-Zemplénben a Cserehát, Szabolcs-Szatmárban pedig a beregi és 

szatmári területek: egyfelől a Vásárosnamény-Fehérgyarmat-Mátészalka összekötésével 

kirajzolódó háromszög, másfelől a Nyírbátor-Csenger-Fehérgyarmat-Mátészalka 

összekötésével körülhatárolható terület. A Rétköz (Nagyhalász és környéke), a Szatmári-síkság 

és az Ecsedi-láp (Fehérgyarmat, Nagyecsed, Ököritófülpös, Csenger) a Beregi-síkság (Tiszahát, 

Tarpa és környéke) kistájai. 

Az 1945 utáni járási jelentések, különösen Fehérgyarmat térségében, soha nem látott, 

szavakkal alig leírható nyomorról, ruhátlanságról, éhínségről és iskolázatlanságról számoltak 

be, nem csak a cigány, hanem a népesség egyéb, a társadalom alsó rétegeinek körében is. A 

mezőgazdaság nem tudta befogadni a teljes aktív korú népességet. Ennek következtében alakult 

ki az ingázásra alapuló munkavállalás, amit évtizedekig a segédmunkás alakja és a „fekete 

vonat” szimbolizált. 

A Megyei Tanács VB ülésein 1951-től újra és újra napirenden voltak a cigány népesség 

munkavállalási, iskoláztatási, lakhatási problémái. Jelentések, rendezési tervek, felmérések 

követték egymást. Az 1950-es évek első felében a minisztériumok és a megyei tanácsok 

cigánypolitikájában a belügyi és az egészségügyi szerveknek volt meghatározó szerepe. 1954-

től, amikor a helyi cigánypolitikában a Megyei Tanács Egészségügyi Osztálya jutott 

megerősödött szerephez, a szociális problémák megoldásának szándéka összekapcsolódott a 

cigány népesség kulturális szerveződésének kérdésével. 

1956 elejétől indult el az a folyamat, melynek során a cigánypolitikában a foglalkoztatásra 

helyeződött a hangsúly, a végrehajtó hatalomban pedig a Munkaügyi Minisztériumnak, illetve 

a Megyei Tanács Munkaügyi Osztályának pozíciója erősödött.  A folyamat 1956 nyarán ezen a 

vonalon is döcögőssé vált, ősszel pedig elakadt, majd közel egy évnyi stagnálás után 1957 

nyarán következett be fordulat. 

 

 

A MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FELMÉRÉSE  

 

A Munkaügyi Minisztérium 1957. július 15-én rendelte el, hogy a megyék és a városok adjanak 

tájékoztatást a cigányok helyzetéről központilag összeállított kérdőíveken augusztus 15-ig. A 

felmérés elsődleges szempontja a cigányság foglalkoztatási helyzete volt. A felmérést a 



minisztérium Terv- és Mérlegosztálya bonyolította, Pogány György és Bán Géza voltak a 

felelősei, ők írták az összefoglalást is. 

Szabolcs-Szatmárban a Megyei Tanács VB Munkaerőgazdálkodási Osztálya július 22-én 

küldte tovább a kérdőíveket egyszerűsített formában a járási tanácsok munkaerő-gazdálkodási 

előadóihoz, augusztus 10-ét jelölve meg a visszaküldés határnapjaként. A községeket az idő 

rövidsége miatt nem vonták be az adatszolgáltatásba. A járási jelentések és a megyei 

összefoglalás is adatközlő, leíró jellegű. Fontos jelenségekre hívták fel a figyelmet, de azok 

összefüggéseire, okaira többnyire nem kerestek választ, akkor sem ha ezt a kérdőívben kérték. 

A megyei összegzésből és a járási jelentésekből sem tudható, hogy a számadatok milyen 

forrásokból származtak. Némely esetben nem az adott kérdésre válaszoltak, illetve a kérdőívnek 

egy másik helyén tértek arra ki. 

 

 

A MEGYEI TANÁCS FELMÉRÉSE 

 

Szabolcs-Szatmárban 1957. októbertől nyerte vissza lendületét a cigánypolitika, főként Fekszi 

István, a Megyei Tanács VB elnöke eltökélt szándékának köszönhetően, aki erőteljesen 

szorgalmazta, hogy a járási és a községi tanácsok fejtsenek ki hatékonyabb tevékenységet a 

cigányok helyzetének megváltoztatására. A problémák sokaságának fontossági sorrendjében a 

foglalkoztatás és a lakhatás került előre. Fekszi István államilag támogatott mozgalmat 

igyekezett elindítani a cigányok körében, melynek jelszava: „Emberi hajlékot a putrik helyett!” 

Fekszi István rendeletére 1957. novembertől 1958. januárig egyedülálló, a cigány népesség 

teljességére kiterjedő kérdőíves felmérést végeztek Szabolcs-Szatmár megyében (1951 óta 

immár negyedik alkalommal). A cigányság minél alaposabb felmérésére irányuló törekvés 

önmagában nem meglepő és nem különleges. Az 1950-es években országszerte több helyen 

készültek felmérések, ám egyik sem olyan részletes, mint a szabolcsi. A felméréssel 

párhuzamosan az országos és helyi sajtóban is egyre több cikk jelent meg a szabolcsi 

cigányokról. A Tanácsok Lapjában Solymár Tamás és Gallé Tibor, a Keletmagyarországban 

Hammel József írt cikkeket a cigányok oktatásáról, a cigánytelepekről. 

A megyénél Családi lap elnevezéssel kérdőívet szerkesztettek, ennek kitöltése volt a 

felmérés alapja. Minden cigánytelepről külön leírást kellett készíteni (ha egy településen több 

cigánytelep volt, akkor ezekről is külön-külön). Azokat a cigányokat, akik nem a telepen éltek, 

hanem a falu lakosai között, jelentős mértékben adaptálódtak, esetleg sértőnek találták volna, 

hogy a telepiekkel együtt kezelik őket, külön lapokon vették fel, ezek címe Feljegyzés a falu 

lakosságához hasonló életmódot folytató cigány családokról. 

A cigány népesség felmérését még nem fejezték be, az adatokat nem dolgozták fel, amikor 

a Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács VB 1957. december 16-án tartott ülésének hat témája közül 

a 2. napirend volt „A cigányok helyzete és az ebből adódó feladatok”. Ennek a kérdésnek a 

tárgyalására több minisztérium elküldte a képviselőjét és jelen volt László Mária is, az Országos 

Cigányszövetség főtitkára. 

 



 

Az 1957. évi megyei tanácsi felmérés összesítője. 

 

A Keletmagyarország másnap rövid beszámolót közölt az ülésről. A témák közül az 

iskoláztatást, a foglalkoztatást, az előítéletek megváltoztatását, a szövetkezetek létrehozását és 

a házhelyjuttatást emelték ki összefoglalóan, ezeken a területeken akart a Megyei Tanács 

leginkább eredményeket elérni a december 16-án hozott határozataival. A vendégek közül 

László Máriát és Kerényi Istvánnét említették meg. Ha alaposabban megnézzük az eredeti 

jegyzőkönyvben a hozzászólásokat, kiderül, hogy érintették ennek az időszaknak valamennyi 

ideológiai nézetkülönbségét, a cigányok helyzetére adott magyarázatok jellegzetes 

különbségeit, a „jó” és „rossz” cigány szembeállítását, a szakmapolitikai érdekellentéteket és a 

gyakorlati politika más-más aspektusait. 

Azt a politikai környezetet, céljaival és szereplőivel, amelyben a decemberi VB ülés 

lezajlott és amelyben az 1957-es felmérés a tanácsi albummal létrejött, az egész időszakra 

jellemző ellentmondás határozta meg, amit a diktatúrában való létezés és a társadalmi 

szolidaritás viszonya, illetve a közigazgatási cselekvés és a valóság megismerésének viszonya 

jelentett. A korabeli cigánypolitikára egyfelől ideológiai meghatározottságok nehezedtek: a 

cigányságon keresztül igazolták, hogy a szocializmus jobb és emberségesebb a Horthy-

korszaknál, a szegénység, a nyomor, az igazságtalanság az előző bűnös rendszer eredménye (ez 

jórészt igaz is volt), amit az új rendszer felszámol és valóban megteremti az emberek közötti 

egyenlőséget. Másfelől a politikai törekvések e meghatározottságok keretein belül valóban a 

cigányok helyzetének javítására irányultak. A korszak közigazgatási és más szereplői nem 

csupán a pártállami elnyomó hatalom és ideológia képviselői, hanem a cigányokon valóban 

segíteni akaró, elkötelezett, felelős emberek is, akik próbálták megkeresni a rendelkezésükre 

álló szűk mozgástérben, kényszerek között a lehetőségeket a tényleges változtatásra, még ha 

magatartásukban, gondolkodásmódjukban és retorikájukban megjelent is az államszocializmus 

értelmiségi osztályhatalmának diszkrét bája. 

 

 

A CIGÁNYTELEPEK 

 

A II. világháború után azon a területen, ahol 1950-ben Szabolcs-Szatmár megye létrejött, a 

cigányság csaknem teljes egészében alsó kaszt állapotban volt, társadalmilag és térben is 



elkülönülten élt1. Az 1950-től, a szocialista modernizáció következtében bekövetkező 

változások a cigány népességben is elindítottak új, az alsó kasztból az alsó osztályba vezető 

társadalmi változásokat és differenciálódást, de összességében még 1957-ben is a megye teljes 

népességének mintegy 3 %-át kitevő, 20 ezer főnyi cigány népesség 80-90 %-a 

szegregátumokban élt, rendkívül rossz szociális körülmények között. A cigány népesség 

iskolázottsági szintje az 1870-es évekbeli magyarországi állapotoknak felelt meg, az aktív korú 

népesség nagy része nem rendelkezett állandó munkahellyel. 

A Munkaügyi Minisztérium számára végzett felmérést összegző megyei jelentés szerint 

Szabolcs-Szatmár cigány népessége 22423 fő volt, amit akkor 3,6 %-os aránynak számoltak. A 

Fekszi István által elrendelt tanácsi felmérés megyei összesítése szerint a megye cigány 

népessége 19604 fő. Ebbe azonban nem számolták bele „a falu lakosságához hasonló életmódot 

folytató” kategóriába sorolt cigányokat.  

A rendelkezésre álló adatok alapján a népességfejlődés fő tendenciája, hogy mind 

Szabolcs-Szatmár össznépessége, mind a cigány népesség növekedett az 1950-es évtizedben. 

A népszámlálások szerint a megyei népesség 1949-ben 558084, 1960-ban 586449 fő volt. A 

cigány népesség számát 1951-ben egy akkori felmérésben 18-19 000 főben állapították meg. A 

nem cigány népesség és a cigányság növekedésének összehasonlítása rendkívül bizonytalan. A 

népesség növekedésével párhuzamos tendencia a nagyarányú elvándorlás. A legtöbben 

Budapestre és Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, Miskolcra, Ózdra, Kazincbarcikára mentek, 

de voltak olyan családok is, amelyek Komlóra, Dunaújvárosba költöztek.  

A vándorlás pontos összehasonlítása a cigány és nem cigány népesség között ugyanúgy 

nem lehetséges, mint a lélekszám növekedésében. A cigányok foglalkoztatási helyzetéről szóló 

bőséges forrásokból arra lehet következtetni, hogy a cigányok közül jóval kevesebben 

vállalkoztak ebben az időben végleges elköltözésre, mint a nem cigányok közül. A szabolcsi 

cigány munkavállalók zöme szezonális munkára szegődött. Sokan ipari munkára is csak néhány 

hónapra mentek el. Akik rendszeres foglalkoztatottként folyamatosan dolgoztak, főleg 

Budapesten és Borsodban, ingáztak. Az 1957. évi források szerint az utolsó 10 esztendőben 

Szabolcsból 300-400 cigány helyezkedett el rendszeres foglalkoztatottként borsodi 

iparvidéken. 

A községektől a megyéhez küldött iratokban található telepleírások alapján a tíz járásban 

összesen 181 helységben 250 cigánytelep, illetve telepszerű képződmény számolható meg.2  

Kettőnél több telep volt Jánkmajtison, Zsarolyánban, Kisvárdán, Fábiánházán, Bökönyben, 

Demecserben, Nyírtelken, Vásárosnaményban, Tiszaeszláron. Nyíregyházán 125 cigány 

családot írtak össze, összesen 540 főt, 16 településrészen, illetve bokortanyán. 

A cigánytelepen kápolnát építő hodászi pap nem volt kívánatos a szocialista társadalom 

igazságosságát reprezentáló fotógyűjteményben. A nyomorúság pedig főként úgy volt 

megjeleníthető, hogy ezen keresztül is megmutatható legyen a változás és az új élet, amit a 

szocializmus és Szabolcs-Szatmár megye vezetése a cigányságnak nyújt. Mátészalka fontos 

volt a népi együttes miatt. Vezetője, Csiki Júlia és több rokona érettségiztek, a járási hivatalnál 

                                                           
1 Ladányi & Szelényi 2014. alapján „alsó kaszt” típusúnak tekintem azt a helyzetet, amihez erős szociális 

kirekesztődés, lakóhelyi szegregáció, munkaerő-piaci marginalizáltság és az etnikai határok merevsége társul. 

Az „alsó osztály” a kirekesztettség egy másfajta állapota, a társadalom legaljára való betagozódás a 

foglalkoztatás bővülésével, faluba történő beköltözéssel, a társadalmi hierarchián-kívüliség megszűnésével.     
2 A cigánytelepek adattárát l. Nagy P. 2010: 358-428. 



dolgoztak és értelmiségnek számítottak. Ököritófüpös a házhelyosztás, az új házak és a 

munkahelyeket adó téglaégető miatt lett megmutatható. Csengeren leginkább az új házakat 

akarták megmutatni, de a környékén többen is foglalkoztak mezőgazdasággal, az átlagosnál 

többen mentek a borsodi bányákba dolgozni. Porcsalmán a cigányok foglalkoztatási helyzete 

különösen rossz volt és némelyik család elképesztő körülmények között élt. Itt készült az egyik 

legszomorúbb látványt nyújtó kép, a Temető úti telep „egyik lakójá”-ról (album 10. oldal). A 

Kalucza banda viszont a cigány népi kultúrát szimbolizálta (album 11. oldal), no meg azt, hogy 

a Megyei Tanács mennyire fontosnak tartja a „cigánykultúra” megőrzését. Nyírbátorra 

kifejezetten a cigányosztály miatt fordítódott a megyei vezetés figyelme, nem véletlenül van 

innen a legtöbb fotó, nem véletlenül több is gyermekekről és a cigányosztályról tanítónőjükkel. 

 
 

AZ AJÁNDÉK ALBUM 

 

A Szabolcs-Szatmár Megyei Tanácson először 1954 nyarán készült olyan komoly szándékot 

mutató tervezet, amely a cigányság múltjának, társadalmi helyzetének és népéletének 

megismerését tűzte célul, a levéltár, a múzeum, valamint pedagógusok és orvosok bevonásával. 

Fényképekről, fotódokumentációról, sorozatról egy árva betűt sem olvashatunk egészen 1957. 

decemberig. Az egyaránt jó egészségnek örvendő Gaál Ibolya és a 98 éves Hammel József  

(1920-) sem emlékszik a fotókra. Hammel József cigánytelepeken készült fotói elfelejtődtek. A 

2011-ben vele készített interjúban3 sem kerültek szóba a fotók. A 2013-ban Hammel képeiből 

Nyíregyházán rendezett kiállításon sem volt látható egyetlenegy sem, említés sem történt 

munkásságának erről a fejezetéről.4 

Hammel József 1957-ben a Keletmagyarország fotóriportereként dolgozott. Csupán 

feltételezem, hogy Gaál Ibolya kérte fel a fotósorozat készítésére, közvetlen főnöke, Moskovitz 

Károly és Fekszi István tudtával és beleegyezésével. Az biztos, hogy Hammel 1958. december 

1-én „Falu szélén” címmel cikket írt a Keletmagyarországba, a nyírbátori és csengeri telepekről 

adott rövid leírást, mellékletként pedig a Váradi Gáborról és családjáról a nyírbátori Újtelepen 

készített fotót (az album 17. oldalán), valamint a csengeri régi telep (album 12. oldal) és a 

Bandula testvérek új házának (album 13. oldal) képét közölte. December 8-án a mátészalkai 

cigány népi együttesről jelent meg egy fotó a sorozatból. December 16-án pedig a Megyei 

Tanács kibővített ülésén Fábián Lajos javaslatára a VB határozatilag fejezte ki köszönetét „a 

cigányság életét szemléltető képsorozat készítéséért” Hammel Józsefnek.  

Az Ajándék Albumból jelenleg két példány ismert.  

1. Simonovits István egykori egészségügyi miniszterhelyettes leszármazottjának 

tulajdonában Budapesten. 26 oldalas, manuálisan készített, fűzött, ebben 74 fotó található. Ezt 

az albumot ismerték meg a „Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből” című 

kötet szerkesztői és adtak ki belőle 11 fotót.  

2. A Nyíregyházán élő Gaál Ibolya, a Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács VB Egészségügyi 

Osztály Szociálpolitikai Csoportjának egykori vezetője által 2015-ben a Magyar Nemzeti 

                                                           
3 http://www.bulvaros.hu/cikk/interju-hammel-jozseffel-i704tc Letöltés ideje: 2016. május 25. 19:43. 

4 A kiállításról szóló tudóítás: http://www.nyiregyhaza.hu/nyiregyhaza-anno-a-fotografus-szemevel_01 Letöltés 

ideje: 2016. május 25. 19:48. 
 

http://www.bulvaros.hu/cikk/interju-hammel-jozseffel-i704tc
http://www.nyiregyhaza.hu/nyiregyhaza-anno-a-fotografus-szemevel_01


Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának ajándékozott példány. Ez a jelen kiadás 

alapja. A Gaál Ibolyától ajándékba kapott példány 25. oldalán lévő etikett cédulán az olvasható, 

hogy „Könyvkötő KTSz Budapest”. Eredetileg itt készülhetett a tanácsi album, de nem tudjuk 

hány példányban.  

Hammel cigány képsorozatából az eredeti fotók egy része a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Levéltárban található a Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács VB Egészségügyi Osztálya 

Szociálpolitikai Csoportjának irataiban.5 További képek találhatók a Jósa András Múzeumban. 

Összességében 95 fotót ad közre a kötet Hammel József eredetileg készített sorozatából. 

További 15 kép kapott helyet kiadványunkban Solymár Tamás 1958. áprilisban „Lássuk hát 

igazi arcukat„ címen, az Ország Világban Szabolcs-Szatmár megyei cigányokról publikált 

cikksorozatából. Valamennyi fotó a nemzetközi ismertségnek örvendő Lussa Vince felvétele.6 

A nem az albumokhoz tartozó, ám a kontextust kibővítő, Szuhay Péter közleményében 

beidézettekkel (15 db) mindösszesen a képek száma 125. A mellékletek ezekből mutatnak 

mintákat.       

     

 

A fotókról készült jegyzetek egyik lapja. 

 

 

IRODALOM 

 

                                                           
5 SZSZBML. XXIII. 23. b.  
6 1958-ban, 34 évesen FIAP-éremben részesült (International Federation of Photographic Art). 
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Szuhay Péter 

 

„A Szabolcs-Szatmár megye területén lakó cigányság életét szemléltető 

képek” 
„1957” 

(Egy tanácsi jegyzőkönyv és kontextusai - bátortalan elemzés) 

 

Van két albumunk. Az egyik, Gaál Ibolyától egy esztendeje került a levéltár birtokába (ez 

látható a kiadványban). A másik, a Simonovits elvtársnak ajándékozott kötet a maga 

teljességében először a Millenárison megrendezett kiállításon, a „Képek, cigányok, cigány-

képek. Az egzotikus vadembertől a hatalom önön legitimálásáig” című kiállításon jelent meg.  

 

 

Farkas Sanyika Gaál Ibolya albumának 4. oldaláról hiányzó képe, Simonovits albumának 4. oldaláról. 

 

Kíséreljük meg e 25 lapból álló albumot, mint egy képregényt leírni. Ennek első lapja (1. 

oldal) „A Szabolcs-Szatmár megye területén lakó cigányság életét szemléltető képek” főcímet 

viseli. A kalligrafikus betűkkel, folyóírással írt főcím alatt két tusrajz kap helyet. Alatta 

képaláírásként „Házaik is szépülnek”. Legalul pedig „1957”. A baloldali tusrajzon egy egysejtű 

házikó („putri”) látható, míg a jobboldalin apró, de rendezett, legalább kéthelyiséges kis házak. 

A következő hat oldal Mátészalkát mutatja be, s ezzel megkezdődik egy térbeli utazás, a lapok 

az összeállító törekvése szerint egy-egy település cigány népességét mutatják be. 

Hogy lássuk az album szerzőjének, Hammel József képeinek szélesebb kontextusát, s 

érzékenyítődjünk képeire, időnként kitekintünk a közvetlen előzményekre és a kortárs 

törekvésekre. Az 1956-os forradalom leverése és az 1961-es párthatározat közötti időszakban a 

cigányokról készült felvételek első látásra mintha felidéznék a későbbi, a hatalommal szemben 

álló szociofotó világát, azonban figyelmes vizsgálat után attól jól különválaszthatóak. 1957-től 



mind a Cigány Szövetség, mind a minisztériumok munkáját képes dokumentáció kísérte. A 

cigányok ábrázolása azt demonstrálta, hogy nyomorúságos életkörülményük megváltoztatására 

elérkezett az idő, szegénységük az átkos múlt öröksége, melynek fennmaradása diszkreditálja 

a társadalmi egyenlőségre törekvő szocialista rendszert. A képeken szereplő emberek inkább 

csak kísérő alakok, elsősorban azt kell hitelesíteniük, hogy az a világ, amelyről a képek szólnak, 

az a cigányok világa s már nem általában a szegényeké. Nem látunk közeli képeket: arcokat, 

szemeket és kezeket, az anyjához bújó gyermeket, gyermekét átölelő anyát, a szegénységben is 

összetartó embereket és azok melegségét (ahogy az megjelent a két háború közötti 

szociofotókban).  

Folytatjuk utunkat, Mátészalka után a következő két oldalon két falu egyesítéséből létrejött 

Ököritófülpösön járunk. Ezek témája talán a telep-lakhatás témájával írhatók le. Előbb három 

képet láthatunk a fülpösi telepről (8. oldal). Az egyik képen „kunyhókat” (az egyik átrajzolata 

a nyitó oldal múlt képe), a másik képen „a putrinál jobb lakásokat” és egy belső képet 

„Vacsorafőzés a telepen Farkas Gyulánénál” láthatunk. Ezek a képek, még ha a kunyhó 

(putri)nál jobb lakásokat is mutatnak, de az elmaradottságot példázzák. Ennek az oldalnak 

szembetűnő ellentéte a következő lap (9. oldal) három képe, melyek az előbbiekhez képest 

mindenben a jólétet ábrázolják. Szabályos, elkerített telkeken többosztatú, jobbára cserepes 

házak láthatók. Megtudhatjuk, hogy ezek „Ököritófülpös községben juttatott, házhelyeken 

épült cigánycsaládok rendes lakóházai”.  

A következő három lapon Csengerrel ismerkedhetünk meg ennek első oldalán (12. oldal) 

három kép: „Csenger község cigánytelep három nézetből” Egy tó körül apró vályogból épült, 

tapasztott, meszelt nád, illetve szalmatetős házakat látunk. Erről a telepről már pár évvel 

korábbról némi ismerettel rendelkezünk. A Néprajzi Múzeum több felvételt őriz Takács 

Lajostól, aki 1950-es évek elején népi históriásokat keresvén eljutott erre a telepre is.  

Az 1920-as 30-as évek fordulójától kibontakozó etnográfiai gyűjtés és fénykép-

dokumentáció elsősorban a kor etnográfiai érdeklődésének megfelelően a cigányok 

munkavilágát ábrázolta. Ekkortól készülnek nagyobb számban fotók, illetve fényképsorozatok. 

A kutatók érdeklődése az „ősi és hagyományos” cigány mesterségek felé fordult. A megye 

területén Gönyey Ébner Sándor készített több felvételt, így Kisaron és Majtison 

kendermunkáról és kasornyakötésről, Porcsalmán táncokról, többek között rókatáncról szólót. 

Az etnográfiai érdeklődés nem az egyes cigány csoportok kulturális rendszerének egészére 

irányult, hanem a kutató érdeklődésétől függően egy-egy mesterség, vagy általában az 

ipartörténet, s csak ennek illusztrációjára szolgáltak a cigányok.  

Ennek az időszaknak a szociofotójában még nem válik külön a cigányok képi ábrázolása 

más szegény csoportok (agrárproletárok, kivándorlók, kilakoltatottak, ingyen konyhára járók, 

koldusok, nyomorékok) ábrázolásától. A szociofotó a cigányok jelenlétét nem etnográfiai 

kuriózumként kezelte, hanem egyenlőnek tartva őket a nem cigány szegényekkel, a szegénység 

egyetemesen marginális, megalázott és kisemmizett helyzetét ábrázolta. Cigány és nem cigány 

szegények egyaránt a fennálló hatalommal, az igazságtalan társadalmi berendezkedéssel 

pereltek. A szociofotó természetéből következően a társadalmi egyenlőtlenségekre próbálta a 

társadalom figyelmét felhívni, hol csak szánalmat akart kelteni, máskor szolidaritást is kívánt 

ébreszteni.  

 



 

A csengeri cigánytelep, 1953. Takács Lajos felvétele. 

Képek a magyarországi cigányság történetéből (1993), 39. sz. kép. 

 

 

 

Porcsalmai telepi cigányok, 1937. Ébner Sándor felvételei. 

Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből, 679. és 682. sz. kép. 

 

Utunk Csengerről Nyírbátorba vezet. Legtöbbet talán itt időzünk. A 15. oldaltól a 20. 

oldalig a huszonegy nyírbátori kép közül nyolc valamilyen módon az iskolásokkal, az iskolával 

foglalkozik. Az induló oldalon még kevésbé érzékelhető a tematikus rend. A 15. oldal négy 

képében azonban felismerhető egy fejlődési sor. A földbe vájt kunyhó, a putri, a nagyobb 

méretű lakóház sertésóllal és a községi pásztor háza mellett felállított WC példázza ezt. A 

következő lap a gyerekeké. A bal sarokban „Varga Teréz, ötéves fejletlen gyermek”sparhelten 



melegíti kezét. A következő képen feltehetően ugyanannál a tűzhelynél járunk. Négy gyermek 

néz a kamerába, a sparhelten krumpli sül. Az alsó képpel kezdődnek valójában az iskolás képek. 

Az 1961-es párthatározat egyik legfontosabb pontja az iskoláztatás tényleges elérése, a 

cigányok körében jelentős arányú analfabetizmus felszámolása volt. Az iskolás képek közül 

egy-egy Mátészalkán és Csengerben készült, míg nyolc felvétel Nyírbátor-Újtelepén, a cigány 

osztály tanítónője és tanulói körében. A nyírbátori „iskolás sorozat” egyes darabjai a 

riport/akciófotóhoz, más darabjai a beállított „spontán” képhez, míg más darabjai a klasszikus 

csoportképhez sorolhatóak. Ha hozzá vesszük azokat a képeket, amelyek az iskolás gyerekek 

nagyobb csoportját is mutatják, akkor láthatjuk, hogy hányan járhatnak ebbe a cigány osztályba.  

Az album nem egy képét a későbbi évtizedek fotográfiai törekvéseinek előzményének, mi 

több mintaadójának tekinthetjük. Néhány évvel később az MTI képek sorában találkozni olyan 

képekkel, amelyek szintén a táblára írt szavak és a tábla előtt álló gyermek helyzetének 

összefüggését írják le. Azon a képen, ahol a táblán az Itt a tál étel mondat szerepel (Sükösd, 

1960. Bojár Sándor felvétele), ott világosabb már az ideológiai törekvés, mint ezen, ahol talán 

a tál tagadása még a nem. 

A 1960-as, 70-es években az új műfaj képei, a „hurráoptimizmus” beszámolói a cigányság - 

mint társadalmilag elmaradt réteg – beilleszkedéséről számolnak be. A beilleszkedés érdekében 

az MSZMP KB párthatározata célul tűzte ki az analfabetizmus leküzdését, illetve az 

iskoláztatást; a telepek és putrik felszámolását, illetve az emberi lakhatásra alkalmas házak 

megépítését és a cigányság munkába állítását. Ennek a politikai célnak volt teljes szószólója és 

illusztrátora az MTI „hurráoptimizmusa”. A párthatározatot követő évtizedek propaganda fotói 

már arról szólnak, hogy (elsősorban a párt jóvoltából és segítségével) megváltozik a cigányság 

élete, a gyerekek boldogan járnak iskolába, a felnőttek munkájuk nyomán új otthonokat 

emelnek, konszolidált családi életet teremtenek, a tanácsok pedig megszüntetik a régi 

szegénytelepeket, és elhozzák a kultúrát a cigányok közé. Ebben a műfajban az egyik legszebb 

kép az 1963-ban Rozsályon készült felvétel (Petrovits László munkája), melyen "A kis Lázár 

Jani II. osztályos tanuló segít Lakatos Péternek a tanulásban". A kisfiú fehér ingben, 

nyakkendőben, svájci sapkában tanítja írni az idős, sötét öltönyös, nyakkendő nélküli, fehér 

inges, kalapos, idős embert. Jani bal kezét az öreg vállára teszi, jobb kezével pedig az öreg jobb 

kezében tartott ceruza mozgását segíti. Mindketten a füzetre merednek, de mégis úgy érezzük, 

hogy a jövőbe néznek. A kisgyerek leküzdi a múlt átkos örökségét, az analfabetizmust és utat 

mutat az értelmes jövő felé. A későbbi években is szívesen látogattak el a fotósok a megye 

különböző iskoláiba, így gyakran megfordultak a nyíregyházi „cigányiskolában” is. 

A következő két oldal hat képe Nyíregyházán készült és az eddig sejtett koncepciót kevésbé 

tükrözi. A képek talán találomra készültek és a fejlődés története kevéssé érzékelhető. A 21. 

oldal bal felső képén férfiak kártyáznak, s ezt a képet akár szociofotóként is szemlélhetjük. 

Aláírása semmi ideológiai tartalmat nem hordoz. A jobb alsó zárókép már egy jobb kompozíció, 

„Ságvári telepen Tóth Ferencné és szomszéd putri lakói”. Nem tudjuk, ki Tóth Ferencné, s azt 

sem, hogy miért fontosabb, mint bármelyik másik asszony vagy férfi a képen, akik viszont 

nincsenek megnevezve. Attól, hogy a megnevezettnek nincs „története”, tulajdonképpen 

érdektelenné is válik. 

Járunk még két kép erejéig Tiszadobon (23. oldal), az utolsó előtti lapon pedig  Ópályiban 

(24. oldal). Három nyomorúságos kép után (melyeken viskók előtt kisebb-nagyobb csoportokat, 

családokat látunk), egy képen vályogvetők, egy asszony és két férfi dolgoznak, nyilvánvalóan 



új otthonuk „építőkockáin”. Az album Mándokkal búcsúzik (25. oldal). A bal felső képen egy 

dekomponált felvétel: romos ház alatt a képből kinéző asszonnyal és leányaival. Jobb oldalt 

ismét látunk egy távoli képen egy községi pásztort, majd a záró felvételen a pozitív véget: 

„Demeter Béláné és leánya mándoki lakosok részes földjük művelése közben”. 

A Dr. Simonovits István miniszterhelyettes Elvtárs számára 1958. január 31-én 

ajándékozott album az ajánló lappal lett eggyel hosszabb a Gaál Elvtársnőénél. A tényleges 

címlap is eltér. Egyetlen metszetet tartalmaz, s alcíme is más: „Putri” helyett rendes lakóházak. 

Vagyis „A Szabolcs Szatmármegye területén élő cigányok életét szemléltető képek” legfőbb 

üzenete a lakás és telep-viszonyok megváltozására és talán megváltoztatására tett erőfeszítések 

demonstrálása. A miniszterhelyettes számára készített album szerkezete is némileg eltér a 

bemutatottól. Noha alapvetően a lokalitás elve érvényesül, s ebben érdektelen, hogy 

felcserélődnek helyszínek, de három lap esetében feltűnő a változtatás: a kezdő képoldal, a 

kunyhók és telepi házikók nyitó lapja Mátészalkától elszakadva a kötet végére, az utolsó előtti 

oldalra kerül, s Nyírbátortól is elszakad két oldal, a régi állapotokat és a már falusias jelleg 

ábrázolását vége hangsúlyként használva. A Gaál Ibolya albumában a 20. oldalon a nyírbátori 

cigányosztály képével együtt lévő sertésólat Simonovits elvtárs albumának 12. oldaláról 

kihagyták. A 3-24. oldalra beragasztott képek egyeznek, de sorrendjük és feliratozásuk eltérő. 

Hammel képeit leginkább az alkalmazott, és ideológiailag „terhelt” fotográfiák 

kategóriájába sorolhatjuk. A fényképész nem maga akaratából, s nem is a maga választotta 

terepre ment, s még az sem mondhatta meg, hogy mely felvételeit szeretné használni, illetve, 

hogy megbízói mit használhatnak. Így keveredhettek be a közölt anyagba életlen és 

dekomponált képek, valamint felesleges ismétlések. De kíváncsisággal sem vádolhatjuk a 

szerzőt, a képek többsége nem több mint becsületes iparos munka, nem érzékeljük a 

mélyrétegekbe és az intimitásokba hatolás szándékát. Az igazi munka persze aztán a névtelen 

szerkesztőé volt, aki a fotóanyagból és a kísérő meghatározásokból albumot, vagyis 

képeskönyvet szerkesztett. A képek „értelmét” az összeállító, az ideológiai üzenő adja meg. S 

ő korát jelentősen megelőzi. Bináris oppozíciót teremt: felmutatja (felmutattatja) a múlt 

jelenben is látható örökségét, s a jelen vívmányait, a tanácsrendszer törődésének és munkájának 

eredményét: a változást, a fejlődést, az emberek életének megjobbítását.  

Az MTI hurráoptimizmusára reagálva alakult ki a 70-es évek szociofotó világa. Tíz évvel 

a párthatározat után a Kemény István vezette országos reprezentatív cigánykutatás számtalan 

pontján cáfolta a politikai döntéshozók sikereket harsogó optimista képét. A kutatásban 

résztvevők több írásukban is azt bizonyították, hogy nem sikerült felszámolni a szegénység 

kérdését, a cigányok döntő többsége nemcsak hogy szegény, de szegregált és diszkriminált is. 

Erre a folyamatra talán a legnagyobb hatást Schiffer Pál dokumentumfilmjei tették. Schiffer a 

kutatásban részt vett szociológusokkal és Féner Tamás fotográfussal a hetvenes évek elején 

három dokumentumfilmet készített, valójában a három alapkérdésről (ingázás, iskola, telep). A 

forgatást kísérő fotós megrázó felvételeket készített. A fotótörténet ma úgy emlékezik meg 

Fénerről, mint aki összetörte a „magyaros stílus és a szocialista realizmus öntőmintáját”. Húsz 

évvel később Révész Tamás járt Tamás Ervin társaságában Mátészalkán, s egy fejezetet 

szenteltek a város cigányságának „Búcsú a cigányteleptől” című könyvükben. A képek többek 

és kevesebbek is, mint metaforák. A kép nem propaganda eszköz Révész kezében, nem is 

hurráoptimista ő, s nem is a politikai hatalom legitimitását félti, hanem valóban azokkal érez 

együtt, akiket lefényképez, s az ő emberi boldogulásukért izgul, mintegy jobb jövőt akarva 



varázsolni. Csak úgy érthetjük igazán képeit, ha egymás mellett látjuk a földkunyhó előtt hóban 

táncoló kislányokat és a munkából hazatérő, a vonatban fáradtan alvó férfi fotóját. 

 

 

Rozsály, 1963. Petrovits László felvételei. 

Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből, 356. és 696. sz. kép. 

 

 

Kasornyát kötő cigányasszony. Rozsály, 1957. Béres András felvétele. 

Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből, 198. sz. kép. 

Ajándék Album 1957 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Hammel József albumból kimaradt képei 

 

 

 

Fenyő Péter, Nyírbátor. Másik képen a testvéreivel látható az album 16. oldalán. 1957-ben 16 éves volt. 



 

 

Azonosítatlan kép. 

 

Azonosítatlan kép. 



Solymár Tamás cikksorozatának fotói 
 

 

„Még kevesen ismernek bennünket, nagyon kevesen – mondja Balog Sándor, több szakma mestere, a hírneves 
vándoriparos” (Balog Sándor fotója. Ország Világ, 1958. április 2.) 

 

 

"A cigánybíró kézenfogva vezette fel a gyermekeket az iskolába. Akarnak ezek tanulni, de ruhájuk sincs és csúfolják is őket. - 
mondta. Azóta a lakosság szeretete kíséri a 7 éves Rézműves Ibolyát és kis társait." 

(Ország Világ, 1958. április 2.) 



 

"Jobb később, mint soha. A tunyogmatolcsi -öreg- diákok nem hoznak szégyent Füles Zsigmond tanár úrra." (Ország Világ, 
1958. április 9.) 

 

 

"A 93 esztendős Paszuly bácsi még betegen sem ejti ki kezéből a tepsikészítő kést." (Ország Világ, 1958. április 9.) Lakatos 
Sándor a mátészalkai Ópályi úti telepről, másik képe az albumban a 3. oldalon. 

 

 

 


