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Eötvös József nevelésr�l-oktatásról: „A nevelés tehát, meggy�z�désünk szerint, minden 

haladásnak els�, egyedül biztos alapja, és azon meggy�z�dés, hogy haladnunk kell, csak 

arra int, hogy a nevelésr�l gondoskodjunk. A gyermek érzelmeit kell els�sorban nevel-

ni, hogy értsen »a szív nyelvén«. Nagy szerepe van a nevel�i eszközöknek, a személyes 

példának és a mesék h�seinek… Az anyagi szabadságot csak akkor vívhatja ki a nép, 

ha szellemi szabadságát már megszerezte.”

Az „Eötvös József” Cigány–Magyar Pedagógiai Társaság idén már a 25. évébe lépett. 

Közjóért végzett tevékenységét Eötvös József nemzetr�l, kisebbségekr�l, nevelésr�l val-

lott nézeteinek szellemében, a minden gyermek számára min�séget és egyenl� esélyt 

biztosítani kívánó elvek alapján kezdte el és folytatja mind a mai napig. Annak ellenére, 

hogy az elmúlt negyed század folyamán ebbeli törekvéseihez a szükséges támogatást 

többnyire nem kapta meg, a Társaságot alkotó legkiválóbb magyar pedagógusok és a 

kis számú, de egyre gyarapodó cigány kollégáink munkája nyomán számottev� ered-

ményekr�l szólhatunk.

„Cigány kultúra integrálása az intézmény legitimálta kultúrába, az etnikumok békés 

egymás mellett élésének el�mozdítása, m�vel�dési eszközökkel” megvalósítására hét 

megye 15 településén és a f�városban bázisintézményeket hoztunk létre, és átfogó ku-

tatást, kísérletet folytatunk. A  cigány szakértelmiség és m�vészértelmiség kinevelése 

érdekében országos beiskolázású, bentlakásos, érettségire épül� közép- és fels�fokú 

állami végzettséget adó színész- és fi lmes képzésünkön államvizsga-tantárgyként oktat-

juk a cigány kultúra- és m�vel�dési ismereteket. 120 végzett tanítványunknak mintegy 

fele kulturális területen, a média és a színház világában, másik fele az oktatásügyben, 

illetve vállalkozóként dolgozik. Példaképek, sikeres életutak cím� fi lmsorozatunk ró-

luk szól. A családokkal való intenzív kapcsolat eredménye az is, hogy a kormány által 

meghirdetett közigazgatási tanfolyamra 450 f� jelentkezett és 250 f� megkapta azt az 

oklevelet, amely köztisztvisel�i munkakörre jogosít. Sajnálatos, hogy ezen egyetemet, 

f�iskolát végzett cigány fi atalok negyede kapott csak munkát.

A cigányság szül�földjének, hazájának és anyaországának tartja Magyarországot, amit 

a közös történelem, esetenként a nemzeti célokkal való azonosulás példáz. A cigányság 

európai üldöztetése idején királyaink menlevelet, védelmet adtak az idejötteknek. A  ci-

gányság a társadalmi munkamegosztásból �si mesterségeinek gyakorlásával, a nemzeti 

függetlenség védelméb�l a Bocskai-felkelésben, a Rákóczi- és a ’48–49-es szabadság-

harcban és az ’56-os forradalomban való részvételével állt helyt. A reformországgy�lések 

történelemformáló lendületéhez és atmoszférateremt� erejéhez Bihari János és zenekara 

is hozzájárult. A XVIII. század végét�l két századon át a magyarság és a cigányság alkotó-

erejének közös gyümölcse a méltán világhír�vé vált cigányzene. Londonban júliusban a 12 

legjobb világzenei album közé beválasztották a Rendhagyó prímástalákozó cím� lemezt.

Az utóbbi húsz év során több esélyegyenl�séget célzó rendelkezés született, amely-

nek egy része látszatintézkedés volt, s szociális és oktatásügyi szempontból tovább-

mélyült a szakadék, és a magyar történelem el�z� századaihoz képest romlott a társa-

dalmi kohézió, a bizalom, a szolidaritás, a hazához való tartozás biztonsága. A nemzeti 

tanévnyitón meghirdetett „Min�ség és esély minden gyermeknek” nevelési és oktatási 

program új perspektívát kínálhat mind az ország válságból való kilábalásához és felemel-

kedéséhez, mind a többség és kisebbség közötti harmonikus együttm�ködés, társadal-

mi béke megteremt�déséhez. Társaságunk nevében e cél eléréséhez kívánunk minden 

pedagógusnak és gyermeknek boldog új, eredményes tanévet.

Kerékgyártó István Rácz Gyöngyi

a Társaság Péli Tamás M�vészeti Szakkollégiumának vezet�je elnök
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Eötvös József

Én is szeretném…
Én is szeretném nyájasabb dalokban
 Üdvözleni a szép természetet,
Ábrándaimnak fényes csillagokban
 S bimbók között keresni képeket.

Én is szeretnék kedvesem szemér�l
 Enyelgve és busongva dallani,
S nyájas arczáról, jég-hideg szivér�l
 Érzékenyen sok szépet mondani.

Én is szeretném lángoló szavakkal
 Dicsérni �sz Tokajnak t�zborát,
Szabály szerint kimért zeng� sorokban
 Megénekelni a magyar hazát.

De engem fölver nyájas képzetimb�l
 Komoly valónak súlyos érczkara;
Fajom keserve hangzik énekimb�l,
 Dalom nehéz koromnak jajszava.

Mit ezrek némán t�rve érezének,
 Eltölti ég� kínnal lelkemet;
Mért bámulod, ha nem vidám az ének
 S öröm helyett csak bút ébreszthetett?

Mig gyáva kor borúl hazám fölébe,
 Én szebb emlékivel nem gúnyolom;
Mig ég� könny ragyog ezrek szemébe’,
 Szelíd örömr�l nem mesél dalom.

Miként az aeol-hárfa viharokban
 Feljajdul a magas tet�k felett:
Úgy zeng a dalnok bús dalt bús napokban,
 Ki várna t�le nyájas éneket?

Ha éji vész borítja látkörünket,
 Villámokért sohajt a téved�;
Ha régi bánat kínozá szivünket
 Nem könnyeket kér-e a szenved�?

S ilyen legyen dalom: egy villám fénye,
 Egy könny, kimondva ezrek kínjait;
Kit nem hevít korának érzeménye,
 Szakítsa ketté lantja húrjait.

Eötvös József nemzetr�l, nemzetiségr�l

Az 1868-as nemzetiségi törvény a XIX. századi Európa legkorszer�bb, legrész-

letesebben kidolgozott nemzetiségi törvénye. Bábái között els� helyen Eötvös 

Józsefet találjuk, az 1848-as kabinet és a kiegyezés utáni els� felel�s kormány 

kultuszminiszterét. Eötvös nemcsak legf�bb organizátora volt e törvényalkotás-

nak, hanem elméleti megalapozója is, noha a törvény végs� szerkezete csak 

részben követte eredeti koncepcióját.

Az államnak biztosítania kell valamennyi, kebelébe foglalt nemzetének- 

nemzetiségének, azok nyelvének, kultúrájának stb. szabad fejl�dését.
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Rácz Gyöngyi

Az Eötvös Társaság 25 éves
Idén a 25. évébe lépett az 1986 májusában a Kísérletve-

zet�k Országos Konferenciáján, Mez�berényben alapított 

budapesti székhely� „Eötvös József” Cigány–Magyar Peda-

gógiai Társaság országos hatókör�, kisebbségi, közhasznú 

társadalmi szervezet. Tevékenységét Eötvös József mun-

kásságának, nemzetr�l, kisebbségr�l vallott nézeteinek 

ismeretében folytatja. Munkája során aktívákra, hazai és 

határon túli tagozataira támaszkodik. Célja, hogy elismer-

tesse a cigány etnikum és a magyar nemzet kulturális ér-

tékeit, bemutassa és az utókor számára archiválja azokat. 

Folyamatosan, és a jöv�ben is együttm�ködésre törekszik f�városi és országos 

szervekkel, intézményekkel, a helyi társadalom többségi és kisebbségi szerve-

zeteivel, önkormányzataival. A Társaság feladata – a magyar és cigány identi-

tású tagjainak közös tevékenysége által – a kisebbségi értékek pedagógiai fel-

dolgozása, az intézményes közvetítés lehet�ségeinek b�vítése; a cigány kultúra 

és m�vészetek témakörében rendezvénysorozat, m�vészeti táborok, tehetség-

kutatás és -gondozás, szaktanácsadás, képzés, kutatás folytatása; a többség 

és a kisebbség viszonyát meghatározó törvény-el�készítés során vélemények, 

javaslatok kidolgozása; a képvisel�k munkájának segítése, kiemelten a helyi 

és a kisebbségi önkormány-

zatok számára, lakossági és 

szakmai fórumokkal, közéleti 

képzésekkel.

A Társaság f� tevékenysége 

a pedagógusok továbbképzé-

se, óvón�k, tanítók, tanárok ré-

szére egyéni és csoportos szak-

tanácsadás. A szervezet tagjai: 

pedagógusok, közm�vel�dési 

szakemberek, tudósok, m�vé-

szek, szül�k és a cigány értel-

miség tagjai, akik a cigányság 

legéget�bb problémáival fog-

lalkoznak, a különböz� réte-

gek iskolai motivációjától – az 

egész életen át tartó tanulásig. 

Az óvoda, iskola, média, színház területén a személyi feltételek b�vítéséért, a 

tehetséggondozás, képzés, továbbképzés megteremtéséért dolgoznak. Diák- és 

ifjúsági táborokat szerveznek, bonyolítanak le, melyekb�l kiemelked� volt az 

1990. szeptember 1–12. között megrendezett Európai Kisebbségi Tábor, ahol 

A Társaság alapítói, 

Mez�berény, 1986. május 26.
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120 gyermek tanulással-m�vel�déssel egybekötött üdültetését szervezték meg. 

Helyi, megyei és országos tanulmányi versenyeket rendeznek – melyb�l kiemel-

ked� eredménnyel zárult „Az én hazám az én családom” cím� Országos Gyer-

mekrajz Verseny. A Társaság 1987-t�l Cigány alkotók, m�vészek cím� portré- és 

dokumentumfi lmeket, tv-sorozatot forgat olyan alkotókkal, akiknek munkássága, 

személyisége példaértékkel bír a saját és a többség közösségei felé. A sorozatban 

szerepelnek zenészek, képz�m�vészek, táncm�vészek, írók és költ�k egyaránt.

A  f� tevékenységek mellett a Társaság a média számára szakembereket 

képez, akik felel�sséggel, mélységében felvállalhatják a cigány kisebbség be-

mutatását az újságokban, a televíziók különböz� csatornáin és a rádiókban. 

Cél volt továbbá, hogy a többségi m�sorokban szerkeszt�ként, operat�rként, 

vágóként jelenjenek meg a kiképzett fi atalok. A Társaság vezetése a speciális 

képzésekre mindig a média legnagyobb szaktekintélyeit kérte fel el�adónak. 

A gyakorlat mellett, az elméleti anyagot az egyetemek tanárai, el�adói adták át: 

Vagyóczky Tibor és Rák József operat�rök, a Színház és Filmm�vészeti Egye-

tem docensei, Dr. Szabó József PhD, a Debreceni Egyetem adjunktusa, Czeilik 

Mária egyetemi vágó-oktató, Kozma Károly igazságügyi fi lm- és videószakért�, 

Féjja Sándor fi lmesztéta, Almási Tamás és Duló Károly fi lmrendez�. A  prog-

ram 1992-ben a Magyar Televízióval közös képzéssel kezd�dött a Pécsi Körzeti 

Stúdióban, Békés Sándor stúdióvezet� és Szondi Imre vezet� operat�r irányí-

tásával. 1993-ban a Társaság és az OPAKFI közös akkreditált képzésén Buda-

pesten vettek részt a fi atalok. 1994-ben szintén közös szervezésben fels�fokú 

videóm�sor-gyártó szakképesítést szereztek, amelynek gyakorlati helyszíne az 

Újpesti Óceán Televízió volt. A végzettek közül többen a fi lmes-televíziós pályán 

maradtak, bekapcsolódtak helyi és országos televíziók stábjaiba, többen f�is-

kolára, egyetemre kerültek és más területen tanultak tovább, mint például Kó-

czé Angéla szociológus, az Eu-

rópai Parlament szakért�je, 

Solymosi Imre szociálpolitikus 

a Magyarországi Cigányokért 

Közalapítvány elnöke, Farkas 

László pedig az Oktatási és 

Kulturális Minisztérium refe-

rense lett. A  fi lmes-tévés pá-

lyán maradók közül Horváth 

Kálmán a Duna Televízió be-

mondója volt, Kovács János 

pedig az MTV Cigány Magazin-

jának szerkeszt�je. A  végzet-

tek közül többen kerültek helyi 

kábeltévé-csatornákhoz. Danyi 

András egy németországi fi lm-

fesztiválon kapott díjat újszer� 

zenés klip feldolgozásáért, Molnár István Gábor pedig a 2001-es Miskolci Film-

fesztiválon kapott díjat cigányokról szóló fi lmet�d operat�ri munkájáért.

A különböz� etnikumú fi atal fi lmesek részére a Társaság 1996-tól minden 

évben megszervezi a szakmai továbbképzést – Országos Roma Filmakadémia 

Bemondó-m�sorvezet�-riporterképzés vizsgája, 

Budapest, 1995



BEVEZETŐ

66

néven. Helyszíne a fest�i környezetben található Balatonzamárdi, M�vész Üdü-

l�. Az Akadémia társszervez�je a M�vész Szakszervezetek Szövetsége és a 

Filmalkalmazottak és Filmm�vészek Szakszervezete. A  továbbképzés szakmai 

vezet�je Dr. Duló Károly fi lmrendez�, évr�l évre más el�adókkal, szaktekinté-

lyekkel lepi meg a hallgatókat, például Sándor Pál fi lmrendez�, Sára Sándor 

operat�r. A cigány kultúra és m�vészet témakörben meghívott vendégek voltak 

többek között: Csemer Géza író-rendez�, D. Magyari Imre irodalomtörténész, 

Kerékgyártó István m�vészettörténész, Jónás Judit színm�vész, Kovács József 

Hontalan költ�, Fátyol Tivadar zeneszerz�, Horváth Jen� zenepedagógus, Sze-

cs� Kovács Zoltán táncm�vész. Az „Eötvös József” Cigány–Magyar Pedagógiai 

Társaság a Cigány Színház megalapítását el�segítend�, színész-szinkronszí-

nész-képzést indított 1995-ben. Az országos beiskolázású, bentlakásos képzés-

re 260 f� jelentkezett, közülük a felvételi 

bizottság 25 f�t választott ki a térítésmen-

tes kurzusra. A diákok közt volt a kés�bb 

a Ki mit tud?-ra készül� Horváth Kálmán, 

Csonka Szilvia, aki jelenleg a Vígszínház 

színm�vészn�je, Viszt Tünde, a Dal-Via-Dal 

Nemzetközi Énekverseny els� helyezettje, 

és még többen az azóta befutott színészek 

közül. A tanárok között voltak: Csemer Gé-

za író-rendez�, Jónás Judit, Hollai Kálmán, 

Nyári Oszkár színm�vészek, valamint Szak-

csi Lakatos Béla zongorista, Vinczéné Bíró 

Etelka, Stollár Katalin beszédtanárok.

A  Magyar Televízióval közös képzést 

indított 1996-ban: tévébemondó-m�sor-

vezet�-riporter munkakörökre, amelyek-

ben a szakmai tantárgyak mellett a Cigány 

kultúra és m�vészeti ismeretek is bekerült 

a tananyagba. A  képzés tanárai voltak: 

Cserhalmi Imre újságíró, Berki Zsuzsan-

na szerkeszt�-bemondó, Detre Annamá-

ria színm�vész, Kertész Zsuzsa és Mohai 

Gábor bemondók. 2007-ben a Társaság a 

Filmalkalmazottak és Filmm�vészek Szakszervezetével és az OPAKFI-val Komp-

lex mozgóképes szakemberképzést tartott, ahol tizenhárom fi atal kapott szak-

mai végzettséget, közülük ketten a HSC, Magyar Operat�rök Társasága által 

tartott speciális fi lmes képzésen is részt vehettek. 2001-ben a Közéleti Képzést 

a Társaság abból a célból indította, hogy újszer� ismeretekkel lássa el az or-

szágban m�köd� kisebbségi és települési önkormányzati képvisel�ket. A kom-

munikációs tréning kiegészült a különböz� minisztériumok szakreferenseinek 

el�adásaival és a cigány kultúrát és m�vészetet bemutató rendezvénysorozattal. 

Az „Eötvös József” Cigány–Magyar Pedagógiai Társaság 2005-ben, 2006-ban és 

2007-ben Cigány m�vészek, mesterek cím� A3-as, színes falinaptárt jelentetett 

meg, amelynek olajfestmény-illusztrációit Pintér Sándor fest�m�vész készítette. 

A Társaság az Újpesti Roma Kisebbségi Önkormányzattal közös rendezvényso-

Kathy Horváth Lajos heged�m�vész 

és Szakcsi Lakatos Béla zongorista

Buglya Sándor filmrendez�
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rozatot indított, amelyen bemutatta író-olvasó találkozókon Kalányos Mónika, 

Kovács József Hontalan, Balogh Attila költ�ket, Orsós Jakab és Lakatos Meny-

hért írókat, koncerteket adtak: Szakcsi Lakatos Béla Kossuth-díjas zongorista, 

Kathy Horváth Lajos heged�m�vész, Puka Károly és Fátyol Tivadar prímások. 

Filmvetítésen André Shvarc A lét peremén cím� fi lmjével ismerkedhettek meg a 

néz�k. Képz�m�vészeti kiállításokon többek között Szentandrássy István, Vára-

di Gábor, Pintér Sándor, Bada Márta és Turó Zoltán fest�m�vészek mutatkoztak 

be. A Társaság megszervezte a Budapesti Tanítóképz�ben és a MOM Kultúrház-

ban Rácz Aladár Kossuth-díjas 

cimbalomm�vész emlékestjét. 

Minden évben megemlékezik 

Orsós Jakab író-fafaragóról és 

Péli Tamás fest�m�vészr�l – 

akik mindketten a Társaság 

alapító tagjai voltak.

A  Magyar Parlamentben 

2004-ben, Péli Tamás halá-

lának tizedik évfordulójára 

megszervezte a fi atalon, tra-

gikusan elhunyt fest�m�vész 

emléknapját, amelyen a ven-

dégek száma elérte az ezer 

f�t. Az Újpesti Roma Önkor-

mányzattal közösen a Társa-

ság kutatást indított Az újpesti cigányság története címmel. A több évig tartó 

gy�jt�munka eredményeképp több ezer archív fényképet és dokumentumot, 

több száz levéltári iratot, újságcikket – a lakosság köréb�l több száz családin-

terjút gy�jtött és kutatott fel, amelynek anyagából készül a Régi Újpest cigányai 

cím� album-monográfi a. A  kutatás munkatervét és elkészült anyagait neves 

tudósok, szociológusok véleményezték és mint példaérték� gy�jtést jellemez-

ték. Ebb�l a munkából kiindulva Kadi phuv si muro them – Ez a föld a hazám 

címmel cigány helytörténeti mozgalmat indított a Társaság, amely felhívásra je-

lenleg országosan tizenhat te-

lepülés jelentkezett be. A Eöt-

vös Társaság videó és fény-

képarchívumában több száz 

fi lm és több ezer fényképfel-

vétel található. Külön anyag 

a magyarországi cigány mu-

zsikusok gy�jteménye, amely 

jelenleg a legnagyobb ilyen 

tematikájú archívum.

Az „Eötvös József” Cigány–

Magyar Pedagógiai Társaság 

2006-ban megjelentette húsz-

éves munkásságának évköny-

vét, amelyben a Társaság ala-

Szentandrássy István fest�m�vész kiállítása, 

Újpest, 2005

VII. Nevelésügyi Kongresszus, Közös Jöv�nk c. kiállítás, 

MÜPA, 2008
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pításától 2006-ig mutatja be tevékenysé-

gét. Az „Eötvös József” Cigány–Magyar Pe-

dagógiai Társaság székhelye alapításától 

Újpesten található. Az azóta lebontott Da-

los Ida M�vel�dési Házban 1990-ben meg-

rendezte a Kárpát-medencei Tehetség-

kutató Versenyt, amelyen több száz fi atal 

mérhette össze tudását a dal, ének, tánc, 

próza kategóriákban. A zs�ri tagjai voltak: 

Péli Tamás fest�m�vész, Orsós Jakab író, 

Choli Daróczi József költ�, D. Magyari Imre 

irodalomtörténész és Rácz Gyöngyi, a Tár-

saság elnöke. A  Társaság a VII. Nevelés-

ügyi Kongresszust szervezte 2008-ban a 

Magyar Pedagógiai Társasággal karöltve. 

Kulturális-m�vészeti programjához kap-

csolódott a Közös jöv�nk cím� gyermek 

képz�m�vészeti kiállítás és a Szecs� Ko-

vács Zoltán vezette Romenc táncegyüt-

tes m�sora, Csemer Géza pedig dedikált. 

A M�vészetek Palotájában a példaképekr�l 

készített fi lmsorozatot is vetítették. Az Eöt-

vös Társaság vezet�ségéb�l többen kap-

tak állami elismerést: Vinczéné Bíró Etelka 

beszéd és kommunikációs szakember Kiss 

Árpád-díjat kapott, Varga Istvánné és Tóth 

Józsefné óvón�k Brunszvik Teréz-díjat, 

Lencsés Tamásné szaktanácsadó Arany Ka-

tedra-díjat, Kerékgyártó István m�vészet-

történész Apáczai Csere János-díjat kapott.

2000-ben a 

Magyar Kultúra 

Napján, szakmai 

teljesítményének 

elismeréséül az 

„Eötvös József” 

Cigány–Magyar 

Pedagógiai Társaságot kitüntette az oktatási minisz-

ter. 2008-ban Hazai Kisebbségekért Díjat kapott.

2009. január 7-én javaslatunkra az OKM miniszte-

rét�l Kovács József Hontalan költ�-író Solt Ottília-díjat 

vett át. Pedagógusnapon hat tagozatvezet�nk kapott 

esélyteremt� pedagógusoknak kiírt Teleki Blanka- 

díjat: Szabó Sándorné, Tiszavasvári, Prosek Gyuláné, 

Ózd, Nemesné Leiti Magdolna, Nagybajom, Bányiszki 

Istvánné, Miskolc, Végh Mihályné, Sarud. Az átadáson 

a települések polgármesterei is részt vettek, akik a 

Tóth Józsefné, Rácz Gyöngyi, 

Varga Istvánné, Magyar Kultúra Napja, 

Budapest, 2007

Rácz Gyöngyi, a Társaság elnöke 

átveszi a Magyar Oktatás és Köznevelés 

kategóriában a Junior Prima Díjat, 

Budapest, 2009

Kovács József Hontalan 

költ� átveszi a Solt Ottilia-

díjat, Budapest, 2009

Nagy Ferenc, a Társaság f�titkára átveszi 

a Teleki Blanka-díjat, Budapest, 2010
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Társaságot felkérték, hogy vállaljuk a településükön a szakmai továbbképzést, 

amelyhez anyagilag is hozzájárulnak. 2009-ben a Vállalkozók Napján a MÜPA-

ban „Magyar Oktatás és Köznevelés” kategóriájában Junior Prima Díjjal jutal-

mazták társaságunkat.

Nem nemzetiség, nem kisebbség
Beszélgetés a cigány gyerekek nevelésér�l

Hány cigány él Magyarországon, 

mennyien élnek közülük még min-

dig telepi körülmények között? Miért 

nem ismerjük a történetüket, a kul-

túrájukat; milyen kisebbségi státusa 

van az évszázadok óta hazánkban 

él� cigányságnak? A  felhalmozódó 

kérdések közül a leglényegesebb a 

cigány gyermekek nevelése. A  sor-

sukat és jöv�jüket alapvet�en befo-

lyásoló megpróbáltatásokkal el�ször 

az óvodában, az iskolában találkoz-

nak. Milyen hatás éri �ket, mekkora 

nehézséget kell leküzdeniük, amikor 

elindulnak ezen az úton? Ennek az 

össztársadalmi ügynek a szakért�je, 

1981-t�l pedig az Országos Pedagó-

giai Intézet témafelel�s munkatársa 

Rácz Gyöngyi mérnök, közgazdász, 

tanár, aki származása, sorsa és mun-

kássága révén a cigányság elhivatott 

képvisel�je.

– Naponta hallunk, olvasunk ta-

nulmányokat, felméréseket a hátrá-

nyos helyzetben lév�kr�l. A  cigány 

gyermekek dönt� többsége halmo-

zottan hátrányos helyzet�. Hazánk-

ban mennyire tehet� azoknak a szá-

ma, akik ide sorolhatók?

– A  M�vel�dési Minisztérium sta-

tisztikája egyértelm�en leszögezi, 

hogy azokat a gyerekeket kell nyilván-

tartani, akik a cigányságra jellemz� 

módon élnek. Ez olyan állapot, ame-

lyeknek az ismérvei jelenleg sincsenek 

meghatározva. A  gyermekek etnikai 

hovatartozásuk és nem az életmódjuk 

alapján cigányok. Az intézményes ne-

velésben mintegy százezer kiskorút 

érint. Amikor a gyerek el�ször kerül 

valamelyik intézménybe, ezzel a „de-

fekt” jelz�vel indul, amely végigkíséri 

iskolás éveit. Számára egyértelm�en 

hátrányos besorolást jelent.

– Végeznek folyamatosan felmé-

rést, hogy a cigány gyerekek közül 

hányan fejezik be az általános iskola 

nyolc osztályát?

– Sajnos, nagy részük nem a tan-

kötelezettségi korban kezdi el tanul-

mányait. Az els� osztályban a cigány 

gyerekek negyven százaléka ismétl�. 

A statisztika szerint a megfelel� élet-

korban beiskolázottak harminc-negy-

ven százaléka végzi el a nyolc általá-

nost.

– A  cigányság melyik rétege az, 

amelyben a leginkább veszélyezte-

tettek a gyermekek és a családok?

– A romungrók (magyar cigányok) 

évszázadok óta élnek együtt a ma-

gyarsággal, így jelent�s alkalmazko-

dási készség alakulhatott ki mindkét 

fél részér�l. A cigány anyanyelv� oláh 

cigányság dönt� többségben a szá-

zadfordulón érkezett Magyarország 

területére, együttélési tapasztalatuk 

kisebb. Körülményeik a legrosszab-

bak voltak, telepeken éltek, kizárva 

a társadalomból, mintha hontalanok 

lettek volna. Napjainkban a telepen él� 

cigányokat szintén hontalan állampol-

gároknak tekinthetjük. Még nyelvi as-

szimilációjuk sem történt meg. Kép-

telenek segíteni gyerekeiket a magyar 

nyelv elsajátításában. Lényeges gond, 
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hogy a cigány nyelv nem elismert 

anyanyelv Magyarországon.

– Sok szó esik az iskola-el�készí-

t� fontosságáról. Különösen azoknak 

a gyerekeknek az esetében, akik nem 

jártak óvodába. Van-e számukra sza-

kosító el�készítés?

– A  közoktatási-fejlesztési prog-

ram egyértelm�en kimondja, hogy 

gyermeki jogon jár a hároméves kor-

tól kezd�d� óvodai nevelés. Ebb�l 

nem szabad kimaradniok a cigány 

gyermekeknek. Így válnának alkal-

massá arra, hogy folyamatosan részt 

vegyenek az iskolai munkában.

– Végül is miért nem történt meg 

a cigány gyermekek általános „óvo-

dáztatása”?

– Azok a települések, kisközsé-

gek, ahol a cigányság többsége él, 

gazdaságilag, társadalmilag elma-

radottak. Több mint nyolcszáz köz-

ségben óvoda sincs. A m�vel�désügy 

azért sem tudott érdemben foglalkoz-

ni a cigányság gyermekeivel, mert az 

alapellátás Magyarországon mindig a 

tanácsok feladata volt. Ahol az alap-

ellátás nincs megoldva, ott nincsenek 

meg az intézményi feltételek, nincs 

olyan pedagógus, aki a cigány gyere-

keket nevelje. A  m�vel�dési tárca az 

ágazati költségvetésb�l most el�ször 

járul hozzá az alapellátáshoz. Az utób-

bi két év felmérései szerint ott sem 

mindig kerültek be a cigány gyerekek, 

ahol van óvoda, mert nem volt ele-

gend� fér�hely, így csak azokat vették 

fel, akiknek mindkét szül�je dolgozik. 

Ezen változtatott az oktatási törvény.

– Melyek a leggyakoribb gondok, 

amelyekkel a cigány gyermekekkel 

foglalkozó pedagógus találkozik?

– Az ötszáz-ezerötszáz lélekszám 

alatti községekben él a cigányság 

jelent�s része, ott, ahol a pedagó-

gus egyszersmind a vezet� értelmiség 

egyik képvisel�je. A cigányságot érint� 

döntések meghozatalakor a pedagó-

gus szemlélete nagymértékben hoz-

zájárul a helyi légkör kialakításához. 

Társadalmi szempontból el�relépés, 

hogy az utolsó választáskor cigány 

tanácstagokat is megválasztottak, bár 

igen kis számban, a cigányság lélek-

számának nem megfelel� arányban. 

Ezért a lényeges problémákat, ame-

lyek a cigányság egészét, illetve a 

gyermekeket érintik, nem súlyuknak 

megfelel�en ítélik meg a tanácsi ap-

parátuson belül. Nagyon kevesen is-

merik a cigány etnikum történelmét, 

sorsát, a jelenlegi társadalmi rend-

szerben elfoglalt helyét. A magyaror-

szági cigányok hazája Magyarország, 

állampolgárságuk magyar. Nem nem-

zetiség ez, nem kisebbség.

– A  hivatalos meghatározás sze-

rint etnikai csoport.

– Valójában viszont a magyarság 

elmaradott, kizárólag rossz tulajdon-

ságokat hordozó, hátrányos helyzet� 

rétegének tekintik. Hogyan viselked-

jen ilyen helyzetben a pedagógus, 

aki szociológiailag nem képzett, de 

nincs megfelel� társadalmi áttekin-

tése sem? Az illetékes vezetés felel�s 

azért, hogy egy átfogó társadalmi-po-

litikai koncepciót dolgozzon ki, amely 

a valóságos helyzetismeret tükrében 

mutatja be a cigányságot. Arra volna 

szükség, hogy a cigány gyerekek min-

den oktatási szinten az évfolyamok 

teljes létszámának arányában része-

süljenek a költségvetésb�l, függetle-

nül attól, hogy most milyen arányban 

járnak óvodába, iskolába. Ez volna a 

legfontosabb feladat.

– Lényegesnek tartja, hogy a ci-

gány gyermekekkel jól képzett ci-

gány pedagógusok foglalkozzanak? 

Mennyire dönt� a fi atal cigány és 

nem cigány pedagógusok felkészíté-

se erre a rendkívül nehéz, empátiás 

készséget követel� feladatra?



BEVEZETŐ

1111

– A  m�vel�désügy elkészítette a 

maga miniszteri intézkedési tervét, 

feladatait, a témának mégis csak az 

Országos Pedagógiai Intézetben van 

személy szerinti felel�se. A  tárca ál-

láspontja szerint nem az a f� kérdés, 

hogy cigány-e a gyerek vagy sem, ha-

nem hogy milyen intézményi, tárgyi 

feltételek között él. Az ilyen szempont 

szerintem nehezíti a távlati látásmód 

kialakítását, mert nem veszi fi gyelem-

be magának a cigányságnak a moz-

gás- és cselekv�képességét. A szem-

léletváltozás azt jelentené, hogy a 

cigány és a magyar gyerekek kölcsö-

nösségi viszonyba kerülnének, együtt 

nevelésük során a másik értékeivel 

gazdagodnának. Ez még megoldat-

lan. Ebben a rendszerben a peda-

gógus is hátrányos helyzetbe kerül, 

gondjait nem tárja fel senki, intézmé-

nyes úton nem is foglalkoznak vele. 

Számukra az OPI irányításával 1986-

ban indítottunk el�ször ilyen jelleg� 

– a cigányság etnikai sajátosságai 

alapján történ� – továbbképzést.

– A  nyelvi és beilleszkedési ne-

hézségek, az esetleges otthoni in-

gerszegény környezet mennyire be-

folyásolják az iskolakezd� hatéves 

gyereket?

– A  cigányság olyan etnikum, 

amely a történelem során nem ka-

pott lehet�séget arra, hogy értékeit 

felmutassa. A cigányságot akkor lehet 

majd érdemben megítélni, akkor lesz 

a társadalomnak ehhez etikai joga, 

ha a cigányság is végighaladt az in-

tézményes, a társadalmilag szervezett 

nevelési úton.

– Állandó vita folyik arról, hogy 

kellenek-e a cigány osztályok? Van-e 

létjogosultságuk egyáltalán?

– A cigány osztályok, óvodák nem 

sorakoznak be az iskolarendszer egé-

szébe, alatta maradnak az alapve-

t� követelményeknek. Itt nem olyan 

pedagógusok tanítanak, akiknek ké-

pességei jobbak az átlagosnál, így 

kontraszelekció érvényesül, a gyere-

kek kívül rekednek a m�vel�dési fo-

lyamatokon. A miniszteri rendelkezés 

1962-ben úgy hívta életre ezeket az 

intézményeket, hogy a legjobb in-

tézményi, tárgyi, személyi feltételek 

megteremtésével, legföljebb tizenöt 

f�s gyermekcsoportokkal m�ködje-

nek. A pedagógus viszont nem kapott 

semmilyen felkészítést, hogy a cigány 

gyerekeket miként nevelje, akik aztán 

egyre gyakrabban válnak túlkorossá. 

A nevelés hatástalan.

– Behozható a kisegít� iskolába 

járók hátránya, lemaradása a mai 

iskola követelményeit�l? Újraterme-

l�dik-e az analfabetizmus?

– Az új oktatási törvény ismét 

gondot jelent a cigány gyerekek jöv�-

jének szempontjából, mert kimondja, 

hogy 8,3 éves koráig beiskolázható 

a gyerek. Mikor fognak a cigány gye-

rekek belépni az iskolába? Hiszen az 

említett életkorig nem számítanak 

évvesztesnek, mégis csak négy-öt 

osztályt képesek elvégezni. Kilenc-

ven százalékuk az általános iskolából 

kerül a „kisegít�nek” ismert iskola-

típusba. Jelenleg úgy mondjuk: az 

általános iskola speciális tantervvel 

m�köd� osztályába. A  cigány gyer-

mekek azonban funkciózavarokat 

okoznak az intézménytípusban, mert 

az itt nevel� pedagógusok gyógype-

dagógusok, értelmi fogyatékos gye-

rekek nevelésére vannak felkészítve. 

A  tragédia akkor következik be, ha 

a gyermek, aki nem volt értelmi fo-

gyatékos, itt viszont azzá válik. Nem 

elég, hogy cigány, még „gyógypeda-

gógiai eset” is. Az analfabetizmus, 

a csonkán iskolázottság mindaddig 

újratermel�dik, ameddig a cigányság 

kilencven-kilencvenöt százaléka nem 

végzi el a nyolc általánost.
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– Az állami gondozásban lév� 

gyermekek mintegy ötven százaléka 

cigány. Holott a cigányság az összla-

kosságnak csak öt százaléka. Folyik 

a nevel�otthonokban olyan foglal-

kozás, amely a cigány gyermekek 

életben való eligazodását, beilleszke-

dését segíti el�?

– Az oktatási rendszer nem veszi 

fi gyelembe a cigány etnikum tradí-

cióit, kultúráját, sajátos családszer-

kezetét. A  cigány családokban ma is 

több generáció él együtt. Életmódjuk 

és szemléletük �szintébb, nyíltabb. 

A gyermekek a családi élet aktív részt-

vev�i, szoros szálakkal köt�dnek szü-

leikhez, testvéreikhez, de még a távo-

labbi rokonsághoz is. A  m�vel�dési 

folyamatba ez még nem integráló-

dott. Ugyanígy m�ködik a gyermekvé-

delem is – egyszer�en nem foglakozik 

ezzel a kérdéssel.

– Létezik olyan törekvés, amely 

arra irányul, hogy a gyermekekkel 

együtt a szül�ket, a családot is formál-

ni lehet? Van lehet�ség „cigány szül�i 

munkaközösségek” létrehozására?

– A  társadalmi folyamatokban az 

tudja a sorsát irányítani, akinek meg-

van az alapvet� általános m�veltsége. 

A  családfenntartók kilencven száza-

léka segédmunkás, gyermekeik óvo-

dába nem jártak folyamatosan, így az 

általános iskolában olyan helyzetbe 

kerülnek, mintha egy sokemeletes 

épületet az alapok lerakása nélkül 

akarnának felépíteni. A fi atalok több-

sége kényszerpályára szorul, mert a 

szakmai képzésnek is a nyolc általá-

nos iskola az alapja.

– Hogyan ítéli meg a cigány gyer-

mekek iskoláztatására, nevelésére 

irányuló törekvéseket?

– Az idén áprilisban Ózdon a Ci-

gány fi atalok regionális tanácskozá-

sán már fölvetettek olyan kérdése-

ket, amelyeknek a foglalkoztatás volt 

a legfontosabb eleme. Ózdon a la-

kosság harminc százaléka cigány, az 

utolsó években négy bányát szüntet-

tek meg, a kohászat is „leépítette” 

dolgozóinak nagy részét. Nem tudnak 

új foglalkoztatási lehet�ségeket ad-

ni a cigányoknak sem: a fi ataloknak 

mindössze tíz százaléka tanul kö-

zépfokú iskolákban, dönt� többségük 

szakmunkásképz�be jár, de annak a 

fele is lemorzsolódik. Még hozzávet�-

legesen sem tudni, hogy a fels�fokú 

oktatásban milyen a részt vev� cigány 

fi atalok aránya. Err�l nincs nyilván-

tartás. Talán azt gondolják, hogy aki 

eljutott idáig, annak már mindegy, 

hogy cigány vagy sem. Az a szemlé-

let tükröz�dik ebben, hogy csak azok 

számítanak cigánynak, akik a „cigá-

nyokra” jellemz� módon élnek.

Kovács József

(Élet és Irodalom, 1987. május 15.)

A hazai Cigány Színház hivatásos színészeinek 

kinevelése, a színház programja

Az „Eötvös József” Cigány–Magyar Pedagógiai Társaság tevékenységét Eötvös 

József munkásságának, nemzetr�l, kisebbségekr�l vallott nézeteinek ismere-

tében, annak szellemében végzi a megalakulástól napjainkig. 1990-t�l társa-

ságunk a cigány értelmiség kinevelése érdekében állami szakvégzettséget adó 

közép- és fels�fokú m�vészképzést folytat. Fels�fokú m�sorgyártó képzésünk 
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hallgatói jeles-jó eredménnyel államvizsgáztak. 1995-ben televíziós bemon-

dó, m�sorvezet�, riporter tanfolyamunk volt, amelyet színész/szinkronszínész 

képzéssel terveztünk folytatni az MKM javaslatára és kiemelked� tehetség� 

tanítványaink kérésére. Az országos beiskolázás érdekében felhívást adtunk 

közre az MTV-ben és a Rádióban, szabadon választott vers, monológ, ének, 

illetve az Alkalmassági Vizsga-

bizottság instrukciója alapján 

a színészeti készségek felmé-

résére. Országosan elismert 

szakemberek válogatták ki a 

260 felvételiz�b�l a legtehet-

ségesebbeket.

Tanítványaink, színinö-

vendékeink az ország nyolc 

megyéjéb�l és a f�városból 

származnak, más-más kultú-

rák képvisel�i, magyar, beás, 

cigány, német, szlovák anya-

nyelv�ek, többségük sze-

génységben él, ezért bentlakásos (teljes ellátással), térítésmentes képzést 

folytattunk. A kétéves képzésünkben részt vev� 18 f� cigány, 1 f� szász, 1 f� 

szlovák, 2 f� magyar fi atal állami vizsgára készül. Ebb�l a csapatból kívánjuk 

létrehozni a Napházzal közösen a Cigány Színház alapító társulatát. A Napház 

felújítása ez év januárjában készült el, alkalmassá vált színházi produkciók 

bemutatására.

A  program m�vészeti megvalósítását és a színház vezetésének felada-

tait Rácz Gyöngyi, Magyar Fruzsina és Hollai Kálmán vállalják. Az április–július 

közötti programban hét darab továbbjátszása és egy új bemutató szerepel. 

A  program összeállításánál arra törekedtünk, hogy változatossága minél na-

gyobb vonzást jelentsen a közönség számára. A  többféle színházi m�faj és 

jelleg egyben lehet�séget biztosít arra is, hogy valamennyi színész érdemi sze-

rephez jusson.

Nagy András: Vezeklés. (Rendez�: a szerz�.) Az alapötlet Shakespeare Lear 

királya, amit Nagy András író cigány környezetbe adaptált. Az öreg cigány va-

gyonhoz jut, amit háromfelé oszt a lányai között. Kett� elfogadja, a legkisebb 

nem. A  darab a romák egyik alapgondját mutatja be. A  legid�sebb sorsa a 

magyarrá asszimilálódás, a középs� identitását keresve küszködik, a harmadik 

harmonikusan, kett�s identitását megtalálva él. Az édesapja a két boldogtalan 

n�vérnél nem talál igazi otthonra, mire megtagadott legkisebb lányához ér, 

ahol a lelki békéjét megtalálná, búcsúzik t�le az élet.

A m�b�l Nagy András forgatókönyve alapján Gyöngyösi Imre és Kabai Bar-

na forgatta Vezeklés cím� fi lmjét. A német, bolgár színészekkel készült fi lmet 

a Társaság színinövendékei szinkronizálták.

Szeg� László: Csikóink kényesek. Zenés irodalmi (hazai és nemzetközi) 

összeállítás a vándorlás során érintett népek dalaiból is. Az �sbemutató 1990. 

február 27-én volt, majd újrajátszása 1996. szeptember 1-jén az újpesti Ady 

Endre M�vel�dési Ház színpadán.

Színész–szinkronszínész bentlakásos képzés,

Budapest, 1997
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Kósa Pál: Cigány lakodalmas játék. A Leilla cigány kumpánia vándorlását 

megszakítva a Kárpátok szélén letáborozik, és az er�s Anrusnak és a szép Re-

vekának, a vajda leányának lakodalmára készül. A  lakodalomig regényes út 

vezet, mivel a v�legénynek több próbát kell teljesítenie. A Minisztérium támo-

gatásával 1996. augusztus 20-án, a Millecentenárium alkalmából „díszel�adás” 

volt a Margitsziget szabadtéri színpadán.

1997 �szét�l a következ� darabok bemutatóját tervezzük:

Dosztojevszkij: Fehér éjszakák. (Rendez�: Siklós Olga.) Dosztojevszkij korai 

– elbeszéléseket és kisregényeket term� – korszakának egyik álmodozó fi gu-

rája a Fehér éjszakák h�se. A valóság helyett különböz� helyzetekbe képzeli 

magát. Találkozik egy tündérmesébe ill� lánnyal, akivel a történés során átlép 

az álomvilágból a valóságba.

Schwajda György: Himnusz. (Rendez�: Hollai Kálmán.) A magyar társadal-

mon belül, az önhibáján kívül egyre süllyed� középosztály és a szubkultúra 

egyre hangosabban kérdi egy alagútból, melynek senki sem látja a végét: 

„Aranka, ez már a segítség?”

Fejes Endre–Presser Gábor: Jó estét nyár, jó estét, szerelem. (Rendez�: 

Csiszár Imre.) A f�szerepl� a sivár szürke mindennapokból elvágyódik, diplo-

matának adja ki magát, így próbál szerelmet, feleséget keresni. Többszöri pró-

bálkozása, sikertelensége tragédiához vezet.

1997

XIV. Országos Roma Filmakadémia

Idén áprilisban tartottuk meg tizennegyedik alkalommal az e néven futó 

mozgóképes m�helyt a M�vészeti Szakszervezetek Szövetségének üdül�jé-

ben, Zamárdiban. A programon való ingyenes részvétel feltétele egy-egy már 

befejezett vagy félkész fi lm leadása volt. A  rendezvény kezdeményez�inek és 

gazdáinak, az „Eötvös József” Cigány–Ma-

gyar Pedagógiai Társaságnak, valamint a 

Filmm�vészek és Filmalkalmazottak Szak-

szervezetének képvisel�i a beküldött mun-

kák alapján válogatták ki és hívták össze a 

résztvev�ket azzal a céllal, hogy a m�hely-

munka keretében – közösen megtekintve 

és elemezve a fi lmeket – támpontokat 

tudjanak kínálni az alkotóknak adott pro-

dukciójuk, illetve hasonló jelleg� jöv�beni 

fi lmjeik fejlesztéséhez, színvonaluk emelé-

séhez, hatékonyságuk fokozásához.

A foglalkozások alatt sor került a kivá-

logatott fi lmek többségének néz�kkel tör-

tén� szembesítésére és jeles szakemberek általi elemzésére egyaránt. Az utób-

biakat Féjja Sándor fi lmkutató és pszichológus, Mohi Sándor Balázs Béla-díjas 

operat�r-rendez� és Duló Károly Balázs Béla-díjas fi lmrendez�, Apáczai Csere 

Féjja Sándor és Duló Károly tanárok, 

XIV. Országos Roma Filmakadémia, 

Zamárdi, 2010
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János-díjas tanár képviselte. A  szakmai kivesézéssel egyenérték�en tanulsá-

gos volt a m�veknek a néz�kkel való elemeztetése is, hiszen a résztvev�k idén 

rendkívül széles körb�l rekrutálódtak. Volt közöttük érettségi el�tt álló ama-

t�rt�l a svájci közszolgálati televíziónak dolgozó hivatásos újságíróig terjed� 

skálán a szakma által a legkülönböz�bb szinteken megérintettekig mindenféle 

érdekl�d�. Idén viszonylag sok egyetemista jött össze, akik ilyen-olyan kom-

munikációs szakmákat tanulnak vagy frissen végeztek ilyen típusú szakokon, 

és voltak, akik helyi televíziók vagy újságok munkatársaiként már a médiában 

dolgoznak, s�t voltak, akik a közélet más területein – tanárként, szociális mun-

kásként vagy éppen hittérít�ként – szolgálták azokat a kisebbségi és közéleti 

ügyeket, melyeket a bemutatott fi lmek tematikája is érintett.

A Roma Filmakadémiák f� célja az, hogy segítsék a hazai cigányság tér-

nyerését a mai médiában – vagyis legyenek a romáknak olyan szószólói, illetve 

alkotói –, akik a digitális világ írástudóiként hangot tudnak adni a kisebbség 

érdekeinek, vonzóan tudják felmutatni saját kultúrájuk kincseit, és ezen túl-

men�en értékteremt�ivé tudnak válni a többségi társadalomnak is. Ennek je-

gyében sosem sz�kítjük le a résztvev�k körét a közvetlenül érintettekre, hiszen 

a legfontosabb törekvéseink csak akkor válthatók valóra, ha nem cigányok és 

cigányok megtanulnak odafi gyelni egymásra, szót váltani és együttm�ködni 

egymással. Ebben az esztend�ben úgy alakult, hogy közel annyi volt a nem 

cigány résztvev�, mint a roma, s bár legtöbbjük most találkozott els� alkalom-

mal a többiekkel, elkülönülésnek nyoma sem volt, viszont rendkívül gazdag 

kapcsolatrendszer alakult ki közöttük, ami a kölcsönös érdekl�dést, egymás 

megérteni akarását és az együttmunkálkodás örömét is magas h�fokon tudta 

tartani az együtt töltött öt napon át mindvégig.

Hasznosak voltak a m�helynek azok a foglalkozásai is, amelyek révén a 

jelenlév�k bepillantást nyerhettek a roma kultúra mai képvisel�inek gondolat-

világába, és ízelít�t is kaphattak m�veikb�l. Találkozhattak és szót válthattak 

Fátyol Tivadar zeneszerz�vel, a C Rádió igazgatójával, és mai cigányságunk 

leger�teljesebb fest�m�vészével: Szentandrássy Istvánnal, valamint legerede-

tibb költ�jével: Kovács József Hontalannal, 

aki élet- és költ�társával, Pethes Máriával 

nem csupán felolvasóestet tartott, hanem 

a hivatalos programoknak és az azon túli 

kötetlen beszélgetéseknek is egyik katali-

zátora volt.

A  fi lmes programok keretében min-

den akadémiára meghívunk egy-egy ki-

emelked� alkotót is. Idén Almási Tamás 

Kossuth-díjas fi lmrendez�, a Színház- és 

Filmm�vészeti Egyetem docense volt az, 

aki saját munkáira alapozva világította 

meg az alkotó szerepét és felel�sségét a 

dokumentumfi lm-készítésben.

A mostani m�helynek új eleme volt egy olyan, Vinczéné Bíró Etelka Kiss 

Árpád-díjas tanár által megtartott kommunikációs trénig és egy Féjja Sán-

dor vezetésével lebonyolított konfl iktuskezelési gyakorlat, melyek keretében a 

Almási Tamás Kossuth-díjas 

filmrendez�, a képzés tanára, 

Zamárdi, 2010
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résztvev�k segítséget, muníciót kaphattak a közszerepléshez, a meggy�z� és 

eredményes kommunikációhoz is.

Mindent egybevetve bízvást kijelenthetjük, hogy a jelenlév�k komoly akti-

vitására és együttm�ködésére alapozva jó hangulatú és eredményes m�hely-

munkát jelentett a XIV. Országos Roma Filmakadémia, amelynek folytatását a 

résztvev�k egyöntet�en igénylik.

Beszámoló a 2010 els� félévében 

megvalósított közéleti képzésr�l

A közéleti képzés projekt célja volt, hogy felkészítse a résztvev�ket a célcso-

port által képviselt társadalmi réteg érdekvédelmére, a közszolgálati tartalmak 

megismerésére és terjesztésére, a közszereplés gyakorlatára. Eszköztudást 

kívántunk adni a hivatásos beszéd és kommunikáció segítéséhez és gya-

korlásához, az igényes köznyelvi beszéd retorikai alkalmazásához, valamint 

konfl iktusok feloldásához. A képzés a célját elérte, azaz az ország különböz� 

régiójából érkez� hallgatók alkalmassá váltak a magas színt�, hivatásos és 

kulturált kommunikációra, els�sorban a civil szféra érdekérvényesítésére és 

az esélyegyenl�séget teremt� tevékenységre. Az �szi kisebbségi önkormány-

zati választásokra való felkészítést is elkezdtük, amelyet a második félévben 

is folytatunk. A projekt alapja a közéleti képzés sajátos formája: iskolán kívüli, 

komplex jelleg�, egyaránt tartalmaz terepmunkát, tanfolyami képzést és ön-

képzést. Központi témája a közszereplés. A célcsoport els�sorban cigány szár-

mazású, jelenleg is civil társadalmi szerepet betölt�. A program el�készítése az 

együttm�köd�kkel: a dél-alföldi régióból az Egylet Mez�berényért és a Gyulai 

Kisebbségi Önkormányzat, a Gyula TV és a Társaság Erd�s Kamill tagozata, a 

dél-dunántúli régióból a Cigány Kulturális és Közm�vel�dési Egyesület, a Pécsi 

Egyetem, a Társaság Baranya megyei és Somogy megyei tagozata, az észak-al-

földi régióból a Reményteljes Ember Alapítvány és az SzSzB megyei tagozat, 

az észak-magyarországi régióból a Heves megyei tagozat, a közép-dunántúli 

régióból az Agárdi Péli Tamás Alkotóház, a közép-magyarországi régióból a 

Társaság f�városi tagozata és több egyetem, illetve kisebbségi önkormányza-

tok, a nyugat-dunántúli régióból Gy�r–Moson–Sopron megyei tagozatunk vett 

részt. Ennek eredménye, hogy a tervezettnél több hallgató kapcsolódott be 

a közéleti képzésbe. A  kiválasztás után a terepmunkán fi lmes riportokat, in-

terjúkat készítettek, amelyet április 15-ig küldtek meg számunkra. Szakért�k 

zs�rizték, elemezték a 40 fi lmet. Ez nagy segítség volt számunkra a hallgatók 

megismerésében. A csatolt jegyzet alapján a bentlakásos fórumra és képzésre 

is felkészülhettek a fi atalok.

1. Kommunikációs problémák, készségek, megoldások a lámpaláz leküz-

désére, a hallgatóság kezelése

2. Általános beszédtechnika alapozás (légzés, hangadás, hangindítás, a 

hang „el�rehozása”, a hadarás leküzdésének módszerei)

3. Logopédiai korrekció (helyes hangzóejtés, els�sorban a sziszeg� [sz, z, 

c], susogó [s, zs, cs] és az r hang javítása)
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4. Beszédtechnikai, modulációs technikák (nyitott hangzóejtés, hangsúly, 

hanglejtés, a kommunikatív közlésmód eszközei)

5. Tanácsadás egyéni kommunikációs problémákkal kapcsolatban (beszéd-

félelem, relaxálás, konkrét prezentáció el�készítése, kapcsolattartás a hallga-

tósággal és egyéb). Április 26. és május 28. között a kiképzett fi atalok a régió 

területén terepmunkát végeztek, els�sorban a kisebbségi választások el�ké-

szítése érdekében: lakossági fórumokon 

vettek részt, kapcsolatba léptek lakóhe-

lyük kisebbségi szervezeteivel. A  képzést 

jelenleg is folytatjuk kommunikációs tré-

ningekkel, a Társaság székhelyén minden 

csütörtökön 11 órától 16 óráig.

A  célpopuláció ismereteit, képzettsé-

gét fi gyelembe vev� útmutatót a hallgatók 

már a képzés megkezdése el�tt kézhez 

kapták, így lehet�ségük nyílt felkészülni a 

bentlakásos kurzusokra is.

Az alkalmasság elbírálása beküldött 

video anyagok megtekintése alapján tör-

tént. A  többnyire spontán beszéd alapján 

csoportosítani tudtuk az el�forduló és javítandó hibákat, a jellemz� tüneteket. 

A célzottabbá vált gyakorlatokkal így lényegesen hatékonyabbá tettük a foglal-

kozásokat.

A gyakorlati oktatás, illetve tréning kétharmad része csoportokban valósult 

meg, egyharmada pedig egyéni foglalkozásokon. Ez utóbbiak a különlegesen 

eltér� beszéd javítására, pszichoterápiás elemek alkalmazására, a beszédgátlás 

alóli felszabadítás vagy relaxációs módszerek gyakorlására szoruló hallgatók 

számára volt fontos. �k egyéni gyakorlati tanácsokat, bemutatásokat és gya-

korlási lehet�séget is kaptak egyes konkrét közszerepléseik megbeszéléséhez, 

megoldásához.

A tréningeket el�adás vezette be, amelynek funkciója a kézhez kapott elmé-

leti anyag, valamint a gyakorlati foglalkozások átívelése volt. Ebben önismereti, 

viselkedéskultúrát érint�, a közéleti szereplés alapkövetelményeként támasz-

tott jóindulat követelményét 

hangsúlyozó szemlélettel dol-

goztunk, példáinkat a média 

világából kölcsönözve. Kie-

melten szerepelt az el�adás-

ban a közszereplés közösségi 

célja, a kommunikációs nyelvi 

funkció tisztázása, egyértelm� 

tartalma.

A  gyakorlati (tréning) fog-

lalkozások mobilis csopor-

tokban zajlottak. Ezekben a 

hallgatók a beszédkészségük 

alapján vehettek részt, a te-

Vinczéné Bíró Etelka 

beszéd-kommunikációtanár, 

közéleti képzés-sorozat, 2010

Könyvbemutató
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rapeuta útmutatásai szerint. 

A  foglalkozások utolsó szaka-

szában markánsan megmu-

tatkozott a készségek szerinti 

differenciálás jellege: szinte 

automatikusan éreztek rá a 

hallgatók is a számukra szük-

séges gyakorlatokra.

Összefoglalva: a közéleti 

képzés projektet sikeresnek 

tartjuk. Er�sítette a hallga-

tókban az összetartozást, a 

csoportszellemet, megalapoz-

ta az igényes megszólalást, 

a hivatásos beszéd technikai 

megközelítését, az önismere-

tet. Szembesültek saját be-

szédkészségük, el�adói fel-

készültségük színvonalával. 

Mérhet� javulást produkáltak 

és konkrét szakmai segítsé-

get kaptak további fejl�désük-

höz. Eredménynek tekintjük, 

hogy ugyanebben a témában 

további lehet�séget szeret-

nének kapni a fejl�déshez, 

megfogalmazták igényeiket. 

Rendszeres konzultációs le-

het�séget és egyéni beszéd-

tréningeket szeretnének. Meg-

jegyezzük, hogy a hallgatók egy része jelenleg is a közéletben rendszeresen 

megszólaló szerepl�, akiknek számára indokolt a lehet�ségek biztosítása.

A közéleti képzés-sorozat hallgatói, 2010

Szecs� Kovács Zoltán és együttese
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Molnár István Gábor

Lokálpatriótává vált betelepül�k
Az újpesti cigányság történetér�l1

A  kezdetek. Újpest2 1840. április 5-én 101 f�vel községgé alakult. Pestt�l 

északra, a Duna partján, a váci országút mellett fi atal, ámde dinamikusan fej-

l�d� község, majd város, megyei jogú város, kés�bb a f�város része lett. La-

kossága az elmúlt 170 évben százegyr�l százezer f�re emelkedett. A cigányok 

együtt élnek az itt letelepedett magyarokkal, zsidókkal, németekkel és más 

nemzetiségekkel. Kultúrájukra nagyban hatott az itt lakók szokásai, mindamel-

lett megtartották sajátos értékrendjüket is. A kávéházak, vendégl�k, kocsmák 

hangulatához hozzátartozó cigányzenére igényt tartott a lakosság. A  cigány 

szegkovácsok által készített termékekre szüksége volt az újpesti b�r- és faipar-

nak. Betelepedésük Újpestre folyamatosnak mondható.

A  beköltöz� – a cigányságon belül az úgynevezett kárpáti cigányok cso-

portjába tartozó – családok többsége a Felvidékr�l, Érsekújvárról, Surányból, 

Farkasdról, Nyitráról (ma Szlovákia) és környékér�l érkezik és települ le a fi a-

tal Újpesten. Érsekújváron és Újpesten száz-százötven év múltán is ugyanazon 

családnevek fordulnak el�: Dráfi , Patkó, Balogh, Lakatos, Horváth, melyekb�l 

több család a mai napig ápolja rokoni kapcsolatait.

Az Újpest alapítólevelét kiadó gróf Károlyi István3 m�velt, világjárt, haladó 

gondolkodású ember volt, aki a modern eszméknek, valamint a Felvidéken él� 

gróf Károlyi Lajos testvérének köszönhet�en kerülhetett kapcsolatba a surányi 

zsidó iparosokkal, keresked�kkel, köztük L�vyékkel,4 akik kés�bb tímárként 

virágzó b�ripar alapjait hozták létre a településen. Elindul egy gyors, amerikai 

típusú fejl�dés, amely nagyközséggé, várossá, az ország egyik ipari központjá-

vá duzzasztja Újpestet.

A  b�rgyártáshoz elengedhetetlen fogyóeszköz a dugószeg. Ezzel az apró 

szeggel feszítik a kikészíteni kívánt b�rt a keretre. Nevét a szögfejnél található 

végén elhelyezett dugódarabról kapta. A  szögre húzott dugó védte, hogy ne 

sértse, ne szakítsa ki a szögfej az anyagot. A b�rgyártásban használt különféle 

fogók, amelyekkel a b�ranyagot feszítik, húzzák a keretre, valamint az el�bb 

említett fa feszít�keretet összetartó szögek mind fontos eszközei a b�ripari ter-

melésnek. Az újpesti asztalosok, bútorkészít�k is használtak – a csapolás mel-

1 Molnár István Gábor Régi Újpest cigányai cím� monográfi ájából – részletek (kézirat)
2 Újpestet eleinte különböz�képpen nevezték: Kismegyer, Újmegyer, Káposztásmegyeri Új-

gyarmat. Valószín� L�vy Izsák nevezte el Újpestnek.
3 Nagy Károlyi gróf Károlyi István (Bécs, 1797. november 18. – Fót, 1881. január 12.) fóti 

birtokközponttal a terület tulajdonosa.
4 A L�vy család az Újpestre els�k között beköltöz� zsidó családok egyike. L�vy Izsák Újpest 

els� bírója volt.
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Újpesti piac, 1910-es évek
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lett – nagy mennyiség� szöget a bútorok, szekrények, komódok hátlapjaként 

szolgáló falemezek rögzítésénél. L�vyék ezt felmérve gondolhattak a surányi és 

az onnan tíz kilométerre fekv� érsekújvári cigány szegkovácsokra, munkájuk 

min�ségére és olcsóságára.

Szlovákiai kutatásunk során találkoztunk azzal a dokumentummal,5 amely 

szerint az 1830-as években a Zsemberi nev� cigány család ismerte, ismerhette 

L�vyéket. Kés�bb az újpesti katolikus matrikulákban, keresztlevelekben jelent-

kezik a Zsemberi családnév, ahol is a n�k zöldség- és gyümölcskeresked�k, a 

férfi ak pedig – kivétel nélkül – szegkovácsok voltak. A fent említetteket mérle-

gelve, valamint a Duna közelségét – hisz ahol víz van, biztos kell iszkápa6 is a 

csónakok javításához –, mind fontos szempontok lehettek abban, hogy az els� 

cigány családok elindultak Újpestre. A  tömeges áttelepüléshez ezzel meglett 

a rokoni információs kapcsolat, már csak a „nagy” munka hiányzott, amit az 

Újpesten áthaladó els� vasútvonal (1845) meg is hozott. A sínszeg, mellyel a 

vasúti talpfát a sínhez er�sítették, a szegkovácsok által készített vezet� termék 

lett. A vasúti sínszegnek az id�járási viszontagságokon kívül a vonat és szál-

lítmánya súlyterhelését is bírnia kellett, a megfelel� rugózás mellett. Innent�l 

számíthatjuk a tömeges bevándorlást, hisz az iparilag rohamléptekkel fejl�d� 

Újpest kiváló munkalehet�ség volt a szegkovácsok számára. A beköltözési le-

het�séghez hozzátartozik az is, hogy más településekhez képest enyhébb volt a 

közterületi és közhivatali ellen�rzés, valamint a bejelentési kötelezettséget sem 

vették szigorúan a házbirtokosok.

„Bagó József prímás százkét éves korában, újpesti házában meghalt. Fia-

talon beutazta Európát, Amerikába is eljutott, részt vett a szabadságharcban, 

ahol sebet is kapott. Négy feleségét temette el és 22 gyereket hagyott maga 

után.”7 Az Újpesten otthont ta-

láló cigányok másik nagy cso-

portja, a muzsikusok (régies 

nevén: hangászok) szintén a 

Felvidékr�l, nagy többségük 

Érsekújvárról érkezik. Ahogy 

n� a vendéglátóhelyek száma, 

úgy jön mind több muzsikus a 

kávéházi úri közönséget és a 

kocsmák munkásközönségét 

szórakoztatni. Míg a városban 

gombamód szaporodó kávé-

házakban nyolc, tizenkett� ta-

got számláló zenekarok ját-

szottak, addig a kis búfelejt�kben három, esetekben egy szál heged�s próbálta 

kedvre deríteni hallgatóságát. A  sírva vigadásnak is fontos velejárói lettek a 

hazafi as nótákat játszó cigánybandák. Az els� családok érkezése egyid�s le-

het az újpesti vendéglátás kialakulásával. Rácz Ferencz prímást és zenekarát a 

5 Katarina Bohumelová Romák Surányban cím� szakdolgozata
6 Iszkápa vagy iszkába. Fából készült csónakok készítéséhez szükséges speciális fémszög.
7 Vasárnapi Újság, 1882. aug. 27.

Újpesti cigányzenekar, 1910-es évek
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Pannónia Kávéház8 mint Pest els� osztályú bandáját hirdeti. Kés�bb a Pest els� 

osztály helyett „Újpest kedvenc prímása” lesz a jelz� majd mindegyik zenekar-

vezet�nél. Az öregek úgy mesélik, hogy talán el�bb volt cigányzenész Újpesten, 

mint a település létrejött volna, mert a Megyeri Csárda már el�bb létezett – ér-

velnek. Olyan nagy dinasztiák alakultak ki, mint a Kolompár család, ahol az 

összes hangszeren testvér játszott, azaz idegen nem került a nyolcf�s bandá-

ba. Volt olyan id�, amikor kuriózumként n�i b�g�se volt a családi zenekarnak. 

A Cigányzenészek albuma szerint, az Érsekújvárról Újpestre költöz� Kolom pár- 

dinasztia Bihari Jánostól, a híres Magyar Orfeusztól származtatja magát. Els� 

fennmaradt képi dokumentumunk szintén a Cigányzenészek albuma9 cím� 

könyvben található. Horvát Tóni prímás, aki fényképe alá Berlin – Újpest címet 

adott, 48-as zsinóros ruhában, pödrött bajusszal, oldalt választott frizurával, 

kell�en kihúzva magát állt a fényképez�gép elé.

Dr. Ugró Gyula egy 1874. március 8-án kitört lázadás kapcsán tesz emlí-

tést roma származásúról: „A községházán tovább tombolt a nép dühe, és az 

elmenekült jegyz�t és bírót kereste. Egy cigány látta a menekülést s ezt tudatta 

a néppel, hogy a jegyz�ék merre menekültek…”10 Dr. Ugró Gyula Újpest utol-

só f�bírája és els� polgármestere, nótaszerz�ként kapcsolatban volt újpesti 

cigányzenészekkel. Alapító, pártoló tagja volt többek között az els� Magyar 

Cigányzenészek Országos Szövetségének is. „Tisztelettel tudatom a kedves kö-

zönséggel, hogy Újpesten Vasut-ucza 87. szám alatt él� vendégl�met a modern 

igényeknek megfelel�en rendeztem be. Kit�n� konyha és jó cigány, pontos és 

kifogástalan szolgálat.”11

A  letelepült szegkovácsok mobilitása a vasútépít� kubikusokéhoz volt ha-

sonló. Szerszámaik elfértek egy talicskában: üll�, fújtató, fogók stb. Mint a 

vándoriparnál, gyakorlatilag bárhol 

felállították m�helyüket. A  gyerekek 

a fújtatásban, a nyersanyag adogatá-

sában, feleségük a késztermék ren-

dezésében, számolásában segédke-

zett. A  fújtatás mellett a koksztörés 

volt az ifjak legfontosabb munká-

ja. A megfogott darabot kalapáccsal 

úgy kellett eltalálni, hogy az ütés az 

ökölbe szorított kéz – a hüvelyk- és 

mutatóujj között képz�dött – résén 

csattanjon. Így nem repültek szerte-

széjjel a jól ég� por és kokszdarab-

kák. Gyakorlat kellett hozzá, hogy az 

ujjaikat és körmeiket szét ne verjék a gyerekek. Ha kevés volt a munka – nem 

volt szezonja –, a szegkovácsok zöldséggel, gyümölccsel kereskedtek. Arra 

8 Újpest els� kávéházainak egyike. Az Árpád út 48. szám alatt m�ködött. Tulajdonosa Feld-

mann József volt.
9 Markó Miklós: Cigányzenészek albuma. 1896
10 Dr. Ugró Gyula: Újpest 1831–1930. 1932
11 Közérdek cím� újság, 1896

Gödörben dolgozó szegkovács
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utaló dokumentumot, hogy a cégek, gyárak alkalmazásában álltak volna, nem 

találtunk. Inkább magánzóként m�ködtek. Többen a vaskeresked�knek, má-

sok pedig közvetlenül a gyárnak, kisiparosnak szállítottak. Termékeiket – hogy 

ezzel is olcsóbban tudják eladni – maguk fuvarozták. Visszaemlékezések sze-

rint a készárut pénteken, szombaton referálták, adták el, és meg kell említeni 

a leányok, asszonyok ügyességét az áru eladásában, hisz voltak legendásan jó 

keresked�k közöttük.

Az újpesti cigányság túlnyomó többsége római katolikus vallású. Az 1870-

ben felszentelt Egek Királynéja-templom anyakönyve szerint már az els� évben 

– kereszteltek cigány lakost. 1870. december 6-án született Újpesten Csorba 

Ede, kit egy nappal kés�bb, 7-én kereszteltek. Apja szegkovács, anyja háztar-

tásbeli. A keresztel� lelkész Illek Vince, Újpest els� plébánosa. Megjegyzésként 

felvezetve: czigány.12 „A születés után igyekeztek a gyermeket megkeresztelni, 

mert addig az utcára nem lehetett kivinni. Meg a fürd�vizet se öntötték ki rög-

tön a fürdetés után. A kicsi egy vánkosba került, átkötve szalaggal. Nem volt pó-

lya. A gyereket megkeresztelték és a keresztszül�nek illett a legnagyobb pénzt 

ajándékozni. Akit megkértek keresztanyának az a szül� n�nek két hétig hordta 

az ételt. �  látta el a családot élelemmel.”13 A fi úk munkához való szoktatása 

egészen kis korban elkezd�dött. Nem volt szokás a m�hely körül kíváncsiskodó 

fi út, fi úkat elzavarni, a lányokat viszont annál inkább, a kipattanó szikrák miatt. 

Ahogy n�tt, er�södött az ifjú, annál nehezebb feladatot kapott. A legnehezebb-

nek, vagyis a legnagyobb er�t kívánó feladatnak a sínszeg számított. Az ügyes 

kez�, tehetségeseket így egészen fi atalon észrevették. Mire felcseperedett az 

ifjú, komoly tudással rendelkezett a szegkovács szakmáról. Újpesten hagyo-

mány volt, hogy az önállóan munkába álló fi ú szerszámait az édesapja készíti 

el. „Pici korától volt mindenkinek valami gúnyneve.14 Lolo15 például azért, mert 

amikor megszületett, olyan piros volt, mint a rák. Vagy a Kálo16, mert nagyon 

fekete volt. Vagy az apja, nagyapja után – hasonlóságból. Úgy néz ki, mint az 

öreg Róka. A nagyapja, a Róka – az igen, az ravasz ember volt! A gyerek lehetett 

kés�bb bármilyen bamba, akkor is Róka maradt. Nem nagyon lehetett meg-

sért�dni, meg hát minek is, mert akkor is úgy hívták. Sokuknak már én sem 

tudom a teljes nevét, csak ami ráragadt, az után ismerem.”17

A cigány családoknál a gyermek születése a legnagyobb ünnep. A muzsikus 

apa kis csecsem�je kezébe a heged� vonóját próbálgatja belerakni. Ha ráfog 

12 Egek Királynéja Plébánia. Katolikus Matrikula 1870, 32. o.
13 Adatközl�: Csonka László szegkovács és zenész.
14 A cigányok körében elterjedt gúnynevek nem véletlenszer� képz�dmények. Létüket kett�s 

szerep motiválta: az els� a külvilág számára szóló, magukat valamiféleképp illegalitásban 

tartó ok, hogy ne tudják, kir�l beszélnek, kit említenek azok, akik nem ismerik az illet� gúny-

nevét. A másik – máig él� – indok: a nagyszámú, több azonos nev� családnál a megkülön-

böztetésre már nem elegend� a vezetéknév és a keresztnév használata, ezért vagy saját, 

vagy örökölt ragadványnevet kapott az illet�. Több esetben el�fordul, hogy mind saját, mind 

családilag örökölt neve is van egy személynek. Például: „Pepi” Farkas Károly „Papaj”.
15 Lolo cigányul piros.
16 Kálo cigányul fekete.
17 Adatközl�: Csóka György nagyb�g�s.
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a rajkó,18 nagy prímás lesz – mondják. Ezután az ifjonc együtt n� fel a zenével, 

apja vagy testvérei állandó gyakorlását hallgatva. Az id�sebbek visszaemléke-

zései alapján, nem a szül� mondta meg, hogy milyen hangszert választ a fi atal, 

de természetesen próbáltak rá hatni: – Fiam, ha a heged�t választod, mindig 

megélsz. Nézd, milyen csodálatosan szól! Nagyapád drága heged�je lesz a ti-

éd! – Ett�l függetlenül, sokszor döntött az ifjú más hangszer mellett. Így vagy 

úgy, de beletör�dtek a szül�k. A szegkovácsok apáról fi úra szálló mestersége a 

muzsikusoknál másképp alakult. „A kiválasztott hangszer után végiggondolták 

a szül�k, hogy ki van az ismeretségi körben, esetleg rokonságban olyan, aki a 

hangszere legjobb tudója, és azt a személyt kérték meg a gyermek tanítására. 

Szokás volt az is, ha a fi atalnak tetszett egy aktív muzsikus stílusa, technikája, 

akkor megpróbált az illet�t�l tanulni.”19

1891. április 12-én Újpestre látogatott a kor legjelent�sebb néprajztudósa, 

a cigányság kutatója, Hermann Antal. Lakatos Júlia adatközl�t�l két nótát je-

gyeztek fel: „Devla soske man tu mardyel”20 és „Ma cinger man”21 címmel. E két 

kotta úgy maradhatott fent, hogy a világon els� cigányokkal foglalkozó angol 

szaklap22 1891-ben e két nótát közreadta.

1893. január 31-én Újpesten 161 f� cigány ember él. Az összes lakos 

23  521 f�. A  továbbiakban a statisztika nem bontja le településre, hanem 

csak járásokra, valamint vármegyékre az adatait. A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-

megyében, amelyben Újpest is találtatik, 37 f� szegkovácsot tartanak számon, 

melyb�l biztosra vehet� újpesti cigányok jelenléte is. A vármegyében 1399 f� 

zenész, ebb�l is valószín� jócskán akad újpesti.23 Újpest saját statisztikájában 

16 f� szegkovácsot tartanak számon. Többen kimaradtak, mert az úgynevezett 

kontár24 kategóriájába tartoznak, és így nem jelennek meg a statisztikában. �k 

feketén értékesítik termékeiket a vaskeresked�knek.

Babits Mihály író-költ�, tanár az 1911–1912-es tanévben a Könyves Kálmán 

Gimnáziumban oktatott. Újpest ihlette Kártyavár cím� regényében több helyen 

említ kávéházakban muzsikáló cigányzenészeket. 1900-as években a korabeli 

sajtóban vendégl�k és kávéházak hirdetéseinek tucatjai számolnak be arról, 

mily kit�n� és els� osztályú cigányzenekar mulattatja esténként a szórakozni vá-

gyókat. Ezen id�szak az, amikor a legtöbb cigánybanda muzsikál a kávéházak-

ban, éttermekben, vendégl�kben.25 A vendéglátói hirdetésekb�l egyértelm�en 

kikövetkeztethet�, hogy abban az id�ben a zenekarok komoly reklámértékkel 

18 Rajkó, cigány nyelven gyermek.
19 Adatközl�: Rigó György cimbalmos. 
20 Devla soske man tu mardyel: Istenem, miért vertél meg engem?
21 Ma cinger man: Ne verjél meg!
22 Journal of gipsy lore society, 1891
23 Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal. Czigány összeírás. 1893
24 Kontár: ipartestületbe nem tartozó, adót nem fi zet�.
25 Jelent�sebb kávéházak – jelent�sebb prímások és zenekarjaik: István Kávéház: Radics Rezs�, 

Korona Vendégl�: Rácz Józsi, Horváth Vendégl�: Érsekújvári Kolompár Jancsi, Demokrata 

Kávéház: Kolompár Jancsi, Pannónia Kávéház: Berkes Berczi, Blasz József Kávéháza: Pápai 

Náci, Tomik János vendégl�je: Lakatos Kálmán, Elite Kávéház: Balogh Jancsi, Attila Kávéház: 

Bókai Berczi, Vigadó Kávéház: Pozsár Marci zenekara, majd fél évvel kés�bb Lakatos Gyula, 
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bírtak. Több családban el�fordult, hogy a családf� este muzsikált, napközben 

besegített a szegkovácsoknak vagy önállóan kovácsolt, keresetkiegészítés vé-

gett. A muzsikusok jó vendégnek tekintették a görbe estét tartó szegkovácsokat, 

mert a mulatság mellett b�ven jutott jatt26 a zenekar számára. A muzsikusok 

egy keresetb�l, plusz a borravalóból el tudták tartani családjukat. A feleségek, 

általában háztartásbeliként, a gyereknevelésben és a konyhában serénykedtek. 

F�zték otthon a cigányos ételeket, ami nem sokban különbözött a magyar kony-

hától, hacsak azt nem vesszük különbségnek, hogy sokkal zsírosabban és f�sze-

resebben, azaz ízesebben f�ztek, sütöttek. Mindig többet f�ztek, mint amennyi 

kellett, mert annál nagyobb szégyen nem volt, mint ha jöttek a vendégek, roko-

nok, és nem tudták �ket étellel, itallal kínálni. F� ételeik: töltött káposzta, s�r�, 

er�s szaftú csirke-, disznópörkölt bodaggal, azaz cigánykenyérrel.

Újpest város, 1907. Az újpesti állami elemi iskolákról készült els� statisz-

tikában27 az 1901-ben alapított, Erzsébet utcai iskolában regisztráltak cigány 

anyanyelv� tanulót. Az 1907/08-as tanévben, pontosan kett� leánygyermeket. 

A  cigány származást nem rögzítik a statisztikai adatok. Utólag megpróbál-

tuk rekonstruálni az anyakönyvek segítségével, hány cigány gyermek járt az 

1907/08-as tanévben ebbe az iskolába. Ezt a családnevek, a lakhely, valamint 

a szül�k foglalkozása alapján állapítottuk meg. Biztosra vehet� tizennégy gyer-

mek, melyb�l kilencnek szegkovács édesapja van, valamint öt f�, akinek muzsi-

kus. Ha ezt a tanévet vesszük fi gyelembe, a hét iskolába körülbelül hetvenen- 

nyolcvanan járhattak.

1907-ben a várossá nyilvánítás évében, a Pannónia Kávéháznak sikerült 

leszerz�dtetnie Rigó Jancsit és híres cigánybandáját. „Somogycsurgói” Rigó 

János a kor egyik leghíresebb 

cigány prímása, ami mutatja 

Újpest és az újpesti vendéglá-

tóhely rangját is. Lehetett Pes-

ten jobb, nagyobb kávéházat 

találni, de több pénzt keresni 

a prímásnak aligha. Ezt bizo-

nyítja, hogy Rigó Jancsi több 

évig a fi atal Újpesten muzsi-

kált. Ezen id�szak, az els� vi-

lágháborúig a cigányság szá-

mára is a fejl�dést és a gyara-

podást hozta, viszont az els� 

világháború évei a lakosságtól 

óriási áldozatokat követeltek. 

Nemcsak a katonai behívókkal kellett szembenézni, hanem az egyre s�r�bben 

fellép� élelmiszerhiány is hatalmas problémákat okozott. A cigánymuzsikának 

Pannónia Kávéház: Berkes Berczi, Egri Oláh Gyula, Csillag Izsó 12 tagú bandája következett 

egy éven belül.
26 Jatt: borravaló.
27 Dr. Ugró Gyula: i. m., 434. o.

Pannónia Kávéház
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is akadt egy-két konkurense, katonazenét játszó bandák a városban, amellett 

hogy a lakosság is kevesebbet tudott költeni szórakozásra. A katonai szolgálat-

ban nem voltak különbségek, legalábbis olyanok, mint a második világháború 

alatt. Az itthon maradt muzsikusok közt olyan íratlan szabályok, különleges 

szokások alakulnak ki, mint például a beteg zenekari tag részét28 a prímás fél-

reteszi. Azaz a kisegít� tagot külön fi zetik arra az id�re, de a beteg megkapja a 

pénzét, hogy a családját fenn tudja tartani. Általában a feleség a nagyobbacska 

gyereket küldte apja napi béréért. A prímás pedig rendre félrevonta az ifjút: – 

Hallod, milyen ügyetlen ez a kisegít�, apád nyomába se ér! – Lehetett a helyet-

tesít� bármilyen jó, mindig meger�sítették a családot, hogy a jelenleg beteg 

muzsikusra nagy szükség van, jó zenész.

A Barakktelep. Lakhelyük, bérelt otthonuk eleinte szétszórtabban helyezke-

dett el: Erzsébet, József, Gyár utca, valamint az asztalosm�helyek környékén: 

a Tél, Nyár, Tó utcában volt. Évtizedekkel kés�bb az úgynevezett zsidónegyed-

ben: a József, Baross, Liszt, Attila utcákban – amelyek a deportálás miatt meg-

üresedtek – foglaltak el lakásokat. A legtöbben viszont a Katonai Vonatszertár 

Barakktelepen, a Római utca, Brüsszeli utca, Párizsi utca és a Madridi utca kö-

zötti területen éltek. 17 barakksorban, 190 lakásban, 1000-1500 ember. Eme 

lakhelyek fából készültek, a tetejük kátránypapírral lefedve. Konyha a bejárati 

ajtóval és egy szoba ablakkal. A visszaemlékezések szerint körülbelül negyven 

négyzetméter alapterület�ek voltak, minden barakksor végén vizesblokkal. 

Télen a nagy hideg, nyáron a nagy meleg volt a lakásokra jellemz�. Ha ehhez 

hozzáadjuk az elképeszt�en nagy zsúfoltságot, hat-nyolc f�t lakásonként, el-

képzelhetjük, milyen élet volt a telepen.

„Látogatás a barakkvárosban: A nyáron portenger, télen Szibériához hason-

ló: a BUR telep háta mögött, közel a Chinoin gyárhoz, terül el a barakkváros. 

Olyanok laknak itt, akik máshol nem tudnak lakást kapni, bérelni. Itt élnek 

munkások és cigányok egyaránt. A barakk lakói fellázadtak a szadista gond-

nok ellen, ki elmondásuk szerint korbáccsal jár a barakkok között, és azzal 

dicsekszik, hogy � már két kommunistát is megölt. A gondnokot feljelentették 

a bíróságon. A bíró utasítást adott a rend�rségnek, hogy azonnal távolítsák el 

az állásából.”29

A visszaemlékez�k és a korabeli sajtó cikkei között óriási eltérés, hogy míg 

a tudósítások Újpest szégyeneként emlegetik a Barakkot, addig a még él� vis-

szaemlékez�k kivétel nélkül jó emlékeket mesélnek el interjúikban. A szörny� 

lakáshelyzet megoldására a városvezetés építkezések sorát tervezte, amelyb�l 

érezhet� változást a Mátyás téren felépült házsor jelentette. A helyzet pillanat-

nyilag javult ugyan, de a megüresedett barakklakások gyorsan újra megteltek. 

A  f�városi sajtó s�r�n emlegetett két nyomortelepe az angyalföldi „Tripolisz” 

a Gyöngyösi utcánál, és kicsit feljebb a vasút vonalán, az átjáró túloldalán a 

 Széchenyi térig elterül� újpesti barakksor volt. Mindkét telepet a b�n és a kétes 

alakok búvóhelyeként emlegetik, ahová tisztességes ember nem merészkedik, 

még nappal sem. Az Egyetemi Szociálpolitikai Intézet külön kirendeltséget 

28 A zenekari tagra jutó pénz: rész.
29 Újpesti Kurír, 1924
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létesített a barakktelepi családok megsegítésére, amely kirendeltség állt egy 

jogsegélyirodából és egy úgynevezett népkönyvtárból. Az ötlet a kirendeltség-

re Hilscher Rezs�t�l, a magyar szociálpolitika úttör�jét�l származott. Hilscher 

egy statisztikát30 is elkészít 1934-ben, amely szerint 1351 f� volt hivatalosan 

barakklakó. A kimutatásban szerepel, hogy pontos adatot nem tudni, mert töb-

ben nincsenek „hivatalosan” felvéve a gondnoknál, valamint a rokonok állandó 

mozgásban vannak, így a pontos szám sokkal magasabb! A családf�k száma 

304 f�, amelyet szintén elláttak a hiányos megjelöléssel. Sok családban hiány-

zik a családf�. A lakosok több mint felét iparosok és gyári munkások teszik ki. 

A gyári munkások egy része a helyi gyárakban talál munkát, legtöbben a Chi-

noin Gyógyszergyárban és a Magyar Pamutgyárban dolgoztak. Szintén nagy a 

háztartásbeliként jelzett asszonyok száma, kik között többen abból kerestek 

maguknak és családjuknak kevéske eleséget, hogy az újpesti piacon a hulladék 

közt, vagy a szeméttelepen turkáltak. Keresked�k igen csekély számban éltek 

a telepen, ez azzal magyarázható, hogy Újpest els�sorban ipari város, valamint 

ez a réteg nem volt annyira elszegényedve, mint az iparosok osztálya. Felt�n�, 

hogy a vas- és fémiparosok milyen nagy arányszámmal vannak képviseltetve, 

ennek oka, hogy a cigányok nagy csoportja, akik foglalkozásukra nézve nem 

zenészek, csaknem kivétel nélkül mind szegkovácsok. A  Barakktelepen na-

gyon sok az asztalos és cipész – különösen ebben a két szakmában volt nagy 

a munkanélküliség. Az épít�iparban dolgozók aránya is tíz százalék, amely 

foglalkozással télen keresni nem lehetett, így magukról, családjukról télen 

gondoskodni nem bírtak. A n�k és férfi ak aránya a következ�: 631 férfi  és 655 

n�. A falvak és városok statisztikájában sokkal nagyobb a n�k javára eltolódó 

adat ezekben az években. A gyermekek száma is felt�n�en magas. A magya-

roknál: 4,46 átlagban családonként, a cigányoknál 5,15 átlagban családonként, 

az izraelitáknál 4,2 átlagban családonként. Az összes családra lebontva 4,78 

gyermek családonként. Hilscher szerint a magas gyermekszám azzal magya-

rázható, hogy a szegényebb néposztálynál általában gyakoribb a gyermekál-

dás, és a cigány családok nagyon népesek. A romáknál öt, hat, nyolc gyermek 

sem ritka. (A  számszer�sített gyermeklétszám a dokumentumból kimaradt.) 

Az Újpest 1831–1930 cím� monográfi ában a Barakktelep Kultúrház óvodájá-

ba, amelyet a Népjóléti Minisztérium üzemeltet, 110 gyermek egy helyiségben 

kerül gondozásra! Más újpesti óvodákban erre a gyermekszámra minimum 

kett� helyiség jutott. Megállapítható, hogy a keres�képes férfi ak voltak a legke-

vesebben, a 21–25 éves kor között 54 f�, 26–30 éves kor között 30 f�, 31–35 

éves kor között csak 48 f�. Felt�n�en kevés volt az öregek száma, amely azzal 

magyarázható, hogy az átlag életkor itt volt a legalacsonyabb, valamint több 

id�s a szegényházban kapott elhelyezést. A telep felekezeti megoszlására vo-

natkozó adatok az országos átlagtól eltér� vallási megoszlást mutatnak, dönt� 

arányban vannak a római katolikusok, amelynek oka a Barakkban él� cigányok, 

akik kivétel nélkül római katolikus vallásúnak mondták magukat. A családf�k 

születési hely szerinti megoszlása a következ�: 291 f�b�l 54 született Újpesten 

és Rákospalotán, Budapesten kereken 50 f�, Pest megyéb�l 26 f�, Csonka-Ma-

gyarországról 81 f�, megszállott területr�l 77 f�, külföldr�l 3 f�. A felsorolásból 

30 Hilscher Rezs�: A barakktelepi családok szociális helyzetér�l (kézirat)
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kit�nik, mily kevés az újpesti vagy rákospalotai születés�. Újpest város statisz-

tikája szerint, a településen születettek és a betelepül�k közötti ötven-ötven 

százalékos arány a telepen nem érvényesült.

„Az itt lakók többsége munka nélkül van, és minimális segélyben része-

sül Újpest várostól, amely a legszükségesebb létfenntartáshoz sem elegend�. 

Egy öttagú család, amelynek csak egy keres�képes tagja van, összesen heti 

10-12 peng� bevételhez jut. 

A telep szükséglakásai túlzsú-

foltak és mégis mindig újabb 

és újabb családok szeretné-

nek itt menedéket találni. Egy 

3×4 méteres helyiségben egy 

héttagú család húzódik meg, 

kik egész nyáron kés� �szig 

részint a rossz leveg� és me-

leg miatt nem bírnak szobá-

jukban meglenni, és a szabad 

ég alá hurcolkodtak ki aludni. 

Számos olyan családot talá-

lunk, ahol az apa ismeretlen 

helyre távozott és a gyermekeket az anya tartja el. Mint sajnálatos jelenségre 

kell kitérnem arra is, hogy a barakktelepi szükséglakásokban igen sokszor 

együtt vannak fi úk és lányok, ami az erkölcsre igen káros következményekkel 

bír! Az utóbbi években egyre több szerencsétlen kilakoltatott család került a 

barakktelepi szükséglakásokba úgy, hogy most már a szobákat a konyhától 

elválasztották, mindegyik helyiségben külön-külön családot telepítve. Jelen-

leg pedig a túlzsúfoltság oly nagy, hogy nemcsak minden helyiség az utolsó 

zugig tele van, hanem különösen az egyes cigány családok a telep körül vis-

kókat építettek, mert nem tudtak bejutni a szükséglakásokba” – írja Hilscher. 

Az intézet létesített egy mobil könyvtárat, amely hetente egy órában állt az 

érdekl�d� barakklakosság szolgálatában. Túlnyomórészt a fi atalok cserélték a 

könyveket – átlag kilencven taggal. A kölcsönz�k számában alig érik el a fel-

n�ttek a tíz százalékot, amely a nagyszámú analfabetizmussal magyarázható. 

Ennek felismerésekor írás-olvasás tanfolyamot indítottak a gondnoki irodában, 

amelyre csupán 25 f� jelentkezett. Hilscherék elindítanak egy sikeres munka-

iskolát, el�ször a telepen él� lányoknak, ahol textilmunkára készítették fel az 

egyébként cselleng� fi atalokat. Kés�bb a f�város segítségével a fi úknak is si-

került munkaiskolát létrehozni a b�röndös és vasipari szakmákra. A  vasipari 

képzésre az ötletet a telep nagyszámú szegkovács cigány lakossága adhatta. 

Hilscher így ír az iskola sikerér�l: „A Ganz Hajó és Gépgyár munkavezet�jével 

találkoztam, aki panaszkodott a tanoncaira. Elmondta, hogy hónapok óta nem 

talál számára megfelel� tanoncokat. Nem szóltam a munkaiskolánkról, hanem 

csak megjegyeztem neki, hogy küldök valakit számára. Másnap az egyik párt-

fogoltunkat küldtem el hozzá. Pár hét múlva megjelent lakásomon a m�vezet� 

és kérte, hogy küldjek még ilyen talpraesett fi úkat, mert kollégái mind kérik az 

ilyen szorgalmas, ügyes tanoncokat.” A telepre kihelyezett munkaiskola sikeres 

volt. Ebben az id�ben a tanköteles korúaknak állami iskolába, a nagyobbaknak 

Újpesti Barakktelep



ÚJPEST CIGÁNYAI

2929

délután két napon ismétl�iskolai képzésre is járni kellett. A telepi munkaiskola 

a hét három délutánján foglalkozott a fi atalokkal.

1924-ben az Újpesti Hírlapban a következ� olvasható: „Újpest legjobb ci-

gányprímása Horváth Gyula, napról napra bámulatos játékával szórakoztatja a 

közönséget a Kischner-féle vendégl�ben. Aki igazán jót akar mulatni, annak 

okvetlenül meg kell hallgatnia Horváth Gyulát, aki nemcsak kit�n�en hegedül, 

de els�rangúan énekel is. Esténként nagyszámú társaság élvezi m�vészetét és 

sz�nni nem akaró taps kíséri a heged�- és énekszámokat.” Énekes és prímás 

volt, csakúgy mint törvénytelen fi a, Buga Gyula, akit édesanyjáról, az angyal-

földi Buga Ilonáról anyakönyveztek. Horváth Gyula beceneve „Dudus” volt, fi át, 

aki apjától nemcsak énektehetségét örökölte, „kis Dudusnak” hívták, kés�bb 

� lesz a f�város legjelentékenyebb énekes-prímása a legendás Víg Matrózban. 

1932-ben Újpest egyik legrégebbi épületében, a Megyeri Csárdában Bujka Jó-

zsi és híres cigánybandája muzsikál. A Pannónia Kávéházban pedig „az Eger-

b�l hazatért Újpest kedvenc prímása, Kolompár Laci teljes zenekarával játszik 

reggelig! 1939-ben újranyílt a Brunovszky Nagyvendégl�! (Szilágyi ucca 14.) 

Ahogy ma az öreg cigányok mondják: a »Brunó« a »Brúnócki«.” A megnyitón 

Oláh Dudus és zenekara muzsikált, majd az Amerikából hazatért cigánygróf: 

Nyári Józsi és Rudi zenekara hangversenyezett. Vele szemben, a Horváth Kert-

ben Oláh Kálmán és bandája játszik, majd Csóka Józsi és zenekara váltja �ket. 

Számos kisebb-nagyobb banda alakul Újpesten. A magyarországi cigányzene 

egyik utánpótlásközpontjává növi ki magát. Olyan kiváló muzsikusok élnek és 

m�ködnek a városban, mint „kis Hoci” alias Csömör Ferenc prímás, „Ádof” Oláh 

József prímás és kit�n� nótaszerz�, Ceglédi Mihály prímás, „Dumaj” Lakatos 

Pál nagyb�g�s, Kantó Ödön prímás, valamint „Poloska” Sárközy József cim-

balmos. Ezen zenészek hangszereik mesterei voltak, kik kivívták a közönség 

csodálatát, elismerését. Megindul a muzsikus cigányság rohamlépték� polgá-

rosodása, mellyel elismert, tiszteletben álló polgárai lesznek Újpestnek. A kávé-

házak után az Újpesti Munkásotthonban31 is rendszeressé válnak a cigánybálok. 

Valószín�, hogy a pesti muzsikus élet, a pesti bálok mására alakulhatott ki az 

Újpesten is meghonosodott cigánybál, de sajátos hangulata, a pesti cigánybá-

loktól eltér� közvetlensége hamar új világot teremtett.

A  Patkó család Érsekújvárról érkezett a 1890-es évek környékén a nagy 

reményekkel kecsegtet� iparnagyközségbe. Régi szegkovács-dinasztia, kik 

folyamatosan az igényekhez igazították szabadkézi kovácsolással gyártott ter-

mékeiket. Nagy port kavart, amikor Patkó Péter és Kolompár Júlia 1907-ben 

összeházasodott. A troszkásnak csúfolt szegkovácsok és a gyantásnak csúfolt 

muzsikusok közt ritka dolog volt a házasság, de úgy látszik, hogy az els� párt 

valaki nagyon megáldotta, mert huszonegy gyermekük született. Volt olyan év, 

amikor januárban és decemberben is született egy-egy csemete. Ebb�l a b�-

séges gyermekáldásból tizenhat megérte a feln�ttkort. Míg négy fi ú a fronton 

harcolt a németek oldalán, addig a legid�sebb a hírhedt dachaui koncentrá ciós 

táborban sínyl�dött és halt meg. Horthy Miklós kormányzó ki is tüntette az 

anyát, amiért négy katonát nevelt a hazának. Az ötödik, legid�sebb gyermekr�l 

pedig senki sem hallott a háború befejezéséig.

31 A mára lebontott épület a Gyár utcában (ma: Munkásotthon utca) volt. 
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Az újpesti cigányzene. Az el�bb idézett szegényes körülmények között a 

Barakkban megszületik egy különleges generáció, zenész csodagyerekek so-

ra látja meg a napvilágot: Bártvai Gyula32 „Krajcár Gyuszi” tercprímás például 

a témákra és a tercezésre is remek technikával rendelkezett. Boross Lajos 

prímáskirály terceseként m�-

ködött évtizedeken keresztül. 

Boross-sal, mint mesélik, egy-

szerre vette a leveg�t is, hogy 

a vonó ugyanakkor érjen a 

húrhoz. Az Állami Népi Együt-

tesben koncertmesterként, 

kés�bb a 100 Tagú Cigányze-

nekarnál szintén koncertmes-

terként dolgozott, haláláig. Az 

újpesti Rigó családot nyugod-

tan nevezhetjük dinasztiának, 

mert több tucat kit�n� mu-

zsikust adott a világnak. Rigó 

Gyula prímás, a legenda szerint egyedüliként helyettesíthette a Mátyás Pince 

éttermében m�köd� Lakatos Sándort. Rigó Flórián és Csukárdi Irén házasságá-

ból született kilenc gyermek, közülük különböz� hangszeren hat jó muzsikust 

neveltek, leginkább Rigó Rezs� „Pipi” cimbalmos, kiváló bandacimbalmosként 

volt országosan ismert. A  hatodiknak szület� Rigó János „Kacsesz” brácsás, 

Járóka Sándor és Boross Lajos prímások mellett lett a legkiemelked�bb brá-

csások egyike Magyarországon. A  másik családi ágon Rigó József „Gólya” is 

brácsával lett elismert muzsikus. Szabó Sándor „Sült hal” az Ostende33 Zene-

karban prímás, kés�bb kit�n� gitárm�vész. A Csóka család szintén nagyszámú 

neves muzsikust adott, kik közül kiemelked� képesség� a sajátos technikájú 

Csóka József „Csunkó” b�g�s volt. Meg kell emlékeznünk a Megyeri Csárdá-

val szemben élt Horváth családról, kik közül Horváth Andor „Csoki” a Megyeri 

Csárda után hosszú évtizedekig az Öreg Halász étterem cigánybandáját vezet-

te. Ebben az id�szakban m�ködtették Újpesten zenekarjaikat Kolompár László 

prímás és unokatestvére, Kolompár Lajos „Dagadt Lajcsi” is. Bár nem Újpest 

szülötte, de az újpesti cigánysághoz tartozott Buga Gyula „kis Dudus” prímás, 

aki mint énekes vált elismertté, � a Három Dió vendégl�ben alakította meg els� 

zenekarát. Újpestre n�sült és fi a is itt született Kállai Kiss Ern� Kossuth-díjas 

klarinétm�vésznek, valamint évtizedekig itt élt Rácz Kiss János jazz-heged�s. 

Az újpesti Rigó családba n�sült Vörös Kálmán prímás, aki szintén évekig la-

kott Újpesten. A felsorolást még órákig lehetne folytatni, de elég legyen annyi, 

hogy a húszas, harmincas években született újpesti muzsikusok jelent�s része 

a városban maradt, és semmi esetre sem költözött el. (A hatvanas, hetvenes 

években sor került a régi városrész lebontására. Több család más kerületekben 

kapott új lakást, kik rendre az els� adandó alakalommal visszacserélték laká-

sukat, visszaköltöztek Újpestre.)

32 Bártvai Gyula, Rigó János, Csóka József posztumusz Líra-díjat kaptak 1995-ben.
33 Ostende: gyerekekb�l álló cigányzenekar. A Rajkó Zenekar el�dje.

Buga Gyula és cigányzenekara
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„250 cigány az ínséglistán, Újpesten! Nagyon sok azon cigány személyek 

száma, kik egyébként aktív keres�k lehetnének! E  tény több éve tart, amit a 

vezet�ség kivizsgált és intézkedik.”34 Újpest város lakossága 1941-ben 76 000 

f� ebb�l cigány kereken 500 f� a lakosság 0.66%-a a KSH adatai szerint.

Huszonhat cigány szegkovács kontárpere. „A  régi újpestiek emlékezeté-

ben is élnek azok az újpesti utcák, amelyekben a fújtatóik mellett ül� cigány 

szegkovácsok élesztették a t�zet és kalapálták a kampós szegeket. Ezeket a 

specialistákat most országos feljelentés alapján idézték a városi büntet�bírók 

elé. A panasz ugyanis az volt ellenük, hogy az általuk gyártott kampós szögeket 

közvetít�k útján feketén hozták forgalomba. Ezek a cigányok, mint a tárgyalá-

son kiderült, iparengedély nélkül �zik sok évtizede a mesterségüket, amely ma 

is, saját bevallásuk szerint, heti 80-150 peng� jövedelmet hoz. A megtartott 

tárgyaláson, amelyre 26 barakktelepi és városvégi szegkovácsot idéztek meg 

– 18-at ítélt el a rend�ri büntet�bíró fejenként 25 peng�re kontárkodás miatt. 

Az ítéletek joger�sek.”35

Üldöztetés. „…Az összegy�jtés és az el�állítás két ütemben történik: 1./ a kó-

bor cigányokat 2./ a foglalkozás nélküli letelepedetteket kell el�állítani. Mind a 

rend�ri, mind a csend�ri területeken a cigányok összegy�jtését 1944. évi szep-

tember hó 20-ig be kell fejezni. Az összegy�jtött cigányokról kategóriánként, 

szám szerint összesített kimutatást kell hozzám felterjeszteni rend�rkapitány-

ságonként és csend�rkerületenként 1944. évi október 20-ig.”36

A  nyilas hatalomátvételt követ�en Újpesten megkezd�dtek a deportálás 

el�készületei. A  város nagyszámú zsidó közösségét Auschwitz koncentráci-

ós táborába szállították. A cigányok is féltek az összeírástól, ezért többen el-

menekültek. A  visszaemlékez�k említették, hogy a nyilasok készítettek egy 

úgynevezett „cigánylistát”. Ezt dokumentálni már nem tudtuk, mivel a nyilas 

párt pincéjében tárolt dokumentációja – beázás miatt – megsemmisült. Újpest 

egyik legrégebbi dinasztiája a Dráfi  család. Az els� családok között telepedtek 

le Újpesten. Híres szegkovácsok, az Érsekújváron maradt rokonok els�rangú 

zenészek voltak. Dráfi  József Újpesten született, és itt is élt 1944. szeptem-

ber 17-ig, amikor is édesanyjával együtt rokonlátogatóba indult Érsekújvárra. 

November 8-án visszaindultak Újpestre. A Nyugati pályaudvaron viszont „mint 

cigány származású egyént” letartóztatta a biztonsági rend�rség és ismeretlen 

helyre hurcolta. 1990-ben derült ki a Magyar Vöröskereszt keres�szolgálatán 

keresztül, hogy Dráfi  1944. november 14-én a hírhedt dachaui koncentrációs 

táborban volt. 1944. november 28-án továbbszállították a rawensbrücki tábor-

ba, ahol 1945. április 20-án a tizenhét éves fi út az SS-�rség agyonverte. A tá-

bori kartonjára felvezetve: szegkovács.

A háború utolsó évében a nyilas terror el�l elmenekült cigány családok is 

visszaköltöznek a városba. Több család a Pilisbe, Tinnyére menekült az eset-

leges összeírás el�l. A háború borzalmaiból kilábaló Újpesten, csakúgy, mint 

34 Független Újság, 1940
35 Független Újság, 1943
36 Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja 52.298/1944.kig.
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mások, a romák is éltek, amib�l tudtak: zöldséget árultak a piacon, kovács-

tüzeket eszkábáltak és az újjá építéshez elengedhetetlen ácskapcsokat ková-

csoltak. Kivették részüket a romok takarításánál is. Lassan a mulatós kedv, a 

szórakozás is visszatért a városba, melynek ismét elengedhetetlen része lett a 

cigánymuzsika. 1945. évi október hó 20-án szombaton este pontosan fél öt-

kor a Munkásotthon nagytermében magyar nótaestet rendeztek, Csóka Józsi 

Újpest kedvenc prímása és cigányzenekara közrem�ködésével. Egy nappal ké-

s�bb a Kommunista Párt nagyszabású M�vész Matinét rendezett a hadifoglyok 

és deportáltak megsegítésére, ahol Kolompár Laci és zenekara szórakoztatta a 

nagyérdem�t. A m�sor ára 20 peng� volt. 1948-tól a cigánybandákat a vendég-

látóipar régi csökevényeként, az úri közönség megalázkodó kiszolgálójaként 

bélyegzik meg, és betiltják. Kivételt képez egy-egy csárda és két nagyobb lét-

számú állami zenekar.37 Az újpesti muzsikusok jelent�s része gyárakban he-

lyezkedik el vagy szegkovácsként dolgozik, mígnem ötvenhétben visszaállítják 

a vendéglátós zenekarokat. Így többen visszatérnek a zenéhez és muzsikusként 

tartják el családjukat.

A szegkovács ktsz-ek megalakulását megel�z� id�szakban sem volt ritka 

a csoportos szegkovácsmunka. Valószín�, hogy el�ször a család, majd a ro-

konok, barátok álltak össze egy-egy nagyobb m�hely bérlésére. Lehetséges, 

hogy a „páros kovácst�z” is ebb�l az id�b�l terjedt el. Ez azt jelenti, hogy egy 

t�znél két szegkovács dolgozik egymással szemben, külön üll�n. A  háború 

el�tti id�kben, valamint közvetlenül a második világháború után, bérelt szeg-

kovácsudvarok voltak. A háztulajdonosok különböz� összegért a telkükön ad-

tak lehet�séget a munkára. A cigányok ezen udvarokat a tulajdonosról, több 

esetben annak gúnynevér�l nevezték el. Így lett a „Bede udvar” a Nap utcában, 

amely a legnagyobb, harminc, esetenként negyven f� befogadására volt alkal-

mas. A „Goskó udvar” a József utcában, a „Cakó udvar” a Tél utcában, valamint 

a „Fejes udvar” vagy „Fejes ház” az Árpád út 99.-ben. 1948–49-re tehet� a 

szegkovácsok szövetkezetbe való rendezése. Az els� ideiglenes ktsz mégsem 

Újpesten kapott telket, hanem Angyalföldön, a Jász utca 50. számú ház udva-

rán. Megbízott elnöke Patkó Pál lett. Tizenöt szegkovács kezdte el itt a munkát. 

Pár hónap múltán a Petneházy utcába költöztek, majd azt követ�en visszake-

rültek Újpestre a Tél utca 4–6. számú m�helybe, amely negyven méter hosszú 

és tizenhat méter széles volt. Mivel a háború el�tt is kovácsm�helyként üzemelt 

ventillátoros fújtatórendszerrel volt ellátva. (El�z� tulajdonosa Schneider József 

kovács volt.) 1950. május 20-án megalakul a Vastömegcikk és Szegkovács 

ktsz, ahol már lakatosokkal kiegészült gyártás folyt. A  szegkovácsok viszont 

a régi technikával, „gödörben” dolgoztak. „Jöttek ki ellen�rizni minket, szeg-

kovácsokat. Rögtön mondták a magyarok, hogy ezeknek nincs lábuk. Gödröt 

ástunk, abba raktunk egy hordót és beleálltunk.”38 A cigányok munkatechnikája 

nagyban eltért a magyar kovácsok módszereit�l. A leglátványosabb különbség 

az volt, hogy a szegkovácsok derékig ér� gödröt ástak a t�z és az üll� mellett, 

és ebben állva kovácsoltak, maguk mellé készítve az alapanyagot és a szerszá-

mokat, így nem kellett lehajolni, minden a kezük ügyébe akadt. Számottev� 

37 Az Állami Népi Együttes és a Belügyminisztérium Duna M�vészegyüttese.
38 Adatközl�: Horváth Dezs� szegkovács.
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különbségként vehetjük a többnyire saját készítés� fogók alakját is. A  fogók 

végét enyhén felkunkorították, hogy még véletlenül se csípje be az ujjukat, és 

hogy a két fogószárt könnyebben szét tudják választani a munkaanyag elenge-

désénél. Természetesen az ilyen újításoktól – ami a munkát megkönnyíti – a 

magyar kovácsok sem maradtak le, de �k el�bb gépesítettek, valamint ipari 

iskolájuk által megtanulható szakmával rendelkeztek. Ett�l függetlenül a szeg-

kovácsok apáról fi úra szálló mestersége egészen a hatvanas évekig versenyben 

maradt a kés�bb iskolában képzett szakmunkásokkal szemben.

Kettévált a szövetkezet: egyik fele a Fóti útra, a tanácstól kapott telephelyre 

költözött, a másik fele pedig a rákospalotai cigánytelep mellett, az Aporhá-

za utcában kapott helyiséget. 

Sínszögeket és egyéb vasipari 

termékeket gyártottak. Az új 

termelési forma bevált, több 

roma ktsz alakul az újpesti 

mintájára. A  jól sikerült szö-

vetkezetet külföldr�l is felke-

resik. Kemény fi zikai munka 

volt, nyáron éjjelre jártak dol-

gozni a kovácsok, mert akko-

ra volt a h�ség a kovácstü-

zeknél. A  ktsz harminc–ötven 

embernek adott munkát, kik 

családjukat is el tudták tarta-

ni keresetükb�l. „Jól m�köd�, 

tervét állandóan teljesít� szövetkezetük van a szegkovácsoknak, a Budapesti 

Szegkovács KTSZ, egy újpesti és egy rákospalotai teleppel…”39

„Tatabányán be akarták indítani a széntermelést, mert fáztak a népek, a 

lakosság. Nem tudtak termelni, mert a sínek mind fel voltak szedve. Talán a 

háború miatt. Az öregek úgy mesélték, hogy a Rákosi Mátyás kiküldte az embe-

rét Újpestre, hogy azonnal ötven-hatvan mázsa sínszeget készítsünk. Mindenki 

azt gyártotta. Ahogy h�lt ki a sínszeg, azonnal szállították el. »A szegkovácsok 

elkészítették a sínszeget, ezért a szén fel tud jönni a bányából! Köszönjük az új-

pesti szegkovácsoknak!« – 1949-ben jelenhetett meg ez a cikk az újságban. Azt 

már nem tudom, melyikben, de ez a mondat örökre megmarad bennem, mert 

apámék mindig mondták: Látod, fi am! – és el�vették a gy�rött újságpapírt.”40

Az Árpád út 99. számú házban élt a Nyitráról származó Héderváry József, 

alias „Nápó” bácsi, ki a Sosemvolt Cigányország41 cím� könyv mesél�jeként 

vált ismertté. A kötetet az Újpesten él� Bartos Tibor42 gy�jtötte és írta az öt-

venes években. A könyvben nincs említés arról, hogy a m� szövegét Újpesten 

mondták el, de akik ismerik a várost, azok az összeköt� szövegekb�l könnyen 

39 Faludi András Cigányok cím� könyve
40 Adatközl�: Patkó Péter szegkovács.
41 Bartos Tibor: Sosemvolt Cigányország. Szegkovács cigány történetek. Európa Kiadó, 1958
42 Bartos Tibor (1933, Újpest–2010, Újpest) író, m�fordító. Az Európa Kiadó lektora volt. � ké-

szítette a Magyar szótárt (2002). Az újpesti cigányság történeti kutatásának segít�je volt.

Újpesti szegkovács brigád, 1950
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ráismernek az ötvenes évek Újpestjére. A megemlített személyek is mind régi 

újpesti cigányok, mint „Csunkó”, az öreg muzsikus stb. Azóta több település 

magáénak tulajdonítja a híressé vált m�vet.

Budapest része. 1950. január 1-jén megsz�nik a város önállósága, innent�l 

Budapest része, a f�város IV. kerülete lett Újpest. Tervezett ütemben folyik a 

régi város lebontása, helyébe házgyári panelházakat építenek. Kicserél�dik a 

lakosság közel hetven százaléka. A cigányság létszáma is rohamosan növek-

szik. Az �slakos muzsikusok, szegkovácsok, zöldségesek, keresked� cigány 

lakosság most új családokkal, gyárakban dolgozókkal gyarapodik. Általában vi-

dékr�l, Borsodból és Szabolcsból jöttek, többségük beilleszkedett az új közös-

ségbe. A városszerkezet átalakulásával minden megváltozik, a régmúlt id�ket 

idézik viszont a még megmaradt vendégl�k cigányzenészei. Egy 1954-ben kelt 

szerz�dés szerint, a Megyeri Csárdában egy népi m�vész b�g�s napi keresete 

harminc forint volt, melyért este fél hattól fél tizenkett�ig dolgozott.

A szegkovácsok és zenészek között mindig volt egyfajta távolság. A másikat 

nem tartották annyira, mint saját magukat. A fi atalok között szöv�d� szerelmek 

határtalanságát viszont ez sem tudta gátolni, így a régi szokásokon felülemel-

kedve egyre gyakoribb lesz a vegyes házasság. Az esküv� régi szokás szerint a 

kéretéssel kezd�dött, amely abból állt, hogy a v�legény családjának férfi  tagjai 

kikérik a lányos házból a menyasszonyt. A lányos ház természetesen „ellenáll” 

a lányt kér�k hadának, és mindenféle csúfságnak elmondják a leend� v�t. Köz-

ben a násznép pálinkával kínálja az �ket be nem ereszt�ket. Ki milyen hango-

san tud, úgy beszél, és dicséri vagy szidja, ki-ki szerepéhez méltón, a másikat. 

Természetesen egy id� múltán meglágyul a szíve a családnak, és a v�legény 

kihozhatja a párját. E  szokás után megy a vigadalom reggelig, sokszor több 

napig is eltart, s ennek elengedhetetlen része a cigányzene.

„Anyám mindig apám mellett dolgozott. Amikor apám maszek43 lett, akkor 

meg f�képp! Anyám reggel megf�zött és ment ki apámhoz a m�helybe. Aztán 

ebédid�nél bejött, melegítette az ételt, mire apám berohant, és úgy evett, hogy 

minél gyorsabban vissza tudjon menni. Szóval úgy kellett az ételt elibe rakni, hogy 

se nem hideg, se nem meleg ne legyen – azonnal tudja enni!”44 A szegkovács 

szakma versenyképességére három f� szempontot találtunk. A nyersanyag jórészt 

hulladék anyagokból származott, így hulladék vasból új értéket állítottak el�. Pél-

dául a vastelepen az acélgerendákat összetartó vashuzal, köt�z�anyag kit�n� új 

szegek kovácsolására volt alkalmas. A másik szempont: a melegen kovácsolt áru 

terhelhet� keménysége, anyagrugalmassága is eltér a gyári darabolt, esztergált 

csavaroktól. A harmadik szempont pedig a darabszám, azaz hogy a kisebb tétel� 

megrendelésnél a gyáraknak, üzemeknek nem érte meg gépsort állítani a terme-

lésre. A modern vasgyártás korában így maradhatott fent e középkori szakma.

1956. Az 1956-os forradalomban tömeges részvétel – a cigányok részér�l – 

nem történik, mégis nagy szerep jut egy újpesti cigánynak. „Dilinkó Gábor 

1929. február 8-án született a Tél utcában. Édesapja, Dilinkó Mihály lókeres-

43 Maszek: magánszektor.
44 Adatközl�: Patkó Erzsébet.
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ked� családból származó, vándorló cigány volt, míg el nem érte �t az újpesti 

barakktelepen a szerelem. Édesanyjának, Kantó Annának felmen�i közül töb-

ben szegkovácsok és muzsikusok voltak. Bizsu – akit nagyapja nevezett el így 

– nagybátya m�helyében besegített a szegkovácsoknak, el�ször kokszot törni, 

majd fújtatni. A gödörben való kovácsolás helyett, Gábor inkább a piaci keres-

kedelembe vágyott, és az Attila utcai elemi iskola után egyre többször lehetett 

�t megtalálni a libásoknál vagy a zöldségeseknél. Szeretett pakolni, árut fel-

tölteni és a kedves vev� kérésére hazasegíteni a nehéz kosarat. Amolyan utca-

gyerekként így minden zugot ismert a régi Újpesten. A  folyamatos munkától 

bivalyer�s, az utcákon való bunyóban kiképzett kamasz lett. A háború utolsó 

napjaiban a nyilasok mint cigányt pofozták, ezért a z�rzavaros napokban szer-

zett magának egy katonai kabátot, amelyért tévedésb�l az oroszok is jól elver-

ték. Édesanyja korai halálakor teljesen elárvult, rokonoknál húzta meg magát. 

A  katonaság után a b�rgyárban dolgozott. Egyik este az Árpád kávéházban 

lecigányozták, amiért úgy leütötte az illet�t, hogy menekülnie kellett Újpestr�l. 

A Keletinél csavargott, amíg Ilona nev� barátn�je be nem fogadta. Négy hó-

napra rá kitört a forradalom. Huszonnegyedikén a kutyasétáltatásból csak a 

kutya jött haza, Ilonát pedig a Corvin közben találta meg Gábor. Mindketten ott 

ragadtak, és Kovács Iván irányításával, benzines üvegekkel dobálták az orosz 

tankokat. Ilona Kócos becenév alatt vált a forradalom mártírjává. Gábor, ’56 

Cigány Bizsuja – akit Maléter �rnaggyá nevezett ki – pedig az államrend meg-

döntéséért állt a bíróság el�tt. A fegyveres felkelésben való részvételéért halál-

büntetéssel került a siralomházba. Hajnalban, a zárkában nagy kopogásra éb-

redtek. Nem tudjátok, mi ez? – kérdezte Gábor. Rabtársa világosította fel, hogy 

ácsolják a bitófát. Minden ékre hármat ütnek. Ahogy abbamaradt a kopogás, 

társa megjegyezte: Közülünk ma négyet akasztanak. Kegyelmi kérvényét fél év 

múltán módosították tizenhét év letöltend� börtönre. – Az els� hónapokban 

minden héten ájulásig vertek, többször felvágtam az ereimet, mert úgy gon-

doltam, hogy jobb ha meghalok! – emlékezett vissza. 1966-os kedvezményes 

szabadulása után munkát nem kapott. Ahol pedig letagadta 56-os múltját, ott 

három munkanapon belül kiderült, és kirúgták. Legtöbbször sajnálatból jutott 

élelemhez, és amikor már szégyellt kérni, a kukákból evett. Több tucat próbál-

kozás után az IKV-nál mint háztakarító tudott megmaradni. A hetvenes években 

rendez�dött az élete, megn�sült. 75-ben elütötte az autóbusz, és a tizenegy 

hónapos betegállomány alatt elkezdett festeni. Környezete azt hitte megbolon-

dult, mert a feje is megsérült – érveltek. A börtönben összetört ujjai közül az 

apró ecset egyfolytában kiesett a kezéb�l, ezért az ujjával és rongyokkal vitte 

fel az olajfestéket a farostlemezre. Az autodidakta fest�m�vészre többen felfi -

gyeltek és kiállításokra vitték a képeit. Befutott. »A bels� látás, az expresszivitás 

határozza meg Dilinkó m�vészetét. Érzelmi, indulati kifejezés szerint formálja 

át a természeti és fi gurális motívumokat, és bizonyos fokig bels� látásától ve-

zérelve átértelmezi azokat. Hóviharban cím� képén egymás nyomába lépve, a 

viharnak nekifeszülve halad a hideg, havas télben egy kis csapat. A kép nem-

csak a természettel való küzdelmet idézi, hanem tragikus sorsszer�séget is su-

gall, a cigányságnak a léttel való szakadatlan küzdelmét, kiszolgáltatottságát« 

– írta róla Kerékgyártó István m�vészettörténész. Festményei jelent�s hányadát 

jótékony célra ajánlotta fel, a megmaradtak árából pedig elhunyt feleségének 
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síremléket állíttatott. Dilinkó Gábort a rendszerváltáskor rehabilitálták, a Cor-

vin Bajtársi Közösség tagjává választották, nyugalmazott nemzet�r tábornok-

nak nevezték ki. »H�séges helytállásért« kitüntetést, a Szabadság H�se díjat, a 

Magyar Köztársaság Érdemrend Keresztje kitüntetést kapott. Bizsu ma szerény 

körülmények között Mátyásföldön, egy otthonban él.”45

Újpesti rajkók. 1957-ben ifj. Pozsár Marci, kinek komolyzenei tanulmányai is 

voltak, valamint Jónás József összetereli az újpesti rajkókat a Ságvári46 Kultúr-

házban. Zenekart akar kovácsolni bel�lük. Sok cigány fi atal kezdi meg náluk ta-

nulmányait, de hosszú m�ködést és számottev� sikereket nem ér el az együttes, 

mert a tehetségesebbeket elszippantja az államilag létrehozott KISZ Központi 

M�vészegyüttes Rajkó Zenekara. Pozsár pedagógiáját és a cigányzene iránt ér-

zett elkötelezettségét máig nem feledik tanítványai. A több cigánybált is szervez�, 

menedzser típusú Jónás József dobosként tánczenekart is létrehozott Újpesten.

A  cigánybálnak47 több feladata volt. Az els� és legfontosabb, hogy a szó-

rakoztatásból él� zenészek most ez alkalommal, családjukkal együtt mulatni 

tudjanak. A másik a fi atal lányok els� bálozóként való bemutatása a közösség-

nek. Az eladósorban lév� lányok minél jobb kiházasítása. (A  jó muzsikus fi ú 

vonzó partnernek számított, 

hisz valószín� el tudja tartani 

leend� családját. A rafi náltabb 

anyósok itt fi gyelték ki, hogy 

a kiválasztott ifjú mennyire 

szereti az alkoholt, vagy hogy 

milyen illedelmes a szüleivel 

és a társasággal.) A  bál egyik 

legfontosabb kitétele a lehe-

t� legrangosabb muzsikus és 

bandája felfogadása, hisz az 

els� kérdés, hogy ki muzsikál-

ja a bált. Ehhez kapcsolódik az 

a szokás, hogy a fi atal muzsi-

kusoknak itt adatott meg az a 

lehet�ség, hogy együtt zenélhessenek a szakma legnagyobb képvisel�ivel, akik 

viszont szintén a bálban tudtak felfi gyelni, észrevenni egy-egy új tehetséget. 

Bartos Tibor a következ�képpen emlékszik vissza az ötvenes évek báljaira: „A mi 

id�nkben vagy Csóka Anna, a Bari Annus rendezte, vagy Jónás Jóska, a Rövidka-

raj. Bari Annus, titkos szerelmi tanácsosunk, nemzetségi csoport-fényképekben 

gondolkodott, Rövidkaraj inkább a bál fényét emel� pesti hírességekben. Majd 

mindig ki is hozta családostul az id�sebb Járóka Sándort és az újpesti korából 

45 Újpesti Napló, 2008, Molnár István Gábor: Híres újpesti cigányok c. sorozatból: Bizsu, a fes-

t�m�vész 
46 Ma Újpesti Polgár Centrum.
47 Újpesten több nagy siker�, „Pesten is híres” cigánybált szerveztek, melynek rendez�i voltak: 

Csóka Anna „Bari Annus”, Jónás József, Csóka József „Coco”, Csóka Ödön „Tojás”, Kossuth 

Margit, Rigó János, Balogh Tibor… 

Újpesti Rajkó Zenekar, 1956
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mesélt régiségeket a köré gy�l� népes zenésztársadalomnak, amíg a helyi raj-

kókkal meg nem szólaltatta mester-heged�jét egy-két csárdásra � is. A bálat 

mi muzsikáltuk a Rövidkaraj bandájával, ami nem volt egyenes út a világhírig. 

Világi nagy hirigekre, márázkodásokra vezetett néha a Munkásotthon vagy a volt 

Katolikus Kör el�tt vagy a csarnokában, ahol gyárra érett nagylányok cicáztak a 

csávókkal. Fölvetted a jampi szoknyát, Most már nem kellesz. Dehogyisnem! 

Csakhogy a cigánybál tisztességes leánykák vására volt, ne feledjük. Az anyák 

bevonultak velük és helyet foglaltak a Bari Annus rendezése szerinti asztalnál, és 

mint afféle szomszéd várak, ellenségesen méregették egymást. Virágszálnak öl-

töztetett leánykáik mintha a tündérek barlangjából óvakodtak volna el� idejüket 

múltan, talán anyjuk els�bálozó ruhájában. Vigyáztak is rájuk az anyák, mintha 

soha nem akartak volna megválni t�lük. Unalmas is volt, amíg mi a smúzt szol-

gáltattuk a pörkölthöz. Csak aztán váltottak minket a rajkók, és megelevenedtek 

az anyák. Körtáncukon már volt mit nézni, bár sokan a csücske lánykákat tanít-

gatták a lépésekre. De amikor kezdtek szállingózni a nagy zenészek a nagy giz-

da rokonsággal Pestr�l, és a sarokról jött újpestiek is úgy baszták be a taxiajtót, 

hogy érkezésükr�l mindnyájan értesüljünk a bálteremben, akkor kezd�dött a 

vigalom. S a tet�fokára akkor hágott, amikor az üt�dött verklis betolta hintó-

keréken guruló zeneszerszámát és a zenészek eltakarodtak a színpadról. Ütött 

az öreganyák órája. A széltükbe szabott asszonyságokat férfi  táncra nem meré-

szelte kérni. Maguk indultak meg a verklinek. Körülötte aztán összekapaszkodás 

nélkül rakni kezdték, ki-ki magának a szakadozott verkliszóra. Eltö/rötta/bika/

fasza/ket/té/be! Társas tánc? Tombolásnak mondták a régiek. Tombj, Kató! Az 

öreganyák lecsapták a kend�jüket, kibontották a kontyukat, és megfi atalodtak. 

Toppantásukba belerendült iszonyú faruk, meglódultak a t�gyeik. Táncmester 

talán darudübörget�snek néz-

te volna, amit jártak, de az 

emlékez�nek az éltes némbe-

rek szertelensége maradt fe-

lejthetetlen. A  senki másnak, 

csak maguknak, még egyszer, 

hogy kamukore szeretem az 

uramat, de az is jaj de nagyon 

régen volt! Én szültelek e vi-

lágra, én szoptattalak mind�-

töket, tessék, innen jöttetek ki, 

ezen lógtatok!”

A cigányokhoz köt�d� foglalkozások vége. „Amikor megláttam, hogy be-

tonból rakják a vonatok alá a talpfát, akkor tudtam, hogy a gyerekeim nem 

lesznek már szegkovácsok. Ki fog halni ez a cigány szakma.”48 A hatvanas évek 

eleje-közepe táján megsz�nik a Szegkovács ktsz. Termel�szövetkezetekhez 

melléküzemágként csapódnak a szegkovácsok, vagy maszekokká válnak. Eb-

ben nagy szerepe volt annak, hogy volt-e alkalmas saját terület a m�hely ki-

alakítására. Kés�bb fokozatosan a tsz-forma is megsz�nik, többen különböz� 

48 Adatközl�: Patkó Péter szegkovács.

Cigánybál, Kör kávéház, 1939
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lakatos munkakörökben vagy karbantartó foglakozást választanak, legtöbben a 

helyi gyárak valamelyikében. Ebben az id�ben az id�sebb szegkovácsok közül 

többen nyugdíjba mennek. Megsz�nik a több évszázados, apáról fi úra szálló 

mesterség. A fi atalok többsége segédmunkásként helyezkedett el. Fokozatos 

volt a többségi társadalomhoz való igazodás, jó tíz évvel kés�bb indul meg a 

szakmunkásképzésben való nagyobb arányú részvételük. Mára az újpesti szeg-

kovácsság mint mesterség teljes egészében megsz�nt. A szegkovács szakmát 

két évtizeddel túlél� muzsikusok sorsa is megpecsétel�dött. Elt�ntek az egykor 

híres éttermek, vendégl�k. A  vendéglátóhelyek átalakultak, és nem tartanak 

igényt nagy létszámú cigányzenekarokra. Inkább az egy f�b�l álló szintetizáto-

ros zenészt foglalkoztatják. Mára a Megyeri Csárdán kívül mindenhol elt�nt a 

cigányzene. Egyre kevesebben választják a fi atalok közül ezt a m�fajt, többen 

inkább klasszikus zenét tanulnak. Az újpesti cigányzenészek kiöregedtek, töb-

ben nyugdíjasok vagy munkanélküliek lettek.

A  régi piarc (piac) télen parkoló, nyáron a dinnyésstandoknak ad ma he-

lyet. Sárga köveir�l könnyen felismerhet�. 1972-ben új csarnok épült a régi 

templomkert helyén. A keresked�k átköltöztek az akkor modernnek mondható 

csarnokba. Az els� piacfelügyel� a keresked� cigányoknak a csarnok szélén 

húzódó sort jelölte ki. Az épület bels� területére – ahol az id�járástól jobban 

védve lettek volna – nem adott üzletet sem asztalt. Testvérek kerültek közvetlen 

egymás mellé. Cigány sor, C vágány lett a neve. Olcsó gyümölccsel, zöldséggel, 

jóval alámentek a bels� áraknak. A hetvenes, nyolcvanas években jól ment az 

üzlet. A sok gyár tengernyi munkása vásárolt, megérte kés� estig nyitva tartani 

– a m�szakok miatt. Kilencvent�l egyre csökken a forgalom. A C vágány ett�l 

függetlenül megmaradt.

A  zenészeken kívül más m�vészeteket �z� cigányok is éltek és alkottak 

Újpesten. Dilinkó Gábor fest�m�vészt gyermekkora, ifjúsága f�zi a városhoz. 

Évekig lakott a kerületben Gyügyi Ödön Szárnyasoltár-díjas grafi kusm�vész, ki 

Péli Tamás és Szentandrássy István tanítványaként vált kiforrott alkotóvá. Új-

pesten kapott otthont Balogh Tibor, aki az els�, Magyarországon diplomázott 

cigány képz�m�vész. Balogh Béla fi atalon elhunyt, legendás táncvirtuóznak az 

Újpesti Gyermek és Ifjúsági Házban m�ködött tánccsoportja, és szintén évekig 

lakott városunkban.

1980-ban a KSH szerint 23 f� vallja magát cigánynak a kerületben, mely-

b�l 8 f� beszéli a cigány nyelvet. Ez a szám magáért beszél, mivel – különbö-

z� okokból kifolyólag – letagadják származásukat az itt él� cigányok. A másik 

lehetséges ok a statisztikában keresend�, mivel nem megkérdezték, hanem 

a kérdez�biztos döntött afel�l, hogy a család „cigány életmódot folytat-e”, 

és ikszelt erre vonatkozóan. A  legmegbízhatóbb statisztikai adatnak az els�, 

1893-as összeírás t�nik, bár több muzsikus cigány család nem vallotta – már 

akkor – származását. Ennek okát a Mária Terézia által bevezetett asszimilációs 

politikában kereshetjük, melynek megmaradt hatásai közé tartozik a magyar 

(romungro) cigányság nyelvvesztése.

A Dózsa pályán az óra alatt gyülekeztek a szurkoló romák. Cigány sarok volt a 

neve. Családostul jártak a meccsekre. Kiemelked� teljesítményük viszont nem a 

fociban, hanem az ökölvívás területén volt. Csóka Gyula 1957-ben kezdte pálya-

futását a Pamut SC. ökölvívó szakosztályán. Hétszer nyerte meg súlycsoportjában 
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a Magyar Bajnokságokat, majd a Világkupán második helyezést ért el. Csóka Gyu-

la sikerein felbuzdulva rengeteg fi atal kezdi el a sportot, kisebb-nagyobb sikerrel. 

A munkásszállókon él� cigányok is szeretettel választották a ringet. Mindehhez 

hozzátartozott, hogy Szigeti Ferenc „Franyó bácsi” olyan edz� volt, kihez szerettek 

járni a cigányok. Nemcsak technikailag jó tréner, hanem kiváló pedagógus is volt. 

A cigányok a lóval együtt születnek – mondják. Így nem csoda, hogy az újpesti 

romák zsokéból is, lovászból is, szurkolóból is egyaránt adtak a lósportnak.

Az egyesületi törvény adta lehet�ség alapján 1989. április 20-án bejegyez-

ték az els� cigányokkal foglakozó társadalmi szervezetet, mely Eötvös József 

nevét vette fel. Hivatalos neve: „Eötvös József” Cigány–Magyar Pedagógiai Tár-

saság, elnökének Rácz Gyöngyit választják. A Társaság székhelye az alapítás 

óta Újpesten van.

1990-ben a KSH szerint 544 f� vállalja cigány származását, melyb�l 224 f� 

beszéli a cigány nyelvet. A közoktatásban viszont 455 f� cigány tanulót tarta-

nak számon az általános iskolák statisztikái! Ha ezt megszorozzuk négy f�vel, 

akkor 1820 f� roma lakost kapunk. 1992-ben 593 f� az általános iskolában 

tanulók száma, melyb�l 109 f� a kerület kisegít� iskolájába jár. A cigány la-

kosság: 2372 f�.49 A földszintes, bels� udvaros házak körzetét elhagyták a régi 

szakmunkáscsaládok, kiknek a Váci út iparrengetege nem adott többé meg-

felel� munkát. Helyükbe legálisan, vagy esetenként önkényes lakásfoglalóként 

beköltöztek vidéki szegény családok Borsodból, Szabolcsból.

A halott végtisztességéhez szorosan hozzátartozik a virrasztás. Kezdete a 

halál napjának els� éjszakájától az elhunyt temetéséig tart. Esténként össze-

gy�lnek a rokonok, barátok, ismer�sök. Mesélnek az elhunytról, emlegetik jó 

tulajdonságait, történeteit. Újpesten szokás a televíziót és a lakásban található 

tükröket leped�kkel letakarni. A  temetésen a pap és a nagyszámú gyászoló 

mellett a zenekar is rendszerint feltétele a szertartásnak. Sírnak a heged�k, 

húzzák az elhunyt kedvenc nótáit, és a „Most van a nap lemen�be”50 cím�, va-

lamint a „Lehullott a rezg� nyárfa aranyszín� levele”51 cím� nótákat rendre – ké-

rés nélkül – elhúzza a cigányzenekar.

A kisebbségi önkormányzatiság. Budapest IV. kerülete els� cigány kisebb-

ségi önkormányzatának képvisel�-testülete 1995-ben tette le az Újpesti Vá-

rosházán a hivatalos esküt. A  Budapest IV. kerület Újpesti Roma Kisebbségi 

Önkormányzat testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.

évi LXXVII. törvény 27. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

évi LXV. törvény 102/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján jött létre. Az öt 

f�b�l álló testület képvisel�it az Újpesti Szocialista Romák Szervezete indítot-

ta, kik mind az öt képvisel�i helyet elnyerték. Az els� képvisel�-testület tagjai: 

Czuczu Lajosné, Csóka János Pál, Giczy Béla, Dr. Török Zoltán, Sz�cs Sándor. 

A testület els� ülésén Csóka János Pált elnökké, Giczy Bélát elnökhelyettessé, 

Czuczu Lajosnét jegyz�könyvvezet�vé választják a képvisel�k. Az els� év vé-

gén szociális ügyben tett indítványt Dr. Török Zoltán képvisel�: tájékoztatta a 

49 Csóka János Pál és Giczy Béla számítása a cigányság létszámát illet�en
50 Dankó Pista: Most van a nap lemen�be
51 Rácz Pali: Lehullott a rezg� nyárfa aranyszín� levele
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képvisel�ket arról, hogy a kisebbségi önkormányzatot a legtöbb roma lakos 

szociális és lakásügyben keresi fel. Különösen súlyos gondot okoz az önkényes 

lakásfoglalók helyzete, f�leg azokban az esetekben, ahol a család már évek 

óta (3–10 év) lakik az adott lakásban. Bár jogilag helyzetük tisztázott – mivel 

jogosulatlanul használják az önkormányzati bérlakásokat –, de a lakbért és a 

közm�díjakat rendszeresen fi zetik. Az Újpesti Roma Kisebbségi Önkormányzat 

megalkotta határozatát: 13/95. számmal: rendeletalkotási javaslattal él a helyi 

önkormányzat felé, hogy egyszeri alkalommal jogharmonizáció keretében, he-

lyi rendelettel, a családok helyzetét rendezze. (Az önkormányzat a kés�bbiek-

ben a javaslatot elfogadta.) Feladataikat az oktatásban, a kultúra, a m�vészek 

bemutatásában52, gyermektáborok szervezésében, szociális érdekképviselet-

52 Roma kulturális programsorozat indult a Nyár utca 40–42. szám alatt található épületben: 

(1998. augusztus 29. Cigány mesterségek képekben cím� kiállítás Molnár István Gábor fo-

tóiból) (1999. március 11. Író-olvasó találkozó Kovács József Hontalan költ�vel) (Április 17. 

Meditáció a cigány folklórról. Jónás Judit színm�vész és Szecs� Kovács Zoltán táncm�vész 

el�adása) (Október 7. Csányi János fest�m�vész kiállítása és a Lindri táncegyüttes koncertje) 

(November 25. Andrei Schwartz: Lét peremén cím� fi lm vetítése) (November 25. Pintér Sán-

dor fest�m�vész kiállítása és a Fritz Jazz Timers koncertje) (2000. március 10. Váradi Gábor 

fest�m�vész kiállítása és az Újpesti Cigányzenekar bemutatkozó koncertje) (Szeptember 14. 

Túró Zoltán fest�m�vész kiállítása és Fátyol Tivadar és cigányzenekarának koncertje) (2001. 

április 28. Ugró Gyula emlékére nótaest, László Mária rendezésében 17 m�vész lép fel az Ady 

Endre M�vel�dési Központban) (Május 4. Pintér Sándor II. újpesti kiállítása Cigány m�vészek 

arcképcsarnoka cím� festmények, valamint a Rajkó zenekar koncertje) (Október 12. Molnár 

István Gábor Langlet utca cím� fotókiállítása, valamint Puka Károly és zenekarának koncertje) 

(November 10. Gy�jteményes roma képz�m�vészeti kiállítás és Nyári Sárkány Péter képz�-

m�vész bemutatkozása az Újpest Galériában) (December 1. Halljátok cigányok cím� nótaest 

az Ady M�vel�dési Házban, László Mária rendezésében) (2002. március 22. Ez a föld a hazám 

cím� nótaest) (December 5. Szakcsi Lakatos Béla és Kathy Horváth Lajos közös karácsonyi 

koncertje az Újpesti Polgár Centrumban) (2003. január 20. Dilinkó Gábor fest�m�vész kiál-

lítása és az Újpesti cigányzenekar koncertje a Kisebbségek Házában) (Március 29. Most van 

a nap lemen�ben cím� nótaest Dankó Pista nótaszerz� halálának 100. évfordulójára, Ady 

M�v. Ház) (Április 10. Istenfél� cigányok 1977–1990. Horváth Dávid fotóm�vész kiállítása. 

Zenekar: Ando Drom) (Október 10. Egy cica, két cica cím� nótaest) (November 22. Cigány 

képz�m�vészek gy�jteményes kiállítása) (2004. május 28. A szívemnek mindig ünnep cím� 

nótaest) (Július 11. Holokauszt 60. Az újpesti zsidóság és cigányság közös dokumentum-

kiállítása) (2005. február 25. Balogh Attila költ� felolvasóestje) (Március 21. Szentandrássy 

István fest�m�vész kiállítása) (Június 14. Újpest a II. világháborúban cím� kiállítás) (Decem-

ber 1. A cigányságról, történelemr�l, kultúráról címmel Balogh Attila és Szentandrássy István 

beszélget) (2006. október 28. Hej rigó, rigó cím� nótaest) (2007. szeptember 15. 100 év 

zenében-dalban cím� nótaest) (Október 12. Újpesti roma cím� fotókiállítás, valamint Buffó 

Rigó Sándor és cigányzenekarának koncertje) (2008. március 1. Hulló levél, sárga levél 

cím� nótaest) (Augusztus 30. Kulturális est Bartos Tibor tiszteletére, Szecs� Kovács Zoltán 

és táncegyüttese, Járóka Antal és cigányzenekara) (November 28. Péli Tamás-emléknap) 

(December 11. A magyar nótától a klasszikus zenén át a jazzig. Szakcsi Lakatos Béla és 

Kathy Horváth Lajos koncertje) (2009. augusztus 28. Újpesti Roma Nap: Jónás Judit szín-

m�vész, Sárközi Lajos és cigányzenekara, Szilvási Gipsy Folk Band, Szecs� Kovács Zoltán 
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ben és az Újpest Cigányságáért-díj53 alapításában határozták meg. Elkészült 

egy családvizsgálat54; a Langlet Valdemár Általános és Feln�ttképz� Iskolába55 

járó gyerekek családjaival készült interjúk a következ� megállapításokat teszik: 

a kérdezett családok 75%-a tekintette magát cigánynak, 14%-a nem, és 10%-a 

úgynevezett „félcigánynak” (az egyik szül� cigány) min�sítette magát. A gyere-

kek átlagosan ötf�s családokban, egyszobás lakásban élnek. Emellett a lakások 

csak alig több mint felében van fürd�szoba, gyerekszobája, pedig mindössze 

két gyermeknek van. Külön is ki kell emelni azt a döbbenetes jelenséget, me-

lyet az egyik családban tapasztaltak a kérdez�k: egy, általuk konyhának neve-

zett helyiségben lakik a négyf�s család. A tanulók nagy részének legalább kett� 

testvére van. A legszembet�n�bb adat, hogy a gyerekek 83%-a, a családoknak 

pedig 90%-a szabad idejében leggyakrabban tévét néz. Ez hihetetlenül magas 

arány, különösen azzal összevetve, hogy például a sport mindössze a családok 

14%-ában jelenik meg egyáltalán. A gyerekek 62%-a rendszeresen végez ott-

hon házimunkát. A szül�k 76%-a egyértelm�en egyetértene a cigány népisme-

ret és történelem, cigány nyelv tananyagba való bevezetésével.

Az 1994–1998-as választási ciklusban Újpest Önkormányzatának testü-

letébe, a Magyar Szocialista 

Párt színeiben bejutott Tóth 

József, aki els�ként vállalta 

cigány származását, és tevé-

kenyen részt vett a kisebbségi 

önkormányzat létrehozásában 

is. A 2002–2006-os ciklusban 

Csóka János Pál kisebbségi 

kompenzációs listán bekerült 

az Újpesti Önkormányzat tes-

tületébe, és els� felszólalásá-

nak köszönt�jét kárpáti cigány 

nyelven mondta el.

táncegyüttese) (2010. március 26. A jó bornak nem kell cégér cím� nótam�sor) (Május 15. 

Régi Újpest cigányai cím� fotókiállítás) (Május 16. Itt van a május, itt van a nyár cím� nótaest) 

„Magyar m�vészek a Kisebbségi Házban” címmel két alkotót is bemutat a roma önkormány-

zat: 2000. november 23-án Szigeti Szabó János fest�m�vészt, valamint 2001. február 16-án 

Benk� Imre fotóm�vészt.
53 Újpest Cigányságáért-díjasok: 2003-ban: Tóth József önkormányzati képvisel�, az Egyesült 

Izzó ny. munkatársa; 2005-ben: Dr. Rozner László szociális segít�, ny. ktsz-elnök; 2007-ben: 

Bartos Tibor író-m�fordító; 2010-ben: László Mária, az újpesti nótaestek szervez�je, Patkó 

Erzsébet, Csóka György és Rigó György az újpesti cigányság történeti kutatásában végzett 

munkájáért kapott elismerést.
54 OM-PHARE roma program keretén belül: Újpesten végzett vizsgálat 2001-ben
55 Ma: Bródy Imre Oktatási Központ

A Horváth család
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„Munkalehet�ség nélkül 
minden er�feszítésünk 

csepp a tengerben”
(Csóka János Pállal Váradi Krisztina beszélget)

Az Újpesti Roma Kisebbségi Önkormányzat 

megalakulásától Csóka János Pál az önkor-

mányzat elnöke. Négy választási ciklust tud-

hat maga mögött úgy, hogy a Csóka vezette 

szervezet sorra elnyeri mind az öt képvisel�i 

mandátumot. A  nagyobb települések között 

ritka a választók ilyen töretlen bizalma a kép-

visel�-testület egészét illet�en. 2002 és 2006 

között az Újpesti Közgy�lés tagjai sorába is 

beválasztották. A  Kisebbségi Önkormányzat 

több mint száz kulturális programot szervezett, ezért a munkáért Csóka János Pál 

2001-ben Szárnyas Oltár Díjat, 2003-ban Tolerancia Díjat, 2010-ben Újpest gyer-

mekeiért Díjat kapott.

– Hol született?

– 1953. május ötödikén szület-

tem az Újpesti Szül�otthonban. Édes-

apám, Csóka Károly 1903-ban, ze-

nész családban látta meg a nap-

világot. �  nagyb�g�s volt a háború 

el�tt, aztán szegkovácsként dolgozott 

a Fóti úton m�köd� cigány ktsz-ben. 

Édesanyám, Balog Katalin kovács és 

zenész családban született 1917-ben. 

Testvéreim József, Károly, Gyula és a 

két öcsém, Géza és Antal, akik között 

tizenöt perc különbség van, ikrek. 

A  családunk nagyságát mégsem így 

értem, mert a közvetlen rokonsá-

gunkban van a szintén újpesti Balog 

és Farkas család. Így unokatestvérb�l 

kijutott nekem b�ven: n�vérek, hú-

gok, bátyáim és öccseim is, összesen 

hetvenhat f�. Laktunk a Liszt Ferenc 

utca 14-ben, a Nyár utcában egy ki-

szuperált üzlethelyiségben, a Mártírok 

útján és a Deák utcában.

– Civilben mit dolgozik?

– Szállítómunkás vagyok. Testvé-

reimmel egy vállalkozásban nehézgé-

peket, kasszákat fuvarozok. Több ál-

landó munkánk között megrendel�nk 

a Nemzeti Bank is.

– Hogyan választotta ezt a foglal-

kozást?

– Kicsi gyerekként láttam, hogy 

pakolnak meg egy szekeret Újpes-

ten. Egy gépet húztak fel két pallón 

a lovak segítségével. Mozgatták a 

több száz kilós gépet, hárman. Le-

ny�gözött, hogy az ember az eszével, 

tapasztalatával nehéz tárgyakat meg 

tud emelni. Amit csak er�b�l fi zikai-

lag lehetetlen megoldani. De nem itt 

kezdtem, hanem az újpesti Gyapjú-

szöv�ben tizennégy évesen egy évig, 

majd a Szegkovács ktsz-ben voltam 

két évet apámékkal. Tizenhét voltam, 

amikor Gyuszi bátyám a F�SPED-hez 

hívott. Ott dolgoztam a rendszerváltá-
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sig. Urbán László tanított meg azokra 

a fortélyokra, amikkel ezt a mun-

kát eredményesen el lehet végezni. 

A  kötözési technikákat, a csörl�zést, 

mindent. Nyomdagépeket, kemencé-

ket, páncélszekrényeket, köt�gépeket 

szállítottunk.

– Az olajemel� és a kisebb daruk 

megjelenése nem jelentett konku-

renciát?

– Nem, mert nem minden oldható 

meg gépekkel. A  gyárban, vagy pél-

dául a pályaudvaron feltehetik a te-

herautóra daruval a szerkezetet, meg 

ugyanígy le is vehetik, de egyáltalán 

nem biztos, hogy a végleges helyére 

így bevihet�. Képzelj el egy kisebb 

m�helyt, ahol az ajtón nem fér be a 

daru vagy emel�, esetleg lépcs�n kell 

felvinni. Ilyen helyzetben csak embe-

ri er�vel lehet dolgozni. Megnézzük, 

hogyan tudunk hozzáférni, hol van a 

tárgy balansza. Mindenki megkapja a 

feladatát, vagy gurtnival, vagy csúsz-

tatva, vagy vegyes technikával helyé-

re kell tudni rakni. Ha felborul, akár 

súlyos törésbe, vagy ne add Isten, 

emberéletbe is kerülhet. A  brigádon 

belül meg kell lennie a bizalomnak, 

hogy jól m�ködjön, mert aki alul 

emel, annak bíznia kell a fölül húzó 

vagy támasztó társaiban. Így érthet�, 

hogy a testvéreimmel dolgozom.

– Hogy jött el a vállalattól?

– A  rendszerváltás els� vállalati 

leépítésével eljött a csapatom. Egy 

harmincf�s listát kellett volna összeál-

lítanom, hogy ki kerüljön leépítés alá. 

Magamat és a saját brigádomat írtam 

fel erre a listára, mert úgy gondoltam, 

hogy mások balsorsáról nincs jogom 

dönteni. Mi voltunk a legeredménye-

sebbek, mi jöttünk el a leghamarabb. 

Végkielégítésünket is húzták-halasz-

tották, pedig mindegyikünk több mint 

harminc évet keményen ledolgozott. 

Nagy nehezen adtak egy tízéves ZIL 

teherautót kárpótlásul. Ezt kaptuk a 

vállalattól az elmaradt pénz helyett. 

Megcsináltuk a saját kis cégünket, és 

szerencsénkre másnap már volt meg-

rendelésünk. Azóta így dolgozunk.

– Család?

– Van egy lányom és egy fi am, aki 

közgazdasági technikumba jár. Na-

gyon büszke vagyok rájuk, Szilvia lá-

nyom csodálatos unokával, Ferikével 

ajándékozta meg a családot. Krisztián 

fi am pedig a családból els�ként ta-

nult tovább. Ez a legnagyobb öröm 

számomra.

– Hogyan került a közéletbe?

– A F�SPED-en keresztül KISZ-ve-

zet� lettem. Táborokat, továbbkép-

zéseket szerveztünk. Megérintett a 

politika is. Estin befejeztem a nyolc 

osztályt és leérettségiztem. Amikor 

volt rá lehet�ségem, bekéredzkedtem 

egyetemi el�adásokat hallgatni.

– Az els� kisebbségi önkormány-

zati választáson milyen indíttatásból 

vett részt?

– A kisebbségi törvény elfogadása 

után megkeresett Tóth József, hogy 

vállaljam el a kisebbségi önkormány-

zat vezetését. Második megkeresésre 

mondtam igent. Giczy Béla lett az el-

nökhelyettes, aki a Langlet Valdemár 

Általános Iskola igazgatójaként dol-

gozott. Vele és képvisel�társaimmal 

fogalmaztuk meg azt, hogy munkánk-

ban az oktatásra helyezzük a hang-

súlyt. Ez a terület, ahol a legtöbbet 

lehet és kell tenni. Mind a mai napig 

óriási a lemaradás. A  fi atal feln�ttek 

részére, akik valamilyen oknál fogva 

nem fejezték be az általános iskolát, 

megteremtettük a lehet�ségét annak, 

hogy pótolhassák lemaradásukat. 

A  kisebbségi önkormányzat adta a 

helyiséget és a tanulók megszervezé-

sét, a Langlet a tanárokat biztosítot-

ta. Kevés lemorzsolódás és sok-sok 

sikerélményünk volt. A cigány kultúra 
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bemutatása és népszer�sítése a má-

sik feladatunk. Világhír� zenem�vé-

szeknek és fest�m�vészeknek sikerült 

koncerteket és kiállításokat rendez-

nünk. Az elmúlt tizenkét évben meg-

fordult Újpesten a cigány értelmiség 

és m�vészvilág színe-java. A  kisebb-

ségi önkormányzatokat a törvényal-

kotó a kultúra ápolása céljából hozta 

létre. Az összes nemzetiségt�l eltér�, 

hogy szociális problémákkal is kell 

foglalkoznunk. Szociális segít�irodát 

m�ködtetünk Rozner László úrral, aki 

társadalmi munkában segíti a rászo-

rulókat. Minden évben meg tudjuk 

szervezni a nyári táborunkat, ahová 

halmozottan hátrányos helyzet� kis-

gyermekeket viszünk el. Olyanokat, 

akiknek esélyük sincs arra, hogy a 

családjuk elvigye vagy befi zesse �ket 

egy táborba. Itt csak és kizárólag a rá-

szorultság elve alapján döntünk, nem 

a származás a feltétel. Vegyes nyara-

lás, cigányok és magyarok együtt.

– Az Újpest Gyermekeiért Díj mél-

tatásában elhangzott a táborok szer-

vezésében végzett munkája…

– Igen. Erre vagyok a legbüsz-

kébb. Tizenhat éve szervezzük a nyári 

táborokat, Soltvadkerten, Balatonon, 

Katalinpusztán. Számos – mára fel-

n�tt – régi diákkal találkozom, akik-

nek ez a lehet�ség volt életük egyet-

len nyaralása. Megismernek az utcán, 

és az a szeretet, ahogy felelevenítik a 

régi tábori élményeket – mindenért 

kárpótol. Magyarországon el�ször ná-

lunk készült el a cigányság helytör-

téneti kutatása, amely mélységében 

tárta fel az újpesti cigányság történe-

tét. Ennek hatására több településen 

indult meg hasonló munka. Molnár 

István Gábor barátom, aki a gy�jt�-

munkát kitalálta, májusban kiállított 

egy archív fotóválogatást az Újpesti 

Polgár Centrumban.

– Cigányok és magyarok együtt. 

Milyennek látja a mai viszonyokat?

– Elképeszt� dolgok történnek. 

Talán a háború el�tt volt ilyen vagy 

ehhez hasonló állapot az országban. 

Államalkotó kisebbség vagyunk, az 

egyedüli, aki nem titkolhatja, mond-

juk a munkaadó el�tt, a származását. 

Az el�ítéletek a gazdaság és a szociá-

lis helyzet romlásával egyenes arány-

ban növekednek. A politikai széls�sé-

gek pedig kollektív b�nösséget em-

legetnek, akárcsak a háború el�tt. 

Az Állami Számvev�szék vizsgálata 

alapján több milliárdot fordít az állam 

a romák felzárkóztatására. A felhábo-

rító az, hogy hol vannak ezek a pén-

zek? Nem is érkeznek meg a bajba 

jutott közösségekhez. Ha az Újpesti 

Roma Önkormányzatból indulunk ki, 

még egyetlenegy munkahelyteremt� 

programot sem sikerült elnyernünk. 

Több ezer oldalt megírtunk különbö-

z� pályázatokra, hiába. Képvisel�tár-

saimmal együtt nem veszünk fel tisz-

teletdíjat, sem egyéb költségtérítést. 

Mindenki társadalmi munkában dol-

gozik, a szabad idejét szenteli a kö-

zösségnek. Többen példaként említik 

a munkánkat, ett�l függetlenül nem 

jutunk pályázati forrásokhoz. Pedig 

Újpesten is jócskán elkelne a segít-

ség. Munkalehet�ség nélkül minden 

er�feszítésünk csepp a tengerben.
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Lakatos Menyhért

Hét szakállas farkas
Hét pár bocskor, hét vászoning,
hová ment a kis gazdátok,
talán édes jó szül�je
másik gúnyát sz�tt, varrt rájuk?

Jaj, dehogy sz�tt, jaj, dehogy varrt,
haragjában átkot mondott,
édes hét szülött fiából
hét szakállas farkas válott.

Sírdogált a szegény asszony,
könnyeib�l folyó áradt,
napkeltét�l hold nyugtáig
ki nem apadt, fel nem száradt.

Napban, szélben, hóban, sárban,
k�vé dermedt éjszakában,
keblén hét bocskort melenget,
erd�k, hegyek zúgták járva, keresi a fiait.

Gyertek haza, gyermekeim,
hét szakállas farkasaim,
testeteket hideg marja,
lábatokat tövis szúrja,
megszáradt már ingecskétek,
új bocskort is f�ztem néktek.

Megátkoztál, édes anyánk,
nem lesz többé gondod reánk.
Nagy az erd�, nagy a nádas,
hívogat az ölelésük,
puha párnád, puha karod
hamarosan elfeledjük.

Gyertek haza, gyermekeim,
hét szakállas farkasaim,
nem haragszik már anyátok,
nem szór többé átkot rátok.
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Megbántam én minden tettem,
két karommal hadd öleljem
farkassá vált fiaimat.
Mert jaj nekem, jaj lesz százszor,
egymagamban búban élni,
ki visel majd gondot rátok,
ha nem lesz ott jó anyátok?

Gyertek haza, gyermekeim,
hét elárvult magzatjaim,
némuljon meg majd anyátok,
ha még átkot mond rátok.

Choli Daróczi József

Altató
Aludj, aludj, kicsi fiam,
álmodj új csodát.
Álmaidra én vigyázok,
az édesapád.

Amíg alszol, ágyad mell�l
el nem mozdulok.
Ha a szád sírásra görbül,
kezed megfogom.

Hogyha nevetsz, szívem boldog,
örömt�l repes.
Aludj, aludj, kicsi fiam,
álmot hoz az est.

Álmod anyád melle
legyen s benne sok-sok tej,
hogy az egyikb�l jól ehess,
s maradj meg nekem.

A másikból szívd a valót:
tüzes zsarátot.
Tüzes, de �s-tiszta lelket,
igaz cigány szót.
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Kovács József Hontalan

Els� hó
az els� hó
puha takaró

omló pihék
gomolygó kiscsibék

a taxik a házak
kövér ludak

gyapotföldek
az utak

brüsszeli csipke
a táj

most semmi
se fáj

Kovács József Hontalan költő
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Rácz Gyöngyi

Cigány kultúra 
és m�vészeti nevelés

Az „Eötvös József” Cigány–Magyar Pedagógiai Társaság 1986–2001 közötti történe-

téb�l, fi lmjeib�l válogattunk a Filmakadémia m�helyében, ennek narrátori szövege:

1986. június 26-án az MKM és az Országos Pedagógiai Intézet háttérintéz-

ményeként a kísérletvezet�k országos konferenciáján, Mez�berényben vet�-

dött fel a Társaság létrehozásának gondolata. Szabolcsi Miklós akadémikus és 

Kovács József Hontalan költ� javaslata alapján a Társaság Eötvös József nevét 

vette fel. 1989-ben a féléves továbbképz� tanfolyam keretében véglegesítettük 

az alapító okiratot. A Társaságot 1989. június 20-án jogilag is nyilvántartásba 

vették. A Társaság f� célja a cigányság nevelésének, oktatásának, képzésének, 

m�vel�désének szellemi irányítása, saját értelmiségének kinevelése, hogy mi-

nél szélesebb körben – a döntéshozásban, a médiában, az oktatásban és a m�-

vészeti életben – képviselhesse érdekeit. Közvetítse a magyar, beás cigányok, 

és a rromani anyanyelv� romák kultúráját, és nemzeti kisebbségként, nemzet-

alkotóként elfogadtassa magát a társadalommal.

A Társaságnak alapításától célja, hogy Farkas Gyula M�vészeti F�iskolaként 

– az összes m�vészeti ágat oktatva – kinevelje azt a cigány értelmiséget, amely 

a kulturális autonómiát megteremtené és amely hivatott lenne a cigányság in-

tegrációját felel�sséggel segíteni. A Társaság tízéves, rendkívül kimagasló szak-

mai teljesítményéért állami elismerésben részesült a Magyar Kultúra Napján.

El�ször a Társaság próbálta szervezetten, az érdekek összefogásával feltár-

ni a cigányság iskoláztatásának kudarcait, konfl iktusait, és kereste a megoldás 

módját. Azel�tt ugyanis sosem vizsgálták kell� alapossággal e sajátos történel-

m� és természet� kisebbség szemszögéb�l ezt a kérdést. S�t, a háború után 

sokáig az sem számított különösebben, hogy eljutnak-e a cigány gyermekek 

az iskolába. 1961-t�l kezdték összeterelni �ket homogén osztályokba, és akik 

nem érték el a normál oktatáshoz szükséges szintet, azokat kisegít�be irányí-

tották, holott sokan közülük azért teljesítettek korosztályukhoz képest keveseb-

bet, mert nem beszélték jól a magyar nyelvet.

Nyelvészek bevonásával, a rromani tannyelv� intézményesítés megalapo-

zása érdekében elkészült a Cigány–magyar képes szótár négy füzete: Olvasni 

tanulok, Számolni tanulok, Környezetünk, Dalok, versek mesék címekkel, és 

hozzá a kétnyelv� szószedet, magnós program, segédletek. Útmutatók ké-

szültek a kísérleti kipróbáláshoz, amelyet hét megye tizenöt települése és a 

f�városban Újpest vállalt, azért, hogy a gyermekek anyanyelvük segítségével 

anyanyelvi szinten sajátíthassák el a magyar nyelvet és fejl�dhessenek.

Kísérlet indult hét megye tizenöt településén és a f�városban – az óvodától 

a középfokig, az eddigi pedagógiai gyakorlat megváltoztatásáért. Kapuvártól 
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Ózdig, Pálmajortól Hodászig lelkes pedagógusok kapcsolódtak be a program-

ba, amit a helyi közigazgatás, illetve vállalatok-szövetkezetek is támogattak.

Ezzel egy id�ben megkezd�dött a cigány kultúra feltárása: hogy értékei 

bekerülhessenek az oktatásba, illetve közkinccsé válhassanak. A  Társaság 

kezdetekt�l az európai cigányság szellemi és társadalmi felemelkedését szor-

galmazza. A  Kárpát-medencei cigányság anyanyelvi országa is hazánk, ezen 

országokban is vannak tagozataink.

1990. szeptember 1–12. között a zánkai m�vészeti-népismereti táborban 

került sor az els� európai oktatási-m�vel�dési konferenciára. Idén februártól 

elindítottuk az önkormányzati képvisel�k egyéves képzését. A szakmai és kul-

turális programsorozat célja, hogy el�segítse a valóságos kép kialakítását a 

cigányság kisebbségi kulturális közösségér�l. Például a cigány serdül�k nem-

csak azért nem tanultak tovább és ma sem tanulnak tovább, mert korán érnek, 

hanem azért is, mert nem tudnak elszakadni a családjuktól.

A Társaság kísérleteként Heves megye két szakképz� iskolája több szakmá-

ban (asztalos, lakatos, állatgondozó, kertész) a Sarudi M�vel�dési Központban 

kihelyezett tagozatként m�ködött, amelynek pedagógusai tanították a közis-

mereti tárgyakat, míg a szakelméletet az anyaintézmény tanárai. A gyakorlati 

foglalkozást a település gazdasági cégei biztosították.

A rendszerváltást követ�en ez a kezdeményezés az Országos Képzési Jegy-

zék bevezetésével általánossá vált. A 2001–2002-es tanévt�l kétszeres norma-

tívát kapnak azon intézmények, ahol a túlkoros tanulókkal befejeztetik a nyolc 

általánost és szakmát adnak a kezükbe. A cigány értelmiség kinevelésére kon-

centrálva, a Társaság öner�b�l megteremtette az érettségizett, tehetséges fi a-

talok továbbtanulásának lehet�ségét: országos és határon túli beiskolázással, 

térítésmentesen, bentlakásos formában. Mind a média, mind a színész szakon 

oktattuk a Cigány kultúra és m�vel�dési ismeretek tantárgyat, állami vizsga-

tantárgyként.

A jelenlegi dokumentumfi lm nyersanyaga is közös válogatás az általuk ké-

szített felvételekb�l, vizsgafi lmekb�l.

A fi lm megtekinthet� a Társaság honlapján: www.eotvostarsasag.hu

Javaslataink az intézményesítéshez: a tehetségkutatás-gondozás terén vi-

lághír� Rajkó M�vészegyüttes (ma Talentum) fels�fokú intézménnyé szervez-

het�: Farkas Gyula Irodalmi és M�vészeti F�iskola néven. F� feladata volna az 

elitképzés és az országos szaktanácsadás. A megyei/f�városi pedagógiai inté-

zetekben szükséges f�állású cigány témafelel�sök (szakreferensek) beállítása. 

A pedagógus továbbképzés terén éget� igény a cigányság kulturájáról, törté-

nelmér�l, életmódjáról, életvitelér�l, erkölcsér�l szerteágazó és rendszerbe 

foglalt ismereteket adni.
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Kerékgyártó István

Tehetségfelszabadító 
m�vészetpedagógia

Jegyzetek az „Eötvös József” Cigány–Magyar 

Pedagógiai Társaság m�vészetpedagógiai törekvéseir�l

Immár csaknem negyed százada annak, hogy 1986-ban létrejött az „Eötvös 

József” Cigány–Magyar Pedagógiai Társaság. Amikor az írásnak nekifogtam, 

rájöttem, hogy nem lehet hiteles feleletet adni arra, hogy az egyre-másra be-

indult oktatáspolitikai, tanügyi reformok sora, s ezek közül is els�sorban a 

cigányoktatás, miért futott vakvágányra, s a hosszú ideig európai tekintélyt 

élvez� oktatás miért vált sok vonatkozásban versenyképtelenné, mindenkép-

pen utalni kell a történelmi el�zményekre, s arra is, hogy milyen szemléleti 

alapokon nyugszik ez az egyesület, s hogy milyen törekvések fényében sikerült 

megnyernie, az egyesület elnökének, Rácz Gyöngyinek az ország különböz� 

régióiban tevékenyked� pedagógusokat, zömében éppen a legjobbakat, az 

alkotó együttm�ködésre. Egy olyan új szellem�, hatékony pedagógia meg-

valósítására, amelyben a tanár a gyermekek egész személyiségét és szociális 

körülményeit fi gyelembe veszi, s a valóságos adottságokra, készségekre, élet-

kori sajátosságok törvényszer�ségeire alapozva igyekszik kibontakoztatni a 

képességeket és felébreszteni a szunnyadó kreativitást.

Kezdjük tehát az el�zményekkel! A  cigányság életformaváltása és hagyo-

mányos kultúrájának felbomlása sok vonatkozásban hasonlít azokhoz a válto-

zásokhoz, amelyek a magyar parasztság esetében a harmincas évek folyamán 

következtek be (parasztfest�k, faragók, népi írók jelentkezése), csak a cigány-

ságnak többszázados civilizációs lemaradást kellett volna hirtelen pótolnia és 

a részben szájhagyományozó kultúrából az írásos, több évezredes európai 

kultúrába bekapcsolódni, mégpedig úgy, hogy a hagyományos kultúrájából a 

továbbvihet� értékeket meg�rizze. Olyan min�ségi ugrást kellett volna meg-

tennie, amelyhez nem voltak meg a szociális, életformabeli, oktatásügyi fel-

tételek. Ennek az id�szaknak az els� része egybeesett a dogmatizmus és a 

diktatúra korszakával, és kés�bb sem volt meg sem a kell� gazdasági feltétel, 

sem a szükséges politikai akarat a megvalósításra.

A hatvanas években az iparosítás, f�ként az épít�ipar és a bányászat, be-

kapcsolta az addig munkahellyel alig rendelkez� cigány lakosságot a társadalmi 

munkamegosztásba, és némi életszínvonal-beli változást, gyarapodást is ho-

zott, ám az oktatás eredményessége tekintetében nem hozta meg a szükséges 

fejl�dést. Ugyanis az iskolázáshoz való jog gyakorlatilag csak papírforma ma-

radt, mert a cigány családok nem rendelkeztek olyan kulturális, életformabeli és 

anyagi feltételekkel, amelyek biztosíthatták volna az általános iskola elvégzését. 

Nem vették fi gyelembe a cigány közösségek iskolázatlanságát, m�vel�désbeli 
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hiányait. Ily módon nem teremt�dtek meg a felnöv� korosztályok oktatásának 

és szakképzésének, a cigányság társadalmi felemelkedésének feltételei.

Ezen ellentmondások és feszültségek közepette fellépett egy öntudatra 

ébred�, ám lassan gyarapodó kisszámú értelmiség, akik jogot és lehet�séget 

kértek, követeltek a tanuláshoz, a magasabb képzettséget igényl� foglalkozá-

sokhoz, a cigányság saját kultúrájának kibontakoztatásához.

Az ily módon megnyilvánuló társadalmi nyomás hatására alakult meg a Ha-

zafi as Népfront keretében a Cigánypolitikai Munkabizottság, amelynek választott 

elnöke Rácz Gyöngyi volt. Eddigi munkássága arról tanúskodott, hogy a cigány-

ság iránt megingathatatlan elkötelezettséggel rendelkezik, nem manipulálható. 

Rácz Gyöngyi a Viharsarokból jött, Gyulán született, és népes rokonságával a 

városi és város környéki polgárosult cigánysághoz köt�dött. Családjában nagy 

becsülete volt a tudásnak, az iskolázottságnak, olvasásnak, m�vel�désnek. 

Édesapja magával vitte �t országjárásnak számító útjaira, a cigánytelep életével 

kapcsolatos tapasztalataikat együtt szerezték meg, így fogalmat szerezhetett a 

kiáltó nyomorról. Ösztönözte leányát a tanulás, a minél magasabb m�veltség, 

az alkotó tudás megszerzésére. Figyelme arra is kiterjedt, hogy az ország egyet-

len agráregyetemét javasolta neki, azzal az indokkal, hogy ott sajátíthatja el 

legjobban a magyarság gondolkodásmódját az egyetem modern szellemisége 

miatt, hiszen épp itt készítik el� a tervezett új gazdasági mechanizmust, amely 

új távlatot adhat mind a magyarságnak, mind a cigányságnak.1

A jegyzetben nem öncélúan soroltuk fel a szakértelem sokoldalú megszer-

zésének ezt az imponálóan következetes és szorgos, egymáshoz kapcsolódó 

láncolatát, hanem Rácz Gyöngyi elmélyült alaposságra való törekvésének jel-

lemzésére. Ez a szenvedélyes és szívós következetesség és az igazságkeresés 

bátorsága, az új törekvések mellé való odaállás érteti meg az „Eötvös József” 

Cigány–Magyar Pedagógiai Társaság eredményeit. Szakmai és emberi kapcso-

latokat épített folyamatosan, igazi alkotó közösséget sikerült teremtenie az 

oktatás és nevelés megújításán és továbbfejlesztésén munkálkodó pedagógu-

sokkal. Olyan civil szervezetet, amely az id�r�l id�re újra megmereved� hivata-

los, dogmatikus rajzoktatás számára is felkínálta a tehetségsorvasztó pedagó-

gia helyett a tehetségfelszabadító m�vészetpedagógiát. A Társaság keretében 

munkálkodó pedagógusok jó részének tapasztalata az, hogy a boldogsággal 

végzett munka beépül és gazdagítja a személyiséget, és az egész életútra sok 

tekintetben meghatározó er�vé válik.

1 1968-ban agrármérnök, a Májlibák keresztezése a májnagyság és min�ség emelése 

érdekében cím� diplomáját jeles eredménnyel védte meg. Az egyetemi vezet� tanárok 

biztatására, az új gazdasági mechanizmus bevezetését remélve, 1971-ben pénzügyi és 

számviteli közgazdász diplomáját az Önköltségarányos árak kialakítása a mez�gazdaságban 

címmel készítette el, és f�el�adóként a minisztérium Jövedelemszabályozási Osztályán az 

ágazat pénz- és hitelgazdálkodásával és a szövetkezetek veszteségrendezésével foglalkozott. 

1978-ban tanári diplomáját a Szabolcs-Szatmár megye középfokú intézményeiben tanuló 

cigány fi atalok problémái címmel írta. Még abban az évben els�ként, az OPI tudományos 

f�munkatársaként, az oktatásügy cigány témafelel�se. Jelenleg alkotmányjogból az 

Igazságosság és jogkövetés az „Eötvös József” Cigány–Magyar Pedagógiai Társaság 

tevékenységében cím� diplomáján dolgozik.
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A  gyermekrajzban is tükröz�dik „m�vel�jének teljes élettapasztalata”! 

S nemcsak léttapasztalata, hanem világképe is. Ennek a külön gyermeki világ-

képnek a létezését viszont a hivatalos pedagógia képvisel�i az ötvenes-hatva-

nas években még éppenséggel tagadták. S kés�bb sem értették meg igazán, 

csak eklektikusan, egymás mellett hangoztattak konzervatív, spekulatív nézete-

ket és újszer� reformelveket, de sem az elméletben, sem a gyakorlatban nem 

vonták le a szükséges következtetéseket.

S ha a m�vészetet „szent dolog”-nak tartjuk, az korántsem kell hogy vala-

miféle kiemel�, elszigetel� gesztus jegyében történjék. Hogy is mondja Pet�fi ? 

A költészet „szentegyház, melybe bocskorban, s�t mezítláb is beléphetni”. Bi-

zony, a szoba parkettjén vagy az aszfalton négykézláb csúszó-mászó, rajzol-

gató gyerek – miközben vizuálisan birtokba veszi a világot s grafi kus jeleivel 

kifejezi magát – észrevétlenül minden ünnepélyes hókuszpókusz nélkül átlép 

(átléphet) a m�vészeti teremtés világába.

A  gyermekrajz a világképpé rendez�d� és léttapasztalattá váló élmény 

spontán, teremt� kifejez�dése. A  m�vészet elemi egyszer�ség� és tisztasá-

gú, „embrionális” formája. A m�vészek – ellentétben az önnön spekulációik-

ba belebonyolódó szaktudósokkal – már a század elején felismerték, hogy a 

gyermekrajz a m�vészettel közös gyöker�, mi több, a gyermekrajz tanulságait, 

fantáziafelszabadító ösztönzését saját m�veikben is hasznosították. „Vannak 

ugyanis a m�vészetnek �skezdetei, amikkel inkább a néprajzi gy�jtemények-

ben találkozunk, vagy otthon, a gyerekszobában. Ne nevess, Olvasó, a gyerekek 

is tudják ezt, és bölcsesség rejlik abban, hogy ezt tudják” – állapítja meg némi 

iróniával Paul Klee. Valójában persze a gyermek nem „tudja”, hanem csak csi-

nálja: életkori sajátosságainak, lelki habitusának, bels� látásának, képi gondol-

kodásának eredményeként magától ért�d� természetességgel fejezi ki magát. 

Nem minden gyermekrajz emelkedik persze a m�vészet szintjére. Van, amelyik 

megreked a grafi kus jelek próbálgatásának, a játéknak vagy a puszta indulat 

kifejezésnek síkján, avagy a befejezetlenség érzetét kelti.

Miért volt alapvet�en lényeges ez a pedagógiai felismerés? Azért, mert az 

5-10 éves gyermek képi gondolkodására – életkori sajátosságai folytán – a 

bels� látás, a jelöl� ábrázolás, és nem a „küls� látás”, nem a látvány illúzió-

szer� megjelenítése a jellemz�. A gyermek a képzel� látásban szület� képet 

festi, rajzolja, természetesen régebbi megfi gyelései, emlékei alapján, és nem 

részleth�ségre, hanem a dolgok egyszer�, globális megragadására törekszik. 

A  10-14 éves gyermekek szemléletében fokozatosan mind nagyobb szere-

pet kap a megfi gyelés, az emlékezet egyre több karakteres vonást �riz meg, 

mindez azonban – szerencsés esetben – alárendel�dik a kifejezésnek, s ha így 

történik a képi megfogalmazás, változatlanul egyéni és kifejez� marad. Ha vi-

szont a gyermek a modell után történ� naturalisztikus ábrázolásra törekszik, 

elkerülhetetlen a színvonalesés, afféle kis dilettánssá válik, nem csupán azért, 

mert nem tud megbirkózni a bonyolult anatómiai ábrázolással, hanem els�-

sorban azért is, mert az utánzott, átvett formát nem tudja jelentéssel telíteni, 

hiszen bels� világa, szemlélete, élménye nem tud ezen a módon autentikusan 

megnyilatkozni, s ha esetleg megtanulja a modell utáni rajzot, akkor sem ké-

pes önálló m�vet teremteni, csupán tanulmányszer� ábrázolásra futja erejéb�l. 

Herbert Read a gyermek alkotói tevékenységét elemezve nosztalgiával jegyzi 
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meg, hogy milyen kár, hogy az a csodálatos képesség, amely a gyermekek raj-

zait oly kifejez�vé és emlékezetessé teszi, nyomtalanul elvész, s milyen jó len-

ne a gyermeki érzékletes fantáziát sértetlen teljességében meg�rizni az ifjúság 

éveiben, s�t azon túl valamilyen formában a feln�ttkorban is.

A Társaság megyei, helyi vizuális m�helyeinek pedagógusa úgy ismerteti 

meg és sajátíttatja el tanítványaival az alkotói kifejezés eszközeit, hogy azokat 

teljesen birtokukba tudják venni, és mondandójuk kifejezésére használhassák. 

S ezeknek a kritériumoknak a fi gyelembevételével az ösztönösség mellett sze-

repet kaphatott a tudatosság, a m�vészi kifejez�eszközök megismerése és al-

kalmazása, az egyes m�vészettörténeti korok térábrázolási módjának, m�vészi 

eszköztárának a végigpróbálása, mindez egyben a legmagasabb rend� tanulás 

is. Az igazi birtokbavétel ez, mert nem a megismerés a legmélyebb elsajátítás, 

hanem az, ha a megismert és átélt világ, a léttapasztalattá vált élmény terem-

t� módon újrafogalmazódik bennünk. Nem minden m�vészettörténeti korszak 

alkotói módszereinek kipróbálása járhat – a gyermekek körében – sikerrel, 

hanem el�bbi fejtegetéseink értelmében csupán azoké, amelyekben alapvet� 

szerep jut a bels�, az emlékez�-képzel� látásnak, tehát amelyek összhangban 

vannak a gyermek képi gondolkodásával. A naturalisztikus, plein air, impres-

szionista korszak ábrázolásmódja idegen a gyermek szemléletét�l.

Érdekes és jellemz�, hogy az impresszionista ábrázolásmóddal próbálkozó 

képeiken ösztönösen expresszívvé változtatják a megjelenítést, tehát a küls� 

látású alkotásmódot bels� látásúvá alakítják át s az érzelmi kifejezésnek ren-

delik alá, ily módon azonosulni tudnak az átalakított ábrázolásmóddal, s a lét-

rejött m� hitelessé, egyénivé, elevenné válik.

Ám sohasem kész m�alkotásokat másolnak, sohasem utánoznak, hanem 

a megtanult, alkalmazott képi nyelven saját élményeikr�l beszélnek, legyen az 

akár olvasmányélmény, mint a Madarakból lettünk eredetmonda illusztrálása, 

akár egy betlehemes játék emléke, akár pedig a falu világával való találkozás. 

Így, például, a régi falusi életformát hol ég� fauvista színkompozícióval, hol szi-

gorú konstruktív rendbe tömörítve, hol a formák kubisztikus tördelésével idézik 

meg, s minden esetben az átélt élmények alapján, a teremt� fantázia erejével 

újraalkotva.

A pedagógus tehát úgy tanítja meg a gyerekeket a képi alakítás elemi tör-

vényeire, hogy a megszerzett tudatosság nem fojtja el bennük a spontaneitást, 

s a megismert eszközöket önállóan, a kifejezés kívánalmai szerint képesek 

hasznosítani.

Mik azok a szakmai fogások, amiket a rajztanár átadott tanítványainak? 

A  leglényegesebbek és a legtermészetesebben alkalmazhatók. Hogyan kell 

bánni a vonallal? Mi mindent lehet kifejezni a vékonyodó vagy szélesed�, s�-

r�söd� vagy ritkuló vonalmozgással? S nem az a fontos, hogy minél több színt 

halmozzunk egymás mellé, hanem hogy összhangot teremtsünk közöttük úgy, 

hogy „a színek beszélgessenek egymással”, és megválasztásukat ne a látvány, 

hanem a kifejezés szabja meg. S milyen nagyszer�en és magától értet�d�en 

megtanította �ket a különböz� színviszonylatok használatára, a monochrom 

hatások, a rokon színek, hideg-meleg színkontrasztokra, az egy f�színre han-

golásra, vagy éppen a semleges szín egybefogó szerepére. S milyen szemet 

gyönyörködtet�ek a zökken� és megszakítás nélkül kígyózó, egyszerre bravú-
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ros és érzékeny, egyvonalas rajzok, és a monotípiák, linók dinamikus, er�teljes 

foltritmusa és játékossága. A m�termi munka során az alkotásmód, a technika 

tekintetében alkalmaz megkötést, a témát illet�en viszont többnyire teljes sza-

badságot ad. Teheti, mert a rajzolást-festést olyan elmélyült, aktív megismer� 

tevékenység és olyan gazdag élmények el�zték meg, hogy a gyermekeknek 

nemigen okoz gondot, hogy mir�l rajzolnak.

Az élményen hangsúly van. A  tér-forma-szín alapkérdéseinek elsajátításá-

hoz szükségesek a tanulmányrajzok és a formaelemzés is, ám tudnunk kell, 

hogy a tanulmányok mellett az oktatásban hasonló súllyal kellene szerepel-

tetni az önkifejezésre lehet�séget nyújtó rajzolást és festést is. A  tanulmány 

jelleg� és az élményen alapuló rajzolást egymást váltogatva lehetne betervezni 

a tanmenetbe, illetve a tantervbe és a képz�m�vészeti szakkörök program-

jába, különben unalommá és gyötrelemmé válik a gyermek számára a raj-

zóra. A  tanulmányrajz önmagában nem tudja tartósan lekötni a gyermeket. 

Az ötvenes-hatvanas években a szögletes és kerek forma rajzi gyakorlására a 

gyermekek aktatáskát, füzetet, szemétlapátot, tésztaszaggatót, fed�t rajzoltak 

orrvérzésig, s az élményszer�ség szempontjából csupán annyi engedményt 

kaptak, hogy a hengeres testekr�l szükséges tudnivalók összefoglalásaként 

edényvásárt lehetett (kellett) rajzolni, a kúpos testek illusztrálására pedig gyü-

mölcsvásárt festhettek. A  „szemétlapát-tésztaszaggató” periódust követte a 

kétségtelenül hasznosabb, szellemesebb, a gyermek aktív közrem�ködését és 

formaelemzést igényl� úgynevezett „almaszeletelés”-es korszak.

Persze a gyermek egy id� után ezt is megunja. Az elkedvetlenedést, az ér-

dektelenség bekövetkeztét csak egész egyéniséget megmozgató, az önkifeje-

zés gesztusára, a fantázia m�ködésére is lehet�séget nyújtó rajzi tevékenység 

akadályozhatja meg. Az ilyen rajzhoz viszont élmény szükséges. S a tanárnak, 

a képz�m�vészeti körvezet�nek meg kell szerveznie a közös élmény születését 

el�segít� foglalkozásokat. Alkotói kifejezés ugyanis élmény nélkül nincs. Ta-

nulmányszer� ábrázolásból – élmény, teremt� feszültség híján –, csupán elvont 

spekulációval, m�alkotás nem jöhet létre, s esztétikumot sugárzó gyermekrajz 

sem keletkezik. Ha ugyanis a pedagógus rábízza a gyermekekre, hogy rajzol-

janak, amit akarnak, akkor többnyire nem tudnak mit kezdeni az ajándékba 

kapott szabadsággal, ha pedig olyan feladatot kapnak, amir�l nincs eleven ta-

pasztalatuk, élményük, s következésképpen nem is igazán érdekli �ket, nos, 

akkor a szület� rajz is kényszeredett lesz. Jó gyermekrajz akkor születik, ha 

a gyermeki lélekben lappangó feszültségek, szorongások, túláradó, örömteli 

érzelmek valamilyen küls� vagy bels� indíttatás folytán felszabadulnak, vagy 

ha a gyermek egész egyéniségét, érzelmi világát, intellektusát megmozgató, 

felfedezésszer� élménnyel, új tapasztalattal találkozik, s a felhalmozódott fe-

szültségek a vizuális kifejezésben tárgyiasulnak. Megfi gyelhet�, hogy a gyer-

mek – az iskolai rajzórákon kívül – esetleg hetekig nem rajzol semmit, aztán 

a feldolgozatlan élmények, a halmozódó feszültségek egyszerre rendez�dnek 

benne és robbanásszer�en megteremtik a maguk közvetlen kifejezésmódját. 

Ilyenkor a gyermek egyetlen nap alatt három-négy, s�t nyolc-tíz rajzot is készít-

het, s utána lehet, hogy ismét hetekig nem nyúl színes ceruza után. Akadnak 

olyan gyermekek is, akiknél csaknem mindennapos gyakorlattá válik a feszült-

ség levezetésének, az élmények vizuális megfogalmazásának ez a közvetlen 
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formája. Az ilyen gyermekek szellemi fejl�dése többnyire rendkívül felgyorsul, 

s n� a fogékonyságuk más m�vészeti ágak iránt is.

Szántó Melánia módszerét a tanítványok szülei afféle „vizuális Kodály-mód-

szer”-ként emlegetik. Valóban, az � metódusa és a Kodály-módszer között sok 

rokon vonás fedezhet� fel. � is a hagyományos népi kultúrát tekinti m�vészet-

pedagógiája egyik alapjának (a másik alapnak pedig a m�vészettörténet során 

felhalmozódott kifejez�eszközök gazdag tárházát). A szolmizáció praktikusan 

egyszer�sít� módszeréhez hasonlóan, � is a lényegre egyszer�sítve ismerteti 

meg tanítványait a m�vészeti kifejez�eszközökkel, a m�alkotás bels� törvény-

szer�ségeivel. A gyermekek alkotásmódja, ahogy az anyaggy�jtés, a vázlatozás 

eredményeként felhalmozott motívumokból válogatnak, ahogy a motívumokat 

egymás mellé rakják, ahogy szituációba helyezik �ket, ahogy a képzelet terem-

t� erejével új képi valóságot hoznak létre – nos, ez sok vonatkozásban rokon 

a folklórm�vészet építkezésmódjával. A  házoromzatról, a templomtoronyról, 

a faragott kapuról készített vázlatok még nemigen nevezhet�k m�vészieknek. 

Siet�s, gyakorlatias emlékeztet� jegyzetek ezek. S napok múltán, a m�terem-

nek használt iskolateremben, ezeket a vázlatokat nézegetve, már a megismert 

és átélt világ egészér�l valló bels� képet festik meg. A motívum átalakuláson 

megy át: a hétköznapi kommunikációból kiemelkedve, többréteg�vé, gazdag 

asszociációs tartalmat hordozóvá válik. A nemzedékek által formált, végs�kig 

egyszer�sített, formulaszer�vé alakított tárgyi motívum a képalkotás során ki-

fejez� hangsúlyt kap, a kollektív forma szubjektivizálódik. Elemi egyszer�ség�, 

ám varázslatos vizuális nyelv születik. 

A Barcsay Gyermek-képz�m�vészeti Körnek, illetve iskolának két cigány fi a-

tal tagja is volt. Túró Zoltán és Klicsik Péter. Túró Zoltán így ír tevékenységér�l 

önéletrajzában: „Hetedikes koromban beiratkoztam a Barcsay Gyermek-kép-

z�m�vészeti Iskolába. Négy évig jártam ide, el�bb a kreatív, majd a felvételi 

el�készít� csoportba, egy ideig a tanításban is segédkeztem Dombiné Szántó 

Melánia tanárn�nek, a szakkör vezet�jének. Szemléletformáló er�vel hatott 

rám, hogy itt megérthettem és kipróbálhattam a különböz� korok ábrázolási 

módszereit.” Lásd Baromfi etetés cím� kompozícióját a színes mellékletben. 

Klicsik Péter a Barcsay Képz�m�vészeti Iskola elvégzése után orvosi egyetem-

re ment. Rajzaival többször szerepelt pályázati kiállításokon, és egy ízben díjat 

is nyert külföldi kiállításon, ahová személyes meghívást kapott a megnyitóra. 

A Barcsay Iskola m�vészetpedagógiájához hozzátartozott a népm�vészeti ins-

piráció nemcsak a magyar, hanem a nemzetiségi folklór ösztönz� hatása, így a 

cigány néprajz tanulmányozása is. A Nagyecseden rendezett néprajzi-rajztábor 

keretében a magyar és nemzetiségi gyerekek cigány néptáncot tanultak és 

élményeikr�l rajzot készítettek. Lásd Téglásy Zsuzsa Cigánytánc cím� kompo-

zícióját (üvegablak-képterv). A  Barcsay Iskola m�vészetpedagógiája az inter-

kulturális szemlélet és program vonzó példája.

A  rajztanításban a tanulmányrajz és az élményb�l, fantáziából teremt�d� 

szabad rajz nem ellentéte egymásnak, hanem segítik, kiegészítik egymást. 

A diákok a tanulmányrajz készítése közben szereznek jártasságot megfi gyelé-

seik rögzítésére, az ábrázolási eszközök használatára, a térábrázolási típusok 

alkalmazására, mindez azonban els�sorban eszköz, az élményb�l szület� al-

kotásban nyeri el igazi értelmét. A Társaság keretében m�köd� vizuális m�-
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helyeknek a vezet�i egyben inspirátorok is. Segítenek megtalálni az alkotás 

megteremtéséhez szükséges élményanyagot, akár meseolvasással, közös me-

séléssel, egyben a mesék rajzi feldolgozását érzékletesebbé, fantáziadúsabbá 

tenni. A család, a családi élet ábrázolásával, a hozzátartozók, testvérek, roko-

nok arcképeinek nem naturális, hanem lényegre szorítkozó megjelenítésével 

elmélyíteni annak tudatát, hogy � és a családja is ugyanolyan fontos, megörö-

kítésre érdemes, mint nem cigány társainak szülei. Ez is segíti, kihat az iskola 

és a család közötti kapcsolatra.

Az egymást követ� tanügyi reformoknak az eredmények mellett olyan vis-

szásságai is voltak, hogy megbomlott a tantárgyak kívánatos és szükséges 

egyensúlya, és a reáltárgyak a testi-lelki fejl�dést el�segít�, a kreativitást fej-

leszt�, úgynevezett készségi tárgyak rovására (ének, zene, testnevelés stb.) Így 

a vizuális nevelés, nevezetesen a rajzórák száma fokozatosan csökkent, illetve 

ez a terület bizonyos korosztályoknál ki is szorult az oktatásból. E készségi tár-

gyak visszaszorulása persze paradox módon a praktikus tárgyak eredményes 

elsajátítását is nehezítette. Kolozsvári Judit pszichológus kísérletileg igazolta, 

hogy azok a gyermekek, akiknél 6-8 éves korukig nem alakul ki a fi nom moz-

gás képessége, azok írásban is visszamaradnak és nehézségekkel küszködnek. 

Ilyen retardációval küzd� gyermekeket vizsgált, oly módon, hogy a tanulók az 

írás-olvasás korrepetálás mellett a fi nom mozgás képességét fejleszt� ügyessé-

gi játékokat is végeztek, a kontrollcsoportba tartozók pedig csak az írást és az 

olvasást gyakorolták. Az eredmény azt mutatta, hogy az els� csoport gyerekei 

írásban és olvasásban egyaránt maguk mögött hagyták a kontrollcsoport tagjait.

Ismeretes, hogy Japán a számára vesztes háború után, a tanügyi elvek 

és gyakorlat átszervezése során, duplájára emelte a rajzórák számát. Ez is 

hozzájárult ahhoz, hogy néhány évtized alatt megteremtett egy fi nommecha-

nikai-elektromechanikai ipart, amivel a világ élvonalába emelkedett. A  jobb 

és bal agyfélteke m�ködése között ugyanis rejtelmes, egymás fejl�dését segí-

t� kapcsolat, együttm�ködés létezik. A Társaság rajzpedagógusai fi gyelnek a 

testi-lelki-szellemi fejl�dés kölcsönhatásaira, a szaktudományok eredményeit 

felhasználják a gyakorlatban, és ennek tapasztalatait publikálják is.

A készségi tárgyaknak, a rajzoknak és az éneklésnek nemcsak önmaguk-

ban rejlik a jelent�ségük, hanem kihatnak a gyermek egész személyiségére, 

s�t a többi tantárgyak elsajátításának fejl�désére. A cigány gyermekek között 

az átlagosnál nagyobb számban találunk olyan diákokat, akik ösztönös rajzo-

lói, zenei, fest�i készséggel rendelkeznek. Ezt a készséget érdemes fejleszteni, 

az ezen a területen megvalósuló sikerélmény hozzájárulhat önbizalmuk meg-

er�sítéséhez, segítheti a más tantárgyakban való el�menetelüket, a jobb és bal 

agyfélteke között meglév�, egymást er�sít� kapcsolat révén.

Negyed század alatt a cigány gyermekek m�vészeti tevékenysége és az �ket 

motiváló rajzpedagógia, m�vészetpedagógia jelent�s eredményekkel büszkél-

kedhet. Itt lenne az ideje annak, hogy az „Eötvös József” Cigány–Magyar Peda-

gógiai Társaság összefoglalja ezeket az eredményeket, egy gyermekm�vészeti 

állandó kiállítás megteremtésével. Ez a gyermekrajz-gy�jtemény és állandó 

kiállítás a szívet-lelket gyönyörködtet� gyermeki alkotó tevékenységnek és az 

�ket inspiráló óvó- és rajzpedagógusoknak egyaránt elismerést, megbecsülést 

jelentene.
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Nagy Ferenc

A Társaság 
m�vészeti tevékenysége

Az 1960-as években a magyarországi 

cigányság helyzetében a helyi kezde-

ményezések, a cigány közösségek, a 

családok áldozatvállalásai következ-

tében jelent�s életmód- és életfor-

ma-váltási folyamat indult. Az 1970-es 

években a munkaképes cigány népes-

ség foglalkoztatási mutatói alig kü-

lönböztek a többségi lakosságétól, és 

külön is említésre méltó a cigány n�k 

rendszeres, állandó munkavállalása. 

Ez utóbbi tény közvetlenül befolyással 

volt a gyermekvállalásra, gyermek-

nevelésre. A keres� családtagok mun-

kája anyagi alapot teremtett, ám az 

id�beli leterhelés miatt kevesebb fi -

gyelmet fordíthattak a gyermekekre. 

Ugyanakkor még mindig hatott – s�t 

máig hat – az intézményes neveléssel, 

oktatással szembeni fenntartás. Az 

aluliskolázott, szakvégzettség nélküli 

segédmunkás a hetvenes-nyolcvanas 

években nem lehetett a kiemelke-

dés példája saját gyermekei el�tt, 

mert nem tudta igazán �ket motivál-

ni. A  rendszerváltozás következtében 

a kilencvenes évekt�l a termelésb�l 

kies�, így a család meg élhetésének 

anyagi alapjától megfosztott széles 

réteg újabb beilleszkedési problémák-

kal kerül szembe. A csekélyke nyugdíj-

ból, különböz� segélyekb�l él� cigány 

családok egy része ugyan felismerte 

az iskoláztatás szükségességét, de 

az alapfok elvégzését követ� tovább-

tanulás új akadályba, az iskoláztatás 

költségeibe ütközik.

A  szül�k egykori iskolai kudarcai, 

a nehéz anyagi körülmények, a még 

gyakori megkülönböztetés, diszkrimi-

náció nem ösztönöz igazán továbbta-

nulásra. A fogadó (alap- és középfokú) 

iskoláknak kell rendelkezniük olyan 

pedagógiai programmal és helyi tan-

tervvel, amely el�segíti a cigány gyer-

mekek felzárkózását (építve az óvodai 

el�készítésre), eredményes iskolavég-

zését.

Mindehhez szükséges bizonyos 

szemléletváltás a pedagógusok köré-

ben, és ennek fontos lépéseként meg-

felel� felkészítés a pedagógusképz� 

intézményekben. Az eredményes is-

kolavégzéshez, az általános alapis-

meretek teljesít�képes tudásként való 

megszerzéséhez a rendszeres mun-

ka, rendszeres ellen�rzés és értéke-

lés szükséges. Ha ennek feltételeit 

sikerült megteremteni, az eredmény 

sem marad el. A  feltételek megte-

remtésében pedig az oktatás-nevelés-

ben érdekelt partnerek szoros együtt-

m�ködése elengedhetetlen. Sokféle 

elképzelés, próbálkozás, eredmény, 

zsákutca jellemzi az intézmények út-

keresését.

A  közös cél a cigány gyermekek 

iskoláztatási problémáinak feltárása, 

megoldási lehet�ségek kutatása, be-

mutatása, terjesztése. 1978-tól szer-

vezett, országosan összefogott, a gya-

korlati problémamegoldást célzó kí-

sérletek indultak az Országos Pedagó-

giai Intézet irányításával. A  kísérletet 

folytató intézmények vezet�i, munka-

társai rendszeres kapcsolatban álltak 

Rácz Gyöngyi cigány témafelel�ssel, 

az intézet tudományos f�munkatársá-
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val, és a továbbképzéseken ismertet-

ték, egyeztették tapasztalataikat. Egy 

ilyen országos továbbképz� tanfolya-

mon a résztvev�k alapították meg az 

„Eötvös József” Cigány–Magyar Peda-

gógiai Társaságot – felismerve a fel-

adat társadalmasításának szükséges-

ségét – Mez�berényben, 1986-ban. 

A Társaság az oktatás-nevelés problé-

makörén túl a kisebbség és többség 

együttélésének, kultúrájuk egymásra 

hatásának, a kisebbségekhez tarto-

zó alkotók megismertetésének, fi atal 

kulturális szakemberek képzésének 

témaköreit is felvállalta a tehetség-

kutatás és tehetséggondozás mellett.

Már a Társaság alakulásakor ko-

moly hangsúlyt kapott a m�vészeti 

nevelés, minthogy az esztétikum te-

vékeny elsajátítása alakítja a gyermek 

személyiségét, és általa sajátos mó-

don érzékeli a valóság lényegét. Az 

1960-as évekt�l fokozatosan és egyre 

er�teljesebben jelentkeznek cigány 

alkotók: irodalmi, képz�m�vészeti 

m�vek születnek; az el�adóm�vé-

szetben is találkozunk jeles nevekkel. 

Mindez a feltörekv� népréteg termé-

szetes megnyilvánulása. Sára Sándor 

Cigányok cím� fi lmje (1961) egyike 

az els� lépéseknek. Balázs János na-

iv és Péli Tamás hivatásos fest�k kép-

viselik a képz�m�vészetet, az írók, 

költ�k közül pedig Lakatos Menyhért 

és Bari Károly váltak ismertté. A  ci-

gányzene változatlanul népszer�, és 

nemzetközi megmérettetésben is si-

keres Cziffra György és Pege Aladár 

munkássága.

„A m�vészet koncentráltabban ké-

pes tükrözni a valóságot, mint az 

esztétikum többi megjelenési formá-

ja, így személyiségformáló ereje is 

nagyobb, ezért az esztétikai nevelés 

legfontosabb eszközei a m�vészeti 

alkotások.” (Pedagógiai lexikon, Aka-

démiai Kiadó, Bp., 1976)

Az esztétikai élmény lehet befoga-

dás, amely azonban sohasem passzi-

vitást jelent, s�t aktivizál, és lehet az 

alkotás: el�adói produktum (pl: ének, 

vers stb.), önálló alkotás (pl: fest-

mény, plasztika stb.), valamint eszté-

tikus megjelenés, magatartás.

Esztétikai élményhez – a minden-

napi élet adta lehet�ségeken túl – a 

m�vészeti nevelés révén juthat a gyer-

mek. Színtere az óvoda, az iskola, de 

számtalan iskolán kívüli lehet�ség is 

adott (verseny, kiállítás, m�vészeti tá-

bor stb.).

Az 1995-ben megjelent Nemzeti 

Alaptanterv rögzíti a nemzeti és etni-

kai kisebbségek oktatásának sajátos 

elveit: „A kisebbségi oktatás célja a ki-

sebbségi önazonosság meg�rzése és 

er�sítése. Ennek érdekében törekszik: 

a népköltészet, a zene, a képz�m�-

vészet, a szokások és hagyományok 

megismertetésére és ápolására, a kü-

lönböz� kultúrák értékeinek kifejezés-

re juttatásával toleranciára, a másság 

elfogadására és megbecsülésére, a 

cigányság társadalmi befogadásának 

el�segítésére.”

Az iskolák pedagógiai program-

jának részét képezheti a népismeret, 

amely el�segítheti az interkulturális 

oktatás céljának megvalósítását, azaz 

hogy „…a kisebbséghez és a többség-

hez tartozó tanulók együtt sajátítsák 

el az adott kisebbség népismereti 

m�veltségi anyagát” (NAT). Így nyíl-

hat tág lehet�ség a m�vészeti nevelés 

m�veltségi területéhez kapcsolódóan 

a Cigány kultúra és népismeret cím� 

tananyag pedagógiai programba il-

lesztésére.

A  Társaság a NAT megjelenését 

megel�z�en már gy�jtötte és rend-

szerezte az e témában készült kiadvá-

nyokat Erd�s Kamill Cigány tanulmá-

nyaitól (Békéscsaba, 1989) a Néprajzi 

Múzeum anyagain át a gyakorló pe-
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dagógusok, közm�vel�dési szakem-

berek, kutatók tanulmányaiig. Az így 

hozzáférhet�vé tett anyagok adták az 

1989-ben indított, országos beisko-

lázású posztgraduális képzés háttér-

anyagát. A képzés az oktatás-nevelés 

aktuális kérdéskörét ölelte fel, a leg-

felkészültebb el�adókkal. Hallgatók 

voltak pedagógusok, népm�vel�k, 

szaktanácsadók, munkaközösség-ve-

zet�k, kutatók, köztük természetesen 

a cigány szakértelmiség. Kétszázan 

végeztek, és jó részüknek munka-

helyük fi zetésemeléssel is elismerte 

tudásukat.

Az öner�b�l szervezett, bentlaká-

sos m�vészeti OKJ közép- és fels�-

fokú képzéseink hallgatóinak, pedig 

államvizsgatantárgyként oktattuk a 

Cigány kultúra és m�vel�dési isme-

retek cím� tantárgyat.

A m�vészeti nevelés ügyét szolgáló, 

tanórán kívüli tevékenységek sorában 

fontos szerepet töltenek be a tehetség-

kutató versenyek, m�vészeti táborok. 

1987-ben az els� országos képz�m�-

vészeti tehetségkutató versenyt Az én 

hazám az én családom címmel hirdet-

te meg a Társaság. A  beérkezett 600 

pályam�vet szakért� zs�ri értékelte, 

Péli Tamás alapító tagunk vezetésével. 

A 40 legjobb alkotásból összeállított ki-

állítási anyag az ország sok iskolájában 

szerepelt. A  rajzok a Cigány Nevelés 

és Kultúra cím� folyóiratunkat illuszt-

rálják. Külön tanulmányt érdemelne 

az egyes alkotások tartalmi és formai, 

technikai megoldásainak elemzése. 

A pályázat és a kiállítások fogadtatása 

adta az ötletet a nyári képz�m�vészeti 

tábor megszervezésére. A kéthetes tá-

borra (1987. július 20–31.) a sarudi Ál-

talános M�vel�dési Központban került 

sor, amelynek m�vészeti vezet�je Péli 

Tamás volt.

Az ALFA-ban 1986-tól folyt A  ci-

gány kultúra integrálása az intéz-

mény legitimálta kultúrába, az etni-

kumok békés egymás mellett élé-

sének szolgálata m�vel�dési eszkö-

zökkel cím� kutatás, amelyen belül a 

cigány m�vészek, alkotók színe-java 

is dolgozott, az ÁMK nevel�testületé-

b�l: ének-zenét Nyári László, folklórt 

Szecs� Kovács Zoltán, cigány irodal-

mat és történelmet Lakatos Menyhért, 

Choli Daróczi József és Kovács József 

Hontalan, m�vészettörténetet Csemer 

Géza tanított. A  tábor munkájában is 

részt vettek. A tábor nyitott bemutató 

tábor is volt, így az oda látogató peda-

gógusok, megyei tagozatvezet�k igazi 

módszertani m�helyt tapasztalhattak 

meg. 1990-ben Zánkán a Kárpát-me-

dencei kisebbségi tábor adott kere-

tet mintegy 200 hazai és határon túli 

gyermek m�vészeti nevelésére. A pe-

dagógusokon kívül szül�ket is fogad-

tunk. Párhuzamosan több kisebb tá-

borunk volt. Ezek vezet�i: honismereti 

– Szuhay Péter muzeológus, folklór 

– Szecs� Kovács Zoltán táncm�vész, 

képz�m�vészeti – Péli Tamás fest�-

m�vész, sport – Oláh Zsolt testnevel� 

tanár. A  foglalkozásokat versenyek 

egészítették ki, bemutatók tették tel-

jessé a programot, amelyr�l oktató-

fi lmet készítettünk. A Magyar Televízió 

is fi gyelemmel kísérte munkánkat. 

A záró napon a cigányság legéget�bb 

kérdéseivel foglalkozó fórum moderá-

torának Rózsa Pétert kértük fel, aki a 

Napzárta m�sorában err�l tudósított. 

A  felvetett problémák egyike volt a 

cigány kultúra közvetítésének, integ-

rálásának kérdése, az interkulturális 

oktatás lehet�ségeinek, feltételeinek 

megteremtése.

A  tehetségkutatás fontos állomá-

sa volt az 1990-ben hét m�vészeti 

ágban, egyéni és csoportos kategóri-

ában megrendezett verseny. A  helyi, 

megyei, f�városi versenyek els� helye-

zettjeinek dönt�jén tizenhat megyei 



GYERMEKMŰVÉSZET – MŰVÉSZETPEDAGÓGIA

6060

és f�városi, illetve határon túli kisebb-

ség képvisel�i szerepeltek. A helyi és 

a Kárpát-medencei dönt� zs�rijének 

is ugyanazok voltak a tagjai: Péli Ta-

más fest�m�vész (elnök), Orsós Jakab 

író, Kovács József Hontalan költ�, D. 

Magyari Imre irodalomtörténész, Sze-

cs� Kovács Zoltán táncm�vész. Ötszáz 

szerepl�vel a színpadon, igazi sereg-

szemle volt ez, megláttatva a cigány-

ság él� zenei, táncbeli, népmesei stb. 

kultúráját, a hagyományok ápolását. 

Felejthetetlen például a két ibrányi 

kislány: a magyar etnikumú cigányul, 

a cigány tökéletes magyarsággal me-

sél. A  versenyr�l készült fi lmmel ju-

talmaztuk a felkészít� intézményeket, 

illetve a tárca minisztere televíziót 

adományozott számukra.

A m�vészeti nevelés legf�bb célja, 

hogy a nemzeti m�veltséget, benne 

a hazai etnikumok kultúráját és az 

egyetemes m�veltséget a maga sajá-

tos eszközeivel közvetítse. Az érték-

teremtés folyamatában fontos szerepe 

van az értékközvetítésnek – motiváló 

hatása új alkotások születéséhez ve-

zet. A Társaság a Roma Családi Maga-

zin szerkeszt�ségével együttm�köd-

ve sorozatszer�en jelentette meg a 

pályázatok sikeres gyermekmunkáit. 

A  képz�m�vészeti pályázati rendszer 

eddigi legsikeresebb fordulója volt a 

Péli Tamás fest�m�vész, országgy�-

lési képvisel� emlékére meghirdetett 

Közös jöv�nk cím� irodalmi és képz�-

m�vészeti pályázat. A f�ként általános 

iskolák és alapfokú m�vészeti intéz-

mények által megküldött több száz 

alkotás szuggesztív er�vel mutatta 

egyrészt azt a tartalmat, amit a gyer-

mekek az elképzelt jöv�r�l vallottak és 

ábrázoltak, másrészt azt a látványos 

fejl�dést, amely az els� pályázatok óta 

végbement a gyerekek ábrázoláskész-

ségében. Az alkalmazott technikák, a 

tudatos komponálás, a csak részben 

kötött méretek felszabadították a ko-

rábbi konvencionális „iskolai” ábrázo-

lásmódot. Így aztán a gyermeki fan-

tázia örömteli szárnyalása számtalan 

csodálatra méltó alkotást eredménye-

zett. Különösen igaz ez azon munkák 

esetében, amelyek nyitott kompozíci-

ójuk mellett a cigány gyermekek ál-

tal alkalmazott színvilággal készültek. 

Jellemz�jük a f�színek direkt haszná-

lata harmóniában az els�dleges mel-

lékszínekkel. A kisebb (alsó tagozatos) 

gyermekek munkáira még jellemz� a 

kontúros felületkitölt� színezési tech-

nika, míg a nagyobbak már térhatású, 

fest�ibb megoldásokra törekednek. 

Bátran alkalmazzák a különböz� esz-

közöket: a vegyes technika nagyon 

jellemz�, ami hangsúlyosabbá teszi 

a mondanivalót. Az ilyen megoldás-

ban dolgozó gyermekek egész biztos, 

hogy gyakran láthatták cigány naiv al-

kotók munkáit, és a megfelel� módon 

való értelmeztetés-értelmezés nem 

maradt hatástalan.

Érdemes elid�zni a fölött, hogy a 

pályázat címe: Közös jöv�nk, milyen 

konkrét témákban készült munkákat 

eredményezett.

Az egyik alkotás mind tartalmá-

ban, mind technikai megoldásában 

különösen fi gyelemreméltó. Ezért is 

ez a kép jeleníti meg a gyermek-

m�vészettel, a m�vészetpedagógiával 

foglalkozó fejezetet. Az életfát idéz� 

képszerkezet f� motívuma a képzelet-

beli el�térben a mondanivaló fontos-

ságát hangsúlyozza. A  távoli hátteret 

uraló napkorong az életet adó fény 

és sugárzás forrása. A korong el�tt és 

annak ívét követ� apró felh�cskékben 

a madarak a talán éppen kel� nap fe-

letti örömet jelentik. A horizont nélküli 

tájrészletbe simuló s�r�n álló házacs-

kák egyféle összetartozást fejeznek ki. 

A dombtet�n álló templom – mintegy 

lezárva a kép középterét – �rködik az 
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�t körülvev� világ felett. A  kép szín-

világa csupa der�, a tiszta, világos 

és többnyire meleg h�fokú felülete-

ken itt-ott jellemz�en egyensúlyban 

néhány hidegebb folt teszi teljessé a 

fi nom színkompozíciót. A békét, nyu-

galmat, szépséget árasztó m� valóban 

tükrözi az alkotója által adott címet: 

Életfa – Ilyen jöv�r�l álmodok.

Zöldre festett iskolai tábla (fehér 

vonalozással, négyzetráccsal – kockás 

tábla) el�tt egymással kézen fogva, a 

néz� felé fordulva néhány, arc- és haj-

színre megkülönböztethet� gyermek 

áll lineáris elrendezésben. A  táblán 

szépen formált bet�kkel: „Együtt a 

jöv�nk”. Kell-e ehhez valamilyen ma-

gyarázat? A puszta földön fekv� fi gura 

fejéhez kapcsolódó – a képregényekre 

emlékeztet� – szófelh�ben megjelen� 

csinos lakóház csak ködös folt a ké-

pen. Címe: Lakni valahol. Micsoda 

drámai élmény (újsághír, tv-s híradás, 

hallott vagy személyesen megtapasz-

talt hajléktalanság) kellett ahhoz, 

hogy képben megfogalmazódjék az 

oly sokakat érint� probléma. És szinte 

kapcsolódóan egy másik kép: A  jöv� 

házai címmel szépen gondozott, az 

utcához járdával kapcsolódó sorház, 

el�ttük és az ablakban színes virágok, 

az utcán széles mosolyú, boldognak 

látszó kislány. A Mi mindig együtt ma-

radunk cím� alkotás ihlet�je minden 

bizonnyal a szétes� családok történe-

te. A képen a két szül� által közrefo-

gott két gyermeket látjuk egy takaros 

ház udvarán. Alkotója nem is tudná 

elképzelni másként a jöv�jét.

Nagyon sok grafi ka és különféle 

technikájú festmény foglalkozik a ter-

mészeti és a mesterséges környezet 

védelmének problematikájával, külön-

böz� címekkel, de azonos indíttatás-

sal és nagyon rokon mondanivalóval. 

Sok az olyan kép, amely az „én….le-

szek” vágyakat fogalmazza meg, vagy 

a „majd lesznek….” álmokat körvona-

lazza. (Az el�z�höz: rend�r, focista, 

ápolón�, az utóbbihoz: járda a falu-

ban, autó, kerékpár, játszótér.) Elkép-

zelt, szép környezetben lév� családi 

házak és iskola képe zárja a témakört, 

és egy már kissé urbanizálódott öltö-

zék�, gyönyör� tündér tekint a néz�re 

a másik képb�l. Az Embert ember köt 

az élethez címet viseli az a kép, ame-

lyen egy szakadt, foltos öltözék�, vél-

het�leg kolduló, szakállas alak – mel-

lette adományokat váró kalap – felé 

tartó kislányt látunk, akinek az útját 

különböz� ruhadarabok szegélyezik. 

Az adományokon túl a kislány tánc-

lépésben közelít a koldushoz, nyil-

vánvalóan a felvidítás szándékával. 

A  magára maradottat, az elesettet, a 

szegényt segítenünk kell, segítséget, 

életkedvet kell nyújtanunk – ez a tö-

mör mondandó.

Az „Eötvös József” Cigány–Magyar 

Pedagógiai Társaság meghirdetett 

képz�m�vészeti, irodalmi pályázatai-

nak célja az iskolai esztétikai nevelés 

segítése, különös tekintettel a cigány 

kisebbségre. A  Közös jöv�nk cím� 

pályázatra érkezett munkákból készült 

válogatás jeles helyeken került be-

mutatásra: szerepelt a Parlament Va-

dász-termében a Péli Tamás Emlék est 

keretében, a VII. Nevelésügyi Kong-

resszuson, valamint a vizuális kultúra 

kérdéseivel intézményi szinten foglal-

kozó iskolákban.

A  beküldött alkotásokból készült 

válogatás – a jelen kiadvány illusztrá-

lása – sok tehetséges gyermekr�l és 

munkásságukról ad képet. Sok-sok 

általános iskolai tanulóról, akik el�tt 

nyitva lehet(-ne) bármely gimnázium, 

szakközépiskola képz�m�vészeti ta-

gozata vagy megfelel� körülmények 

között m�köd� m�vészetoktatási in-

tézmény. A  tehetséggondozás kiváló 

színterei azok a középiskolák, ame-
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lyek tíz éve m�ködtetnek csoporto-

kat az Arany János Tehetséggondozó 

Program keretében (országosan 23 

középiskola). A  program kerettanter-

ve meghatározza a tehetségfejlesztés 

legfontosabb célját, úgymint a te-

hetségek nevelése-oktatása a teljes 

személyiségre irányulóan úgy, hogy 

a tanuló a maga egyéni mivoltában 

fejl�djék. A m�vészeti nevelés fontos 

helyet foglal el a személyiség formá-

lásában. A  programhoz kapcsolódó 

központi normatív támogatásból lehet 

a saját iskolán kívüli tanulmányokat fi -

nanszírozni (pl.: m�vészetoktatási in-

tézményekben).

A helyi tantervekben található tar-

talmak, módszerek, tanulásszervezési 

eljárások, tevékenységek nagy hang-

súlyt helyeznek a tehetségfejlesztésre, 

a tanulók képességeinek sokoldalú 

és differenciált fejlesztésére. A  kollé-

giumok foglalkoztatási tervei az iskola 

pedagógiai programjára, illetve a helyi 

tantervre épülnek, és mintegy harma-

dát teszik ki a teljes foglalkoztatásra 

fordítható id�nek. A  saját iskolán kí-

vüli m�vészeti képzésben részt vev� 

tanulók évente egy alkalommal m�vé-

szeti találkozón mutatkoznak be alko-

tásaikkal, produkcióikkal (ének, zene, 

tánc, képz�m�vészet, foto, fi lm), eh-

hez kapcsolódik a szabadid�s foglal-

kozások keretében végzett (hobbi-

szer�) tevékenységek eredményeinek 

bemutatása is. Mindezek lehet�ségek, 

a legtöbb, a program szerint m�köd� 

középiskolában meg is valósulnak. 

Csakhogy a program kevés cigány ta-

nulót érint, az összes AJTP-s létszám 

néhány százalékát (3-4%). Pedig a 

Tehetséggondozó Program létrejöttét 

az az elv segítette, hogy meg kell ad-

ni az esélyt arra, hogy Magyarország 

valamennyi polgára versenyképes tu-

dással rendelkezhessen és képessé-

gét minél teljesebb mértékben kibon-

takoztathassa, valamint példát adjon 

a társadalmi esélyegyenl�tlenségek 

csökkentésének intézményesítésére.

A Társaság kiadványaival, népisme-

reti tananyag javaslatával, képz�m�vé-

szeti, irodalmi pályázataival, kulturális 

rendezvényeivel segíti a m�vészeti ne-

velést, rendszeres tanácsadással szol-

gál az érdekl�d�k számára.

A m�vészeti nevelés fontos eszköz 

a nemzeti és etnikai kisebbségek és a 

többség kultúrájának megismerteté-

sében, elfogadtatásában.

2003-tól a program elnevezése is 

megváltozott: Hátrányos helyzet� ta-

nulók Arany János tehetséggondozó 

programja. Tudjuk, hogy hazánkban a 

kistelepülési hátrányok nagyon jelen-

t�sek, súlyosak, és az ott él� tanulók 

hátrányai halmozódnak. A programba 

bekerül� rászoruló, hátrányos helyze-

t� tanulók képességei, kreativitása, 

motiváltsága, érdekl�dése más-más 

formában nyilvánul meg. Az iskolák a 

tanulókat úgy fejlesztik, hogy megfe-

leljenek a program követelményeinek, 

a munkaer�piac elvárásainak, tovább-

tanulás esetén pedig az értelmiségi lét 

kihívásainak.

A  cigányság m�vészete része a 

magyar és az egyetemes m�vészet-

nek, az el�adók és alkotók nagy több-

sége azonban autodidakta. Esély-

egyenl�ségük megteremtése az egész 

társadalom kultúrájára kedvez� ha-

tást gyakorolhat, de ehhez a társada-

lom további intézményes támogatása 

szükséges, vagyis állami, kormányzati 

feladatvállalás. Ehhez munkájukkal já-

rulhatnak hozzá a társadalmi szerve-

zetek, és az együttm�ködés hozhat 

érdemben eredményt.

A Társaság tevékenységét méltató 

kitüntetések indoklásából: Az Oktatási 

Miniszter által adományozható szak-

mai elismerésekr�l szóló 24/1999. 

(VI.25) OM rendelet alapján – els�-
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ként az oktatási ágazat intézményei 

közül, 1989-es bejegyzésének tizedik 

évfordulóján – rendkívüli kimagasló 

szakmai teljesítményének elismerése, 

OM, Pokorni Zoltán miniszter, 1999. 

december 10.

A  Kisebbségekért Díj Hazai Ki-

sebbségekért Tagozata kitüntetés in-

doklása: Az „Eötvös József” Cigány–

Magyar Pedagógiai Társaság 1986-

ban jött létre. Felismerve a cigányság 

társadalmi és kulturális felemelke-

dése szempontjából legsürget�bb 

feladatokat, számos programot dol-

gozott ki és valósított meg a he-

lyi és kisebbségi önkormányzatokkal 

együttm�ködve, munkájába bevonva 

a cigány gyermekekkel foglalkozó 

pedagógusokat és cigány m�vésze-

ket. Pedagógiai-m�vészeti, differen-

ciált fejlesztést segít�, családsegít�, 

feln�ttképzési programok, szakmát 

adó képzések indítása és gondo-

zása f�z�dik a nevükhöz. Fiatalok 

képzésével részt vállaltak a hazai ki-

sebbségi média – és színház – meg-

teremtésében. Neves roma m�vé-

szek közrem�ködésével nagy siker� 

kulturális programok, író-olvasó ta-

lálkozók, koncertek, képz�m�vészeti 

kiállítások, fi lmvetítések szerepelnek 

programjukban. A cigányság történe-

tét feltáró kutatást végeztek, majd út-

jára indították tizenhat településen a 

Kadi phuv si muro them – Ez a föld a 

hazám elnevezés� helytörténeti moz-

galmat. Az „Eötvös József” Cigány – 

Magyar Pedagógiai Társaság a hazai 

roma kisebbséget támogató, széles 

kör�, példamutató tevékenységéért 

részesült Kisebbségekért Díjban. Ma-

gyar Parlament, Magyar Köztársaság 

Miniszterelnöke, Kisebbségek Napja 

2008. december 18.

A Junior Prima Díj Magyar Oktatás 

és Köznevelés kategória 2009-es díja-

zottja: Az „Eötvös József” Cigány–Ma-

gyar Pedagógiai Társaság kiemelten, 

különös gonddal foglalkozott a cigány 

gyermek- és ifjúsági korosztály neve-

lésével, szellemi és erkölcsi fejl�désé-

nek el�segítésével az oktatómunka és 

a tehetségfelszabadító m�vészetpe-

dagógiai ösztönzések hatékony meg-

valósításával. A Társaság célkit�zései-

nek meghatározásakor a legértéke-

sebb történelmi hagyományhoz, Eöt-

vös Józsefnek, az 1848–49-es, majd 

az 1867-es kormány kultuszminisz-

terének munkásságához, a korabeli 

Európa legmodernebb nemzetiségi 

törvényéhez nyúltak vissza. A  Társa-

ság tagjai következetesen képviselték/

képviselik azt az álláspontot, hogy 

a cigányság a felnövekv� generáció 

iskolázottsága, szakképzése nélkül 

nem emelkedhet fel, nem integrá-

lódhat, nem lehet a magyar nemzet 

hasznos és egyenrangú tagja. A Tár-

saság id�sebb és tapasztaltabb tagjai 

mellett évr�l évre egyre több fi atal 

pedagógus, kutató és m�vész kap-

csolódott be ebbe a fejleszt� mun-

kába. Mindezen eredményekr�l nem 

csupán az óvodai és általános iskolai 

sikerek tanúskodnak, hanem az is, 

hogy egyre több cigány fi atal jutott el 

az érettségiig, s�t a f�iskolai-egyete-

mi diploma megszerzéséig. Eredmé-

nyesen foglalkoztak m�vészi tehetség 

felismerésével és kibontakoztatásával 

is. A  pedagógiai, m�vészeti szak-

mai szervezetekkel, oktatási intéz-

ményekkel együttm�ködve új képzési 

formákat indítottak el. Így például: 

1986-ban az els� átfogó intézményi 

kutatást indították a Heves megyei 

Sarudon az Általános M�vel�dési Köz-

pontban A cigány kultúra integrálása 

az intézmény legitimálta kultúrába, a 

békés egymás mellett élés szolgálata 

m�vel�dési eszközökkel címmel. Az 

alapfokú oktatásra alapozva középfo-

kú szakképzést építettek, amelyben 
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a közismereti tantárgyakat az ÁMK 

tanárai, a mez�gazdasági szaktan-

tárgyakat Pétervására szaktanárai, az 

ipari szaktantárgyakat Heves város 

középfokú intézményéb�l kijáró ta-

nárok tanították. A  gyakorlati foglal-

kozásokat a sarudi mez�gazdasági 

szövetkezetben tartották, illetve en-

nek jelent�ségét felismerve ipari gya-

korlóhelyeket is létrehoztak.

Ennek eredményeként a tanulók 

helyben, családi körben maradva ta-

nulhattak szakmát – nem kellett in-

gázniuk, illetve diákotthonban lak-

niuk, nem morzsolódtak le –, szak-

munkásokká válhattak.

A  Társaság a cigány kulturális 

szakértelmiség kinevelése céljából ál-

lami vizsgával záruló közép- és fels�-

fokú m�vészképzést indított, amely-

hez kidolgozták a Cigány kultúra és 

m�vel�dési ismeretek államvizsga-

tantárgyat. A  Társaság segítségével 

kinevelt fi atal cigány értelmiség mára 

a kultúra különböz� területein fejti ki 

sikeres és hatásos tevékenységét, pél-

dát mutatva és élen járva a felel�s tár-

sadalmi szerepvállalás és közösségi 

élet fejlesztésében. Prima Primissima 

Alapítvány Junior Prima-díj, Pedagó-

gus Nap, 2009.

Minden évben, így 2010-ben is a 

Társaság javaslatára tagjaink, munka-

társaink ezért az értékteremt�, kultú-

rateremt� és esélyteremt� tevékeny-

ségért kitüntetésben részesültek: Ho-

lokauszt Napja, Raul Wallenberg-díj 

– Tóthné Ferencsics Gizella óvón�, 

Pécs, Rozner László jogtanácsos, Új-

pest; Magyar Kultúra Napja, Németh 

László-díj – Giczi Béla, Bródy Oktatá-

si Központ, igazgató, Újpest; Apáczai 

Csere János-díj – Dr. Duló Károly, 

Filmm�vészek és Filmalkalmazottak 

Szakszervezete, elnök, Bp.; Pedagó-

gusok Napja, Teleki Blanka-díj – Cson-

káné Lakatos Klára óvodai szakért�, 

Hosszúpályi, Ducsai Tiborné dráma-

pedagógus, Tiszalúc, Erd�s Istvánné 

pszichológus, Salgótarján, Fogarasiné 

Kiss Zsuzsanna óvón�, Bp,. Hegyi Ildi-

kó nyelvész, Bp., Dr. Hering Andrásné 

vezet� óvón�, Bp., Kocska Ágnes ÁMK 

igazgató, Ózd, Kovács Ilona fejlesz-

t�-pedagógus, Újpest, Kurják János-

né óvón�, Pécs, Lencsés Tamásné 

szaktanácsadó, Dömös, Nagy Ferenc 

igazgató, Mez�berény, Nyári László ta-

nár, Kapuvár, Solymosi Imréné tanító, 

Nyékládháza, Somody Beáta m�vé-

szeti vezet�, Lakatos Menyhért ÁMK, 

Bp., Tibol Veronika zenepedagógus, 

Nagybajom, Malik Andrásné igazgató 

ÁMK, Sarud; Újpesti Pedagógus Nap, 

Újpest Gyermekeiért Díj – Csóka Já-

nos Pál elnök, Újpesti Roma Önkor-

mányzat.

Az „Eötvös József” Cigány–Magyar 

Pedagógiai Társaság m�vészeti tevé-

kenységét az eddigiek szerint kívánja 

folytatni úgy is, hogy a tehetségku-

tatáshoz és tehetséggondozáshoz ad 

szakmai segítséget.
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Vámos Józsefné

Óvodai ábrázolás 
a gyakorlatban

Ahogy visszatekintek 38 éves óvodai tevékenységemre, csodálatos világ tárul 

elém. A gyerekek képzelete, természetes, ösztönös megnyilvánulása az ábrá-

zolás eszközeivel különös hangulatot varázsol az �szinte érdekl�d� számára.

A  gyerekek alkotásai mindig gyönyörködtettek, és számomra igen sokat 

mondtak, jelentettek.

A  budapesti Erzsébet Királyné úti óvoda nagycsoportjával a budai várba 

kirándultunk a „VILI-BUSZ”-szal. A kirándulás hasonló korú társakkal egészen 

más hangulatot tud teremteni, mint a szül�kkel. Megfi gyeltük a színesre fes-

tett házakat, hatalmas kapukat, a Mátyás-templom díszes tornyait. A gyerekek 

�szinte érdekl�déssel csodálták a sok szépséget. Pár nap múlva nagyon szíve-

sen kezdték el rajzolni a várbeli emlékeket.

Zsolti, aki csöndes, átlagos kisfi ú volt, nem túl gyakran rajzolt, most egy 

csodálatos képet alkotott. A színek harmonikus összeillesztése, az apró rész-

letek kidolgozása leny�göz� volt. Szinte érzékelhet� volt az ódon várrészlet 

hangulata. Úgy gondolom, Zsolti számára nagy élmény volt a kirándulás. 

A részletek kidolgozása jellemz� a hatéves gyerekekre, ezt tükrözte pl. a kapun 

lev� kopogtató, az ablak rácsának pontos rajza. A siker a kisfi ú önbizalmára, 

önértékelésére jótékony, maradandó hatást gyakorolt, s természetesen a raj-

zolás, festés örömteli id�töltése lett.

A  történet önmagáért beszél, s igazolja a szakkönyvekb�l ismert tényt, 

amely szerint az élmény az ábrázolás fontos tényez�je. Érdemes elgondolkodni 

azon, milyen módon juttathatja élményhez a gyerekeket az óvón�. Hiszen min-

den gyermek más érzelmi beállítottságú, más az érdekl�dési körük, azonkívül 

befogadóképességüket a közvetlen vagy korábbi események is nagymértékben 

befolyásolják. Nagyon sok múlik az óvón� személyiségén. Tudni kell lelkesedni, 

igazi érdekl�déssel fordulni egy tárgy, jelenség, esemény felé, hogy magával 

tudja ragadni a gyermekeket. Természetesen ez nem mindig sikerül, de mindig 

készen kell állnia a megfelel� alkalomra, pillanatra. A  felkészülés, pontosab-

ban a felkészültség, az állandó önképzés hasonlóan fontos, hiszen ismeretek 

birtokában adhatunk át ismereteket, nyújthatunk élményt. Az élmény olykor 

spontán adódik, mint pl. az els� hóesés, de többnyire módot, lehet�séget kell 

teremtenünk rá.

A tárnoki óvoda nagycsoportosaival a helyi pékséget látogattuk meg. A ve-

zet�vel megbeszéltem, el�készítettük a terepet. A pékn� nagyon nagy szere-

tettel fogadta a gyerekeket, akik ámultak a gépeken, a különleges környeze-

ten. Marika néni megmutatta a dagasztást, a kelesztés helyét, és következett a 

kenyér és péksütemény kiformázása. Minden gyerek kötényt vagy konyharuhát 

kötött maga elé, kezet mostak, és kaptak egy darab tésztát, amib�l (megmuta-

tás után) kifl it, zsömlét, fonott kalácsot formázhattak. Érezték azt a tiszteletet, 
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ahogyan a tésztával bánik a pékmester, így nagy áhítattal kezdték készíteni a 

süteményeket, míg el nem fogyott a tészta.

Csodálatos látvány volt, amint kipirult arccal, óvatosan gömbölyítették, 

lisztezték a tésztát, s boldogan helyezték a süt�lapátra. Örömteli volt a rövid 

várakozás is, míg a sütés tartott, mert megnéztük a raktárt, a hatalmas zsá-

kokban várakozó lisztet, a fi nompékáruhoz való töltelékeket. Hamarosan érezni 

lehetett a friss kenyérillatot, és hatalmas örömmel fogadták a kemencéb�l el�-

bukkanó illatos, rózsaszín�re sült kifl iket, zsömléket, kis kenyereket. Hazafelé 

der�s örömmel, kicsit fáradtan, friss kifl it ropogtatva ballagtunk.

Elégedetten nyugtáztam, hogy aznap minden gyermek kellemes élmén-

nyel, hasznos, maradandó tapasztalattal gazdagodott.

Pár nap múlva készítettem lisztgyurmát (a gyerekek kérése is volt), hiszen 

az örömteli eseményeket szeretik ismételni. Napokon keresztül készültek a 

szebbnél szebb sütemények, kifl ik, zsömlék, kenyerek, kalácsok, pogácsák, 

melyeket kiszárítottunk, majd kifestettünk, és hosszú ideig játszottak vele a 

babakonyhában. Közös elképzelésünk ábrázoló tevékenységre ösztönözte 

a gyerekeket, ami által fejleszt� hatás alakult ki képi emlékezetükre, térbeli 

megjelenítésre, kézügyességükre, a fi nom mozgás koordinálására. A komplex 

hatást megfi gyelhettem, mert a beszélgetésekb�l kit�nt, hogy fogalmat alkot-

tak a pékmesterségr�l, egy m�helyr�l, ahol folyamatában láthatták a kenyér és 

ropogós kifl i elkészítésének módját. Reggeli közben még sokszor emlegették, 

hol készült a fi nom kifl i. Személyiségfejl�désükre szintén pozitív hatással volt, 

hiszen tevékenyen részt vettek egy munkában, és ezt a gyakorlatban értékel-

hették, játékukban rekonstruálták.

A  fenti példák, valamint a sok éven át szerzett tapasztalataim azt igazol-

ják, hogy az ábrázolás megkedveltetésében dönt� szerepe van az élménynek. 

Ugyanis a gyermek nem küls� kényszer hatására, hanem bels� indíttatásból 

rajzol, mintáz vagy fest.

Az óvón� a kisgyermek értelmi-érzelmi, fi zikai képességeinek tudatában, 

ismeretében kezdheti a vizuális nevelést. Nem elég azonban a korcsoportra 

jellemz�k ismerete, fi gyelembe kell venni az egyéni fejlettséget, képességet.

Számomra a legfontosabb út az egyéni beszélgetés, a játék, a gyermek 

iránti fi gyelem tanúsítása, a szül�kkel való gyakori beszélgetés, kapcsolat-

tartás, s természetesen bizalmuk megnyerése. A gyermek és a szül� egyaránt 

nagyon érzékeny, hiszen mindkett� kissé kiszolgáltatottá válik, amint kilép a 

biztonságos családi környezetb�l. Ezt fi gyelembe véve kell közelednünk hozzá-

juk. Feladatunk, hogy a ránk bízott gyermeket családi, társadalmi háttért�l füg-

getlenül legjobb tudásunk szerint gondozzuk, neveljük. Az anya számára saját 

gyermeke a csoda, akit szeret, gondoz és óv. Többnyire mi, óvón�k vagyunk az 

els�k, akik e bens�séges kapcsolatba kívülállóként belecsöppenünk. Kicsit át 

kell vennünk az anya szerepét és harmonikusan kell illeszkednünk a kapcsolat-

ba. Ez nem könny� feladat, sok türelem, empátia, elfogadás szükséges hozzá. 

A fenti sorok kitér�nek t�nnek, viszont meglátásom szerint az óvodai nevelés 

egyetlen területén sem érhetünk el eredményt, ha nem alakítunk ki megfelel� 

kapcsolatot a szül�vel és a gyermekkel.

Robi és Renáta cigány gyerekek, négyévesen lettek óvodások. Idegenked-

ve nézték a rajzoló, fest�, gyurmázó gyerekeket. Szinte megközelíthetetlenek 
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voltak. Renáta id�nként elcsent egy zsírkrétát és a falat, asztalt fi rkálta össze, 

de kedves biztatásra sem volt hajlandó a munkálkodó gyerekek közé, asztal-

hoz ülni. Nem is érdekelte, mit mondok neki, ellenállt a biztatásnak, kérésnek. 

Elmentem családlátogatásra, el�ször a szül�k is értetlenül fogadtak. Tapinta-

tos érdekl�désemmel meggy�ztem �ket, hogy kizárólag a gyermek érdekében 

történt a látogatás, egyszóval bizalmukba fogadtak, megnyíltak. Tapasztalhat-

tam, hogy a szerény, sz�kös körülmények ellenére nagy szeretet fogja össze 

a háromgenerációs nagycsaládot. A  családlátogatás megfejtette számomra, 

hogyan közeledjek a két gyermekhez. Érzelmileg máris közelebb kerültünk 

egymáshoz, már nem voltak elutasítóak, ellenállóak velem szemben. Nagy tü-

relemmel kezdtem el Renáta ábrázoló tevékenységét a helyes irányba terelni. 

Nagyméret� rajzlapokat rendszeresítettem, hoztam a csoportszobába táblát, 

krétát. Ez fokozta a gyerekek ábrázolás iránti érdekl�dését.

Renátára is jó hatást gyakorolt az új lehet�ség: lendületes vonalai számá-

ra elegend� területet nyújtott a nagy felület� rajzlap és a tábla. Gyakran be-

szélgettem Renátával ábrázolás közben. Lassan a fi rkálásból formák kezdtek 

kibontakozni. Eleinte, ha megkérdeztem, mit rajzolt, festett vagy mintázott, 

nem felelt. Sokat dicsértem, eredményesebb munkáit kifüggesztettem a falra. 

A saját és mások munkáit is kezdte értékelni, megbecsülni. A dicséret, az el-

ismerés örömmel, elégedettséggel töltötte el, nyitottabbá vált. Ez a folyamat 

két hónapig tartott.

November elején történt, amikor Renáta ráeszmélt, hogy rajza valamihez 

hasonlít, valamit ábrázol. Elmélyülten rajzolt, majd hirtelen önkéntelenül föl-

kiáltott: „Óvó néni, házat rajzoltam!” Együtt örültem vele, rajzát megmutattam 

a gyerekeknek, akik szintén elismer�en nyilatkoztak. Renáta új fejl�dési sza-

kaszba lépett, rájött, fölfedezte, hogy képes valamit ábrázolni. A sikerélmény új 

lendületet adott neki, elmélyülten, hosszabb ideig és változatos témákat rajzolt, 

a színeket is bátrabban variálta. Munkáiban tükröz�dött, hogy megpróbálja el-

képzeléseit, elgondolásait megvalósítani, kifejezni az ábrázolás eszközeivel.

Robinál nehezen indult el az ábrázolás fejl�dése. Rajzolni csak nehezen ült 

le, a gyurmázás inkább vonzotta, de legjobban a festés keltette föl az érdek-

l�dését. Élvezte, hogy az ecset és a festék segítségével könnyedén ér el ered-

ményt, kedvtelve kevergette a különböz� színeket. A foglalkozáson eleinte – a 

téma megjelölésekor – többnyire azt mondta, hogy „nem tudom”. Ilyenkor 

biztattam, bátorítottam, más témát javasoltam, ötletet adtam neki. S bármit si-

került is alkotnia, megdicsértem, igyekeztem növelni önbizalmát. Az ötleteket, 

segítséget elfogadta, s�t igényelte, de a rajzolás még nem jelentett számára 

örömteli, felszabadult tevékenységet. Minthogy a festés jobban lekötötte, ehhez 

gyakrabban biztosítottam lehet�séget.

Els� igazi sikerélménye is a festéshez f�z�dik. Beszélgetést kezdtem vele 

a testvéreir�l, szüleir�l, az otthonáról. Mint mindig, most is szívesen beszél-

getett. Végül kértem, hogy fesse le a házukat. Ez a téma érzelmileg közel állt 

hozzá, a festés lehet�sége vonzotta, így szívesen vállalta a feladatot. Sikerült 

a házuk formáját lefestenie, s�t olyan színekkel, mint amilyen a valóságban. 

Meg is magyarázta, hogy „a mi házunk kék szín� és ilyen ablaka van”. Nagyon 

megdicsértem Robit, megmutattam festményét a gyerekeknek is. Ez a siker 

önbizalmat adott Robinak, szívesebben vett részt az ábrázolásban. Egy ideig 
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még a siker hatása alatt csak ház volt a témája, de hamarosan megjelent nála 

az emberábrázolás is. Az eszközöket bátran használta, a színeket gazdagab-

ban alkalmazta, variálta. Már nem mondta, hogy „óvó néni, ezt nem tudom”, 

de szüksége volt a helyeslésre, elismerésre, mert gyakran kérdezgette: „Óvó 

néni, így jó? Ez szép?”

Anita érzékeny kislány volt, kevés önbizalommal. Év elején önként sohasem 

ábrázolt. A foglalkozásokon mély passzivitásba vonult, akkor sem készített sem-

mit, ha szabadon választhatott témát, eszközt. Az ábrázoló foglalkozás tudata 

szinte szorongást váltott ki bel�le. Nem er�ltettem, nem kényszerítettem tevé-

kenységre. Észrevettem, hogy nem közömbösségb�l fakad a passzivitása, mert 

egyre érdekl�d�bben fi gyeli társai munkáját. Szerettem volna Anita szorongását 

minél el�bb feloldani. Szeretettel, gyengédséggel fogadtam, amikor megérke-

zett az óvodába, érdekl�dtem az otthoni eseményekr�l, családjáról. A beszélge-

tésben hamarosan feloldódott. Beszélt a kutyájáról, játékairól. Kés�bb már ön-

ként, mint családi titkot, súgva mondott el olyan eseményeket, amik bizony nem 

örömteliek. Ez magyarázatot is adott Anita szorongásaira, s egyúttal támpontot 

is a vele való foglalkozáshoz. Türelmesen vártam, amíg a szemlél�désb�l érdek-

l�dés bontakozik ki. Három-négy hét múlva ez is megtörtént: Anita kiszínezte 

a rajzlapon lev� jelét, a virágot. Természetesen megdicsértem: „Milyen szépen, 

pontosan kiszínezted.” Néhány nap múlva rajzlapot vett el� és megpróbálta le-

rajzolni a jelét. Mikor észrevette, hogy közeledek hozzá, abbahagyta a rajzolást. 

Ez jelzés volt számomra: Anita fél a kudarctól, s önérzetét bántaná, ha tanúja 

lennék sikertelen próbálkozásainak. Tehát hagytam, hogy egyedül birkózzon 

meg a saját maga elé t�zött feladattal. Körülbelül másfél hét telt el, amikor fé-

lénken, bizonytalanul felém nyújtotta a rajzát. �szinte örömömet látva Anita is 

felszabadultan, boldogan mosolygott. Ez után az esemény után bátran fogott a 

munkához. Egyik legkedvesebb tevékenysége lett a rajzolás, a festés.

A vizuális nevelés számtalan lehet�séget biztosít az óvón� számára, a raj-

zoláson, festésen, gyurmázáson túl papírtépés, ragasztás, hajtogatás, varrás, 

barkácsolás a legkülönfélébb anyagokkal. A technikák változatos alkalmazása, 

társítása rendkívül leköti f�leg a nagyobbak fi gyelmét.

Gyakorlott óvón�ként is sokszor szereztek meglepetést óvodásaim. Egyszer 

Anyák napjára készül�dtünk. A reggeli gyülekezés alatt színes papírból tulipá-

nokat hajtogattam, amiket dekorációnak szántam az ünnepre. A gyerekek ér-

dekl�déssel ültek körém, s hamarosan �k is kértek színes lapokat. Próbáltam 

lebeszélni �ket, ez túl nehéz, nagyon kell fi gyelni és pontosan hajtogatni, hogy 

szép legyen. Ugyanis komolyan azt gondoltam, akármilyen ügyesek a nagycso-

portosaim, nem tudnak megbirkózni ilyen nehéz feladattal. Unszolásukra végül 

is beleegyeztem. Lépésr�l lépésre mutattam, magyaráztam, többnyire szóban, 

segítettem egy-két gyereket, akikkel együtt dolgoztunk. Nem kis meglepeté-

semre pontosan, szépen haladtak, és megszülettek az els� gyönyör� tulipá-

nok. A kés�bb érkez�k is kedvet kaptak, s tovább folyt a tulipánok készítése. 

Nem volt elég a délel�tt, így másnap is folytattuk, hiszen minden gyerek sze-

retett volna hajtogatni. Rengeteg tulipán készült, a termet nagyon szépen fel-

díszítettük, amire nagyon büszkék voltak, f�leg mikor minden gyerek, minden 

feln�tt megcsodálta és dicsérte. A barkácsolás elmélyült munkára ösztönzi a 

gyerekeket. Természetesen nagyon jól át kell gondolnunk és el� kell készíteni. 
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Sokféle anyagra van szükség, melyeket folyamatosan gy�jtöttem. A gy�jtöge-

tésben a gyerekek és a szül�k egyaránt kivették a részüket. A nyári vakáció után 

gyakran érkeztek a gyerekek kagylókkal, csigaházakkal, érdekes színes kavi-

csokkal. Az �szi kirándulásokról gazdag zsákmánnyal tértünk haza. Kincseink 

egy részével a természetsarkot díszítettük az évszaknak megfelel�en, a többit 

pedig elraktároztuk. A szül�ket is jól be lehetett vonni ebbe a feladatba. Szí-

vesen hoztak színes maradék anyagot, papírokat, gyümölcsöket, zöldségeket 

és egyéb terméseket, dobozokat, fonalakat, magvakat. A  gyerekekkel együtt 

nagyon kedveltem a zöldségfélékb�l való barkácsolást, fantáziájukat rendkívül 

megmozgatták a különböz� szín�, formájú anyagok. Néhány javaslattal, kevés-

ke segítséggel nagyon ötletes fi gurákat hoztak létre, így pl. sárgarépa rókát, 

dióhéjból tekn�st, krumpliból sünit stb.

A  szül�kkel való kapcsolat elmélyítése érdekében közös barkács-délutá-

nokat szerveztem. Ehhez legalkalmasabb id�pontnak az �szi évszakot láttam, 

amikor b�ven kínálja magát a sok termés, zöldségfélék, magvak. Eleinte kicsit 

tartottam attól, hogy a szül�k esetleg nem tartják fontosnak, azonban kelle-

mesen csalódtam. Néhány lelkes anyuka már napokkal el�bb hozta ugyancsak 

lelkes gyermekével az összegy�jtött anyagokat. Volt, aki saját ötletét vázolta 

le egy papírra, más barkácskönyvet hozott tartós használatra. Egy-két nappal 

az esemény el�tt már lázas készül�dés folyt, a gyerekek komoly tárgyalásokat 

folytattak egymás között, mit fognak hozni és készíteni, mikor érkezik az anyu 

vagy az apu. Készítettem egy tervezetet rajzokkal, néhány technikai megoldás-

sal, és kiegészít�ket papírból, textilb�l.

El�készítettem az eszközöket, a már meglév� anyagokat. Külön tartókba 

kisebb-nagyobb tálakra kerültek az ollók, ceruzák, papírok, textilek, ragasz-

tók, hurkapálcák, apróbb (bab, kukorica, mogyoró, makk), nagyobb (dió, 

gesztenye, feny�toboz, tök, sárgarépa, hagyma stb.) termések. Kora délután 

átrendeztem a termet, hogy az asztalon elférjenek az anyagok, eszközök, és a 

munka számára is legyen elegend� hely. Idejében megérkeztek a vendégek, 

tizenkét szül�, köztük két apuka és egy nagymama, azonkívül kisebb-nagyobb 

testvérek. Mindenki kényelmesen el tudott helyezkedni, és az eszközök is hoz-

záférhet� helyre kerültek. Csupán egy rövid tájékoztatót kellett tartanom, né-

hány fi gura elkészítését röviden bemutattam, közreadtam a terveket és a köny-

veket. A munka máris elindult. A szül�k szinte kész ötletekkel jöttek, a gyerekek 

pedig már napok óta tervezgettek, és a különféle anyagok láttán még újabb 

dolgokat találtak ki. Az anyukák, apukák és a nagymama éppoly elmélyülten 

dolgoztak, mint a gyerekek. Néhány gyerek az anyuval együtt készítette m�vét, 

mások önállóan, az anya és a gyerek is saját elképzelését valósította meg. Sok 

gyerek pedig hozzám jött segítségért vagy kérdésével, kérésével. Olyan meg-

hitt, tevékeny együttlét alakult ki, ami számomra szinte megható volt. Néha fel-

hangzott egy vidám nevetés, megjegyzés, szóval a hangulat der�s, felszabadult 

volt, ugyanakkor elmélyült munka folyt.

Tündéri állatfi gurák, mesefi gurák készültek. Így pl. dióhéjból tekn�s, kati-

cabogár, dísztökb�l bohóc, vitorlás hajó stb. Az elkészült tárgyakat kiállítottam 

az óvoda folyosóján, a gyerekek nem kis büszkeségére. Írtam egy cikket és 

fényképekkel illusztráltam, amely a helyi lapban megjelent. Ez utóbbit, azt hi-

szem, a szül�k olvasták büszkélkedve.
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Végiggondoltam, mit jelentett számomra a barkácsdélután. Érzelmileg 

mindenkire pozitív hatást gyakorolt, els�sorban a gyerekekre, hiszen anya, 

apa, nagymama ott ült a kicsi széken az � óvodájában. Sikerélményhez jutott 

mindenki, hiszen a feladat teljesíthet� volt és az eredmény megelégedést ho-

zott. A közös örömteli, elmélyült munkálkodás épít� hatást fejtett ki a gyerekek 

személyiségére, megismerték a különböz� tulajdonságú szerves anyagokat, 

gyakorolták a technikai megoldásokat, ragasztást, t�zést, kiszúrást. Fejl�dött 

fantáziájuk, fölfedezéseket tettek, kitalálták, hogy egy termésb�l mit készít-

hetnek, mihez hasonlít. Kézügyességük, fi nom mozgásuk, az érzékszervek 

koordinálása szintén fejl�dött. Esztétikai élményben volt részük, a természetes 

anyagok, termések eleve szép látványt nyújtottak, s az alkotások szintén gyö-

nyör�ek voltak. A szül�k-gyerekek barkácsdélutánját több éven keresztül meg-

ismételtem, mondhatnám, mindig hasonló sikerrel. Számomra rendkívül nagy 

jelent�sége volt pedagógiai feladataim, céljaim elérésében. Mindannyiszor 

mélyült a kölcsönös bizalom a hármas kapcsolatban, s a gyerekek és szül�k 

érezték, hogy az óvoda értük van, az óvoda a mi óvodánk. Szerénytelenség 

nélkül mondhatom, hogy ezek a délutánok sikeresek voltak, nagy energiával, 

lendülettel töltöttek fel és segítettek a további munkámban.

Természetesen nem csak eredményességr�l számolhatok be. Gyakran 

éreztem hiábavalónak, eredménytelennek próbálkozásaimat. Ilyenkor szak-

könyveket, folyóiratokat tanulmányoztam, kerestem a hibát, az új megoldást. 

Ez különösen abban az id�ben fordult el� gyakran, amikor az óvodai nevelési 

program kötött foglalkozásként írta el� az ábrázolást. A  nagy létszámú cso-

portban képtelenség minden gyerek érdekl�dését kell� mértékben felkelteni. 

Sokszor tapasztaltam, hogy egy gyerek szívesebben játszana vagy szeretne ki-

menni az udvarra. A gyerekek fejl�dési üteme nagyon különböz�, tehát elvárá-

saink sem lehetnek azonosak. El�fordul, hogy egy-egy gyerekkel nehezen lehet 

megkedveltetni az ábrázolást. Meg kell találni azt az egyénre szabott módszert, 

amelynek segítségével fel tudjuk kelteni érdekl�dését az ábrázolás iránt. Sok 

esetben ez lassú, kitartó munkát igényel. Többnyire az okot és a magyarázatot 

is meg lehet találni.

Gerg� átlagon felüli értelmi képesség� és intelligenciájú kisfi ú, jó modorú, 

elfogadó és megért�, társaival és feln�ttekkel egyaránt. Részt vett az ábrázoló 

tevékenységekben, de nem nagy kedvvel, és mindig gyorsan befejezte, mint-

ha csak az a szándék vezérelte volna, hogy az elvárásnak eleget tegyen. Az 

is felt�nt, hogy rajzain, festményein sötét színek, f�leg a fekete dominált. Az 

agyagozás és a papírmunkák, vágás, ragasztás jobban lekötötték a fi gyelmét, 

ezeket a helyzeteket használtam ki ahhoz, hogy együtt tevékenykedjek vele, il-

letve mellette, és beszélgetésünk alapján választ kapjak kérdéseimre. Észrevet-

tem, hogy id�nként túl közelr�l nézi a tárgyakat, olykor szaporábban pislog. Az 

anyukának elmondtam észrevételeimet, aki szintén felfi gyelt hasonló dolgokra, 

és már tervezte, hogy elviszi a fi át szemorvoshoz. Kiderült, hogy Gerg�nek 

szemüvegre van szüksége, amit az els� perct�l kezdve szívesen viselt. Mintha 

kinyílt volna számára a világ, tartós, mély barátságokat kötött, élénkebb lett, és 

hamarosan önként, kedvvel kezdett rajzolni, festeni, munkái kiszínesedtek. Saj-

nos súlyosabb egészségügyi probléma is el�fordult gyakorlatom során. Patrik 

szintén nem szívesen vett részt rajzolás, festés, gyurmázás tevékenységekben. 



GYERMEKMŰVÉSZET – MŰVÉSZETPEDAGÓGIA

7171

Buzdításra azért elkezdett rajzolni vagy festeni, kissé nehézkesen, az eszközö-

ket segítség, javítás ellenére sem tudta helyesen fogni. Vonalvezetése labilis, 

véletlenszer� volt még négy-öt évesen is. Az anyukának többször felhívtam a 

fi gyelmét erre, végül kifejezetten ajánlottam, hogy vigye el szakorvoshoz. Hos-

szú vizsgálatok során komoly mozgásszervi betegséget állapítottak meg. Ha 

az óvón� valamire választ keres, kutatja a gyermek viselkedésének okát, je-

len esetben az ábrázoláshoz való negatív hozzáállást, els�sorban az esetleges 

egészségügyi problémákat kell kizárnia.

A  pszichikai okok felderítése tapintatos, körültekint� munkát igényel. 

A  gyermekhez közel kerülve, bizalmas viszonyt kialakítva csaknem minden 

esetben megtalálhatjuk az okokat. Ebb�l kiindulva szakmai ismeretünk birto-

kában léphetünk. Esetenként küls� segítségre is szükség van, pl. pszichoterá-

piára, melyet csak a szül� egyetértésével, beleegyezésével lehet alkalmazni. 

A gyermek passzivitását, ellenállását okozhatják lelki sérülések, traumák.

Ádám négy és fél évesen egy másik csoportból került hozzám. Sajnos ko-

rábbi óvónénijei nehezen kezelhet�, rossz, engedetlen gyerekként tartották 

számon. Az úgynevezett problémás gyerek számomra egy szakmai kihívást, 

próbatételt jelentett. Ádám esetében úgy gondoltam, az a helyes, ha a saját 

meggy�z�désemb�l indulok ki. Szeretettel, el�ítéletek nélkül fogadtuk a kis-

fi út, feln�ttek, gyerekek egyaránt. Az új környezet, a légkör jó hatással volt rá, 

gyorsan beilleszkedett a csoportba, jól és nyugodtan játszott. Az ábrázoló te-

vékenységeken szívesen részt vett. Fantáziája szárnyaló volt, mindig túláradó 

magyarázatot f�zött munkáihoz. Munka közben viszont szertelen, kapkodó volt, 

nem tudott elmélyülni a tevékenységben. Gyorsan elkészült, de az eredmény 

nem tükrözte értelmi képességeit, dús fantáziáját, és a korának megfelel� átla-

gos színvonalat sem. Gyakran leültem mellé, együtt dolgoztunk, beszélgettünk. 

Nagyon szívesen válaszolt minden kérdésemre, s�t igen nagy közlésvágy élt 

benne. Élvezte, ha csak vele foglalkozott az óvónéni, legszívesebben kisajátított 

volna. Rajzolás, festés közben megfi gyeltem, hogy Ádám feszült, szinte görcsös 

a mozgása. Többnyire csak egyetlen színnel dolgozott. A dicséret nagyon hasz-

nosnak bizonyult, mint minden gyereknél, nagyon hálás volt érte, s szorongá-

sát némileg oldotta.

Tornához való készül�dés közben a vállán, mellkasán sebhelyeket fedez-

tem föl. Elmondta, s az anyuka meger�sítette, hogy kétééves korában leforrázta 

magát, ami nagy fájdalommal, hosszú kórházi kezeléssel járt. Igaz, nem vagyok 

hivatott megállapítani, de véleményem szerint ez a fi zikai sérülés, fájdalom lel-

kileg is nagyon megviselhette. A szül�kkel megegyeztünk, hogy hasznos lenne 

pszichológushoz fordulni, ami meg is történt. A pszichológussal kölcsönösen 

informáltuk egymást, s együttes er�vel sikerült eredményre jutni. Ádám lassan 

nyugodtabb, ezáltal türelmesebb lett. Az ábrázoló tevékenységben egyre jobban 

elmélyült, szép, gondos, színes, változatos rajzokat, festményeket produkált.

Sokszor éreztem, hogy hihetetlenül könny� a dolgom, hiszen csak a felté-

teleket kell megteremtenem, lehet�séget nyújtanom, és megfelel� hangulatot 

az ábrázoláshoz, s legtöbbször ez így is van. A gyerekekben már háromévesen 

nagy a megismerési vágy, a kíváncsiság, az érdekl�dés az új és érdekes dolgok 

iránt. Fényesen bizonyítja ezt a kiscsoportosok érdekl�dése a festés iránt. Ha 

nagyobb létszámú csoporttal dolgoztam, számolni kellett azzal, hogy minden 
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gyereket vonz a festés, tehát alaposan el� kell készíteni a munkálatokat. (Ele-

gend� legyen a festék, az eszköz és a hely, amit szükség esetén még gyorsan, 

könnyedén lehet b�víteni.) Nemcsak a szép színek ragadják meg a gyereket, 

hanem számukra fontos a könnyen elérhet� eredmény, a sikerélmény.

Hasonló örömet nyújtottak a nyomatkészítések. A krumpliból készült dúcok 

könnyen kezelhet�k a kiscsoportosok számára is. Meglepettséggel, ujjongás-

sal fogadták az el�bukkanó színes formákat, mintákat. A  középs� és nagy-

csoportosok szívesen kiegészítették ceruza- vagy zsírkrétarajzzal is. Számukra 

m�anyag lapból – nyomdázásra alkalmas – készítettem változatos dúcokat, 

például csigaformát, tengeri csillagot, halakat, virágokat, mértani alakzatokat. 

Ezek segítségével, valamint rajzos kiegészítéssel remek képek, díszít�munkák 

készültek. Csodálatos vízi világ, tarka virágos mez�k, rétek, szépen díszített pa-

pírból kivágott terít�k, kancsók, ruhák. A nyomatkészítés azokat a gyerekeket 

is aktivitásra serkentette, akik egyébként vonakodtak az ábrázolástól. Nagyon 

jól alkalmazható a nyomatkészítés csoportos, közös tevékenységre, alkotásra 

is. Az együttes munkálkodás különös élményt jelentett mindannyiunk számára, 

hiszen a gyerekek megbeszélték elképzeléseiket, alkalmazkodtak egymáshoz, 

kiegészítették egymás munkáját és együtt örültek az eredménynek.

Az udvaron is b�ven találtunk alkalmat az ábrázoló tevékenységek gya-

korlására. F�leg nyári id�szakban csaknem mindig biztosítottam lehet�séget 

rajzolásra, olykor festésre, es�s id� után a nedves talaj szinte ösztönözte a 

gyerekeket a talajrajzra. Sokszor szinte az egész csoport a földön guggolva 

dolgozott. A gyerekek nagyon szeretik, ha az óvó néni együtt rajzol, fest, min-

táz, barkácsol velük. Ezt mindig örömmel tettem, nemcsak kötelességtudatból, 

hogy példát mutassak, hanem mert szerettem az ábrázolást, a gyerekekkel való 

foglalkozást.

Óvodáskorban az esztétikai nevelés éppoly fontos, mint a nevelés más te-

rülete, hiszen itt alapozzuk meg, formáljuk a gyermek ízlését. Igen fogékonyak 

a szép iránt, ezt kell fejlesztenünk, jó irányba terelnünk. Az óvodai élet során 

rendkívül sok lehet�ség nyílik a gyerekek esztétikai érzékének fejlesztésére. 

Az óvoda küls� és bels� környezete nagy hatást gyakorol az óvodába lép� kis-

gyerekre. Ezt az els� találkozást nagyon fontosnak tartottam. Arra törekedtem 

a csoportszoba kialakításánál, hogy a funkciójának betöltésén túl kellemes, jó 

benyomást keltsen a kicsikben. A berendezés mellett a játékok elhelyezése és a 

díszítés adja meg a szoba hangulatát. A díszítésnél ügyeltem arra, hogy ne le-

gyen zsúfolt, kevés, de esztétikus tárgy kerüljön a bútorokra, a falra. Kellemes, 

szép feladatunknak tartottuk az él�sarok berendezését, ahol az egyénenként és 

közösen gy�jtött termések, virágok, ágak, kavicsok, csigák is helyet kaptak. Az 

évszakoknak megfelel�en felújítottuk, gondoztuk. �sszel piros csipkebogyó-, 

galagonyaágakat helyeztünk a vázába, fonott kosárba makkot, gesztenyét, diót, 

mogyorót és illatos gyümölcsöket. Télen faág, feny�gally, száraz virágcsokor 

foglalta el a helyüket. Tél vége felé, hogy üde zöld színfoltot varázsoljunk, kuko-

ricát, búzát csíráztattunk, majd aranyvessz�- és gyümölcsfaágakat hajtattunk. 

Tavasszal virágok öltöztették színesbe az él�sarkot. A gyerekek nagy örömmel 

vettek részt a rendezgetésben és gyakran nézegették, gyönyörködtek benne. 

Szeretem a természetet, és ezt igyekeztem a gyerekekben is kialakítani. Na-

gyon sokszor kirándultunk rétre, patak partjára, domboldalakra. Kirándulá-
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sainknak tartalmat adtunk, célokat t�ztünk ki. A patakba papírhajót engedtünk 

és hosszan néztük útját. Megfi gyeltük a vízben csapatostul úszó apró halakat, 

amint a nagyobb folyó felé úsztak. Nyitottak a gyerekek a m�alkotások be-

fogadására is. Öt-hat évesekkel megnéztük Reich Károly kiállítását, a Kovács 

Margit Múzeumot, az Iparm�vészeti Múzeumot, amelyeket érdekl�déssel, tisz-

telettel tekintettek meg. Egy-egy ábrázolás motivációjaként gyakran mutattam 

be m�alkotások reprodukcióit, amelyek szintén megnyerték a gyerekek tet-

szését. A vizuális és esztétikai nevelés szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ha 

a kisgyermek képes fölfedezni, meglátni a szépet a természetben, az emberi 

alkotásokban, formálódik ízlése, fejl�dik esztétikai érzéke, mely a saját alkotá-

saiban is tükröz�dik.

Klcsik Péter (12 éves)
Dózsa a tüzes trónon (1514)
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Solymosi Imréné

A boldogan végzett munka 
kreatívvá és sikeressé tesz

A m�vészetekkel foglalkozó gyermek a tevékenység során kreatívvá válik, fej-

l�dik a problémafelismer� és megoldó képessége, érzelmi élete gazdagodik, 

képi gondolkodása fejl�dik.

Minden gyermek szeret rajzolni, festeni, alkotni, ha nem vesszük el a ked-

vüket, ha nem akarjuk rájuk er�ltetni a saját látásmódunkat. Hagynunk kell, 

hogy �k tapasztalják meg a körülöttük lév� világ szépségét, élvezzék az alkotás 

örömét. A boldogan végzett munka kreatívvá és sikeressé teszi gyermekeinket. 

Egyéni stílusuk kialakul, nem kell mindenkinek azonos szemüvegen keresztül 

látnia a világot.

Gyermekkoromban nagyon szerettem rajzolni, festeni. Szinte minden órán 

beállított tárgyakat, testeket kellett rajzolni, festeni (pl.: vágódeszka, fakanál, 

törl�kend�), lehet, hogy mást is, de arra nem emlékszem. Mindig jó jegyet 

kaptam, megdicsértek. Amikor középiskolás lettem és az els� órán festettünk, 

én gyönyör�en elkészítettem a képet, minden vonal a helyén volt, elégedetten 

vártam az értékelést, ez jól sikerült, gondoltam. Odajött a tanár úr, megfogta a 

vizes edényt, ráöntötte a vizet a rajzomra és azt mondta, na, most jó lesz, csi-

náljad! Egy világ omlott össze bennem akkor, ma már hálás vagyok érte. Addig 

mindig megmondták, hogy mit kell látnom, csak akkor tudtam (sajnos ez néha 

ma is így van) igazán jót alkotni, ha láttam, amit le kellett rajzolnom. Gépiesen 

követtem, követtük a tanár utasításait. Igazán akkortól szerettem festeni, raj-

zolni, amikor csak segítettek, tanácsoltak, szabadon alkothattam. Talán ebb�l 

fakad, hogy én nem er�ltetem rá a látásmódomat a tanítványaimra, engedem, 

hogy szárnyaljon a fantáziájuk, szabadon használják a színeket. Természetesen 

rajzolás közben észrevétlenül megtanítom �ket arra, amire szükségük van, de 

ezt kevésszer teszem direkt módon. Ha egy tanítványom megkérdezi: „Milyen 

szín� legyen a …?” „Te milyenre gondoltad?” – kérdezek vissza, � megoldja a 

saját elképzelése szerint, legtöbbször jól választ, ha nem, akkor abból tanult 

a legtöbbet, legközelebb már látja maga el�tt a két szín egymásra hatását. 

Sikeressé, kreatívvá csak az a gyerek válhat, aki kipróbálja a saját ötleteit. Ha 

szívesen dolgozik a rajzon, akkor élmény számára a rajzolás, lesznek ötletei, 

szárnyal a fantáziája. A kézügyességük fejl�désének legnagyobb színtere a m�-

vészeti óra, gyurmázás, gyöngyf�zés, dróthajtogatás, origami stb.

Több mint harminc éve tanítok alsós tanulókat, az els� osztályba beíratott 

gyerekeknél az utóbbi id�ben azt tapasztalom, hogy nem szeretnek – a szül�k 

szerint nem tudnak – rajzolni. Szerintem inkább nem rajzoltak ezek a gyerekek, 

vagy azt mondták nekik, hogy nem tudnak rajzolni, és �k el is hitték. A kény-

szerb�l készült rajzokból hiányzik az alkotó lelke. Nemcsak rajzórán rajzoltatom 

tanítványaimat, az olvasmányok vázlata után minden egyes olvasmányt lerajzol-

nak, ezzel veszem rá �ket, hogy végiggondolják a tartalmát az olvasmánynak, 
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mert miközben rajzol, átgondolja, hogy mit olvasott. Az alsó tagozatos tanulók-

hoz leginkább a vers- és meseillusztráció áll a legközelebb. A  teremben lév� 

táblát szünetekben feldíszítik, rajzolnak nekem. Szeretem ezeket a rajzokat, 

id�nként nehezemre esik letörölni. Az ünnepekre mindig közösen díszítik a ter-

met, a közös kompozíciók készítésénél jól fejl�dik az osztály közössége.

Nyolc évig tanítottam másodállásban egy m�vészeti magániskolában, ta-

nítványaim közül nagyon sokan m�vészeti alapvizsgát tettek, rajztagozaton 

tanulnak tovább. Számtalan pályázatot nyertünk. Itt tapasztaltam meg, men-

nyire fontos, hogy jó min�ség� rajzlapot, krétát, ceruzát, festéket használjunk. 

A rajzeszközök beszerzése tanév elején legkevesebb 1800 Ft-ba kerül a szül�k-

nek, ekkor a legolcsóbb eszközöket vásárolják meg, amikkel nem igazán lehet 

jót alkotni. Az utóbbi id�ben felajánlom a szül�knek, hogy megvásárolom a fel-

szerelést, így 500 Ft-ot kell befi zetniük. Nagykeresked�kt�l vásárolok, az évek 

során megtaláltam a legolcsóbb helyeket. Nagyon fontosnak tartom a tanterem 

berendezését. Legjobb, ha egyszemélyes padokban tanulnak a gyerekek, eze-

ket a padokat könnyen lehet mozgatni, alkalmasak a csoportmunkára, közös 

alkotásra. Fontos, hogy a terem világos, de jól sötétíthet� legyen. Nélkülözhe-

tetlen a csap, a víz a teremben.

A munka értékelése mindig segít�, motiváló, hasznos tanácsot adó, pozití-

van értékel�, meger�sít�. Aki a munkát igyekezettel, szorgalmasan készítette és 

képességeihez mérten a legjobban teljesített, azt mindenkép pozitívan értéke-

lem. A jó légkörért, a ráhangolódásért a felel�s én vagyok. Ebben áll a nagy titok.

Ady Endre (1877–1919)

ifj. Boros Mátyás (1960) – heged�m�-

vész, újságíró, Budapest

Boross Lajos (1925) – prímás, Budapest

Choli Daróczi József (1939) – költ�, Buda-

pest

Csemer Géza (1944) – író, rendez�, Buda-

pest

Csóka János Pál (1953) – pedagógiai 

 asszisztens, Budapest

Eötvös József (1813–1871)

Erd�s István (1939) – népm�vel�, író, Sal-

gótarján

Fátyol Tivadar (1953) zeneszerz�, 

a Rádió C igazgatója, Budapest

Kárpáthy Gyula (1922–2005) – író

Kerékgyártó István (1938) irodalom- és 

m�vészeti kritikus, Budapest

Kovács József Hontalan (1950) – költ�, 

Agárd

Lakatos Menyhért (1926–2007) – író

Molnár István Gábor (1974) – fi lmopera-

t�r-rendez�, Budapest

Nagy Ferenc (1938) – m�vésztanár, 

EJCMPT-f�titkár, Mez�berény

Rácz Gyöngyi (1944) – EJCMPT-elnök, 

Buda pest

Solymosi Imréné (1958) – tanító, Nyék-

ládháza

Somody Beáta (1972) – m�vésztanár, 

Buda pest

Vámos Józsefné (1946) – óvodai tanács-

adó, Bakonypéterd

Váradi Krisztina (1983) szociális munkás, 

Budapest

E számunk szerz�i
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Somody Beáta

Értékelés, értékteremtés
Gondolatok a cigány gyermekek tanításáról

Identitás. Úgy gondolom, mind-

egy, milyen tantárgyat tanítunk, az 

egyik legfontosabb az értékteremtés 

és -megtartás. Ma már erre szinte 

mindenkit nevelni kell, sajnos már a 

feln�tteket is, mivel másként szociali-

zálódnak a mai emberek. A múltat ta-

nulmányozni és tanulni szükséges, hi-

szen identitásunkat szellemiségünk-

ben tudjuk csak megtartani. Gondol-

junk például az öltözékünkre. Uniszex 

ruhadarabokat hordunk, és még a kor 

sem számít, ki mit vesz fel. Már nem 

árulja el, mely kontinensr�l jöttünk, 

milyen vallásúak vagyunk, milyen a 

családi állapotunk, pláne nem, hogy 

melyik faluból vagy városból szárma-

zunk. Már másról beszélnek, a fi atalok 

pedig a különböz� divatirányzatokat 

követik. Ma Budapesten nem az Afri-

kából, Ázsiából vagy Dél-Amerikából 

származókra csodálkoznak rá, hanem 

az Erdélyb�l, a Csángóföldr�l érke-

z�kre vagy a sátoros cigányokra. Vi-

seletük számukra érték és identitásuk 

legf�bb éke, �k XXI. századunk id�-

utazói múltunkból jelenünkbe.

Lassan a cigány kultúra is ilyen-

nek tekinthet�. Mindenki ismeri a 

cigánymuzsikát, a magyarországi ci-

gánymuzsikát, de a romák különböz� 

viseleteit, egyéb mesterségeit már 

nem. A  cigánykend� misztikuma is 

már a múltba réved. Nem könny� 

így népismeretet tanítani, hisz a f�bb 

jellegzetességek, szimbólumok már 

homályosak, ismeretlenek. Már csak 

újratanítással lehet átadni az ismere-

teket. Én úgy n�ttem fel, hogy szül�-

falum cigány hagyományait, mester-

ségeit már nem tudtam értelmezni, 

pedig mindig nyitott voltam másokra. 

Ami számomra a cigányság folklórjá-

ból érzékelhet� és maradandó volt, 

az a Mátraverebélyhez tartozó szent-

kúti búcsúba való zarándoklásuk és 

ottlétük, innen élnek bennem a cifra, 

színes, rózsás szoknyák, kend�k, gyö-

nyör�, hosszú hollófekete hajzuhata-

gok, kalapok és arany ékszerek. Mára 

már csak az aranyfügg�k, -láncok, 

ékszerek maradtak, a viselet pedig 

estélyi ruhákká idomult.

Nagyon nehezen tudtam össze-

gy�jteni a cigány temetés körül zajló 

szokásokat tizenkét évvel ezel�tt, a 

Temetkezés hagyományai Mátrave-

rebélyen cím� szakdolgozatomhoz. 

Ma már a cigányság hagyományait 

rejtetten éli meg, az én generációm 

pedig már gyerekkorában átesett a 

tágabban értelmezett cigány kultúra 

(viseletek, foglalkozások, nyelv) érték-

vesztésén.

A jelenben inkább a roma szárma-

zású „celebek” formálják a cigányság-

ról alkotott képet, a közgondolkodást. 

A „régi vagy régi vágású”, neves m�-

vészeket elismerik, kitüntetésekkel is 

szépen jutalmazták kimagasló m�vé-

szeti tevékenységüket, iskolánk név-

adója is ilyen neves személyiség. Aki-

nek volt lehet�sége megismerni La-

katos Menyhértet, biztosan nyíltszív�, 

tekintet� és gondolkodású emberként 

vélekedik róla. M�veib�l és életéb�l, 

világlátásából lehet mit tanítani, és 

nemcsak a cigány fi ataloknak.
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Emlékszem, hogy igencsak meg-

csodáltam �szül� haját, mert Vere-

bélyen nem igazán láthattam id�s 

cigány férfi t. Szüleim még sokáig be-

széltek az író-olvasó találkozójáról, 

az ott hallottakról, szép emlékekkel, 

melyek ma is bennem élnek. Édes-

anyám máig idézi gondolatait. Nekem 

kicsit olyanná révedt, mint Gandhi, aki 

másként küzdött, vértelenül és lázítás 

nélkül, és „népének” nem nézte el az 

iskolakerülést, fontosnak tartotta a 

tanulást.

Az Erdélyi utcai iskolában taní-

tok, a Lakatos Menyhért Józsefváro-

si Általános M�vel�dési Központban. 

Nálunk a cigány népismeretet önálló 

tantárgyként tanulják az általános is-

kolás gyerekek. Els� osztályban még 

plusz rajzórát is tartunk a népismeret 

tanítására.

Szeptemberben ismertem meg 

Balogh Brigitta kis els�seit, én lettem 

a rajztanítójuk. Brigi néni osztályába 

kedves, vidám és harsány gyerekek 

kerültek, a 15 f�b�l mind a 15 roma 

tanuló. Osztályf�nökük, napközis ne-

vel�jük, az éneket tanító tanár néni, 

a cigány népismeretet tanító, s még 

a pedagógiai asszisztens is roma. Ez 

még a mi iskolánkban is precedens 

érték�. Kollégáim kedvesek, segít�-

készek és melegszív�ek, akik felel�s-

séggel végzik a dolgukat, nem vélet-

lenül állnak �k a piadesztálon.

Bár születésemt�l kezdve ismer-

tem cigány embereket, osztálytársaim 

és barátaim is voltak közülük, s�t 

értelmiségiek is, de közvetlen, aktív 

munkakapcsolatban nem dolgoztam 

még velük. Így az én életemben is egy 

új helyzet adódott, amit kíváncsian és 

érdekl�dve vártam.

Célok a tevékenység tükrében. 

Én a roma kultúra értékeit mint kül-

s� szemlél� élvezem. Tananyagnak 

olyan témát szoktam választani, ami-

b�l mások is sokat tanulhatnak, így 

én is. Számomra autentikus, cigány 

származású m�vészekt�l (képz�m�-

vészek, írók, költ�k, zenészek, tán-

cosok) merítek, és olyan témában, 

amelynek megláttatása bárkinek ér-

dekes és tanulságos lehet. Amikor 

cigány kultúrával, hagyománnyal fog-

lalkozom, els�sorban nekem kell ta-

nulnom, és aztán kínálhatom a di-

ákjaimnak a feladatot. A  megoldás 

azonban mindig egyedi, más és más.

Szeptemberben a munkát az is-

merkedés után felméréssel kezdtem 

az els� osztályban, ahol egy rövid, 

vidám verset olvastam fel, amit il-

lusztrálni kellett. A versben megjelen� 

fogalmak egy részét nem értették, 

amit aztán elmagyaráztam, de az is 

kiderült, hogy nincsenek tisztában az 

egyszer� jelképekkel az ábrázolás al-

kalmazásakor. Pl. a királyt úgy ismer-

hetjük meg, hogy koronát rajzolunk a 

fejére. „Azt hogy kell csinálni?”, „Mu-

tasd meg! Rajzold meg!”, vagy például 

„A kertet, hogyan rajzoljuk?” Nem sza-

bad elfelejteni, hogy belvárosi gyere-

kekr�l van szó, akik számára egy kert 

olyan újdonság, mint hajdanán falusi 

gyereknek a játszótér.

A  felmérés során kiderült, hogy 

szívesen rajzolják végig egyetlen 

szín� ceruzával az egész lapot. Az 

emberábrázolásaik kezdetlegesek, 

fej-láb emberkék, olyan is van, aki 

szinte a fi rkakorszaknál tart, a ceruza-

fogásuk is helytelen. Mindett�l függet-

lenül azonban létrehoztak valamit, és 

volt, akiét meg lehetett csodálni.

Innent�l kezdve azonban a fi nom-

motorikai fejlesztést folyamatosan és 

párhuzamosan végeztük a tanító né-

nivel, aki írás-, matematika-, testne-

velés- és technikaórákon formálta a 

gyerekek képességeit, valamint a fej-

leszt� pedagógussal, aki szintén segít 
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a harmonikus mozgás kialakításában. 

A gyerekek nagy motorikus képessé-

geivel nincs különösebb gond, hiszen 

mozgásszeretetük már az anyaméh-

ben kialakul. A kezecskék, ujjak moz-

gása, vezérlése e korosztály életkori 

érésének feladata.

Nagyon sok id�t adtam az eszkö-

zök megismerésére, azok használatá-

ra, pl. színezést, nyom- és folthagyást. 

Barátkozzanak az anyaggal, bátran 

merjék használni. Itt próbáltam té-

májában változatos megbízatással el-

látni �ket, bizony sok-sok órában kell 

foglalkozni – még ma is – az alapok 

lefektetésével. Ez azonban egyáltalán 

nem gond a számomra, most a tuda-

tosítás id�szakában járunk, és a gya-

koroltatás ennek igen fontos része.

Már csoportokban is dolgozga-

tunk, ami ugyan nem teljesen tökéle-

tes, de ezt is szokni és gyakoroltatni 

kell, mint a kiállítások, tárlatok meg-

tekintését.

Roma m�vészek szakrális alkotásai 

(Budapest, Keszty�gyár Közössé-

gi Ház, 2009. szeptember 19–27.) 

A szomszédos Keszty�gyári Közösségi 

Házban szeptemberben nyílt kortárs 

roma képz�m�vészek kiállítása Ke-

resd az Istent, kisdedet találsz cím-

mel, a szakrális m�vészetek hete ke-

retén belül. Kiállító m�vészek: Bada 

Márta, Botos Flórián, Csányi János, 

Csámpai Rozi, Kakas József, Kosztics 

László, Nagyné Horváth Judit, Ráczné 

Kalányos Gyöngyi, Váradi Gábor.

Átvittem els�s tanítványaimat is, 

akiket elvarázsolt a színekkel teli kiál-

lító tér, minden képet szerettek volna 

megsimogatni, megérinteni. Ha bele-

gondolunk, két okból is érthet� ez 

az empirikus tapasztalás, els�sorban 

azért, mert gyerekek, másodszor meg 

a cigány kultúrában az érintésnek 

sokkal szabadabb gesztusrendszere 

van. Megnéztük a képeket és csak 

egyetlen festmény volt – Csámpai 

Rozié –, amelyen keresztre feszített 

Krisztust láthattunk. A többi szakrális 

képen az attribútumokat nem értet-

ték, nem ismerték fel, de az „Istent”, 

aki keresztre volt feszítve, azt igen. 

Az „aprólábúak” meglátták és három 

fi úcska azonnal térdre rogyott a kép 

el�tt, mintha egy templom oltára el�tt 

lennének, összetették a kezüket és 

motyogtak valamit. Sajnálom, hogy 

nem volt nálam a fényképez�gép, 

pedig Rozi is örült volna, ha láthat-

ja, milyen hatással volt festménye a 

gyerekekre. A kislányoknak tetszettek 

a gyönyör� Sz�z Máriák, karika-fülbe-

valós, „füstös” arcú, kend�s, rózsás-

szoknyás ábrázolások. Jó volt átélni 

lelkesedésüket.

A  kezdeti élénkséget id�vel irá-

nyítani kell, meg kell tanítani fi gyelni, 

viselkedni, beszélni, hallgatni, érint-

kezni a kiállított tárgyakkal a tanuló-

kat. Pedagógusként sokszor kerülök 

ambivalens helyzetekbe. Tudjuk, a 

nevelés fontos része az ismétlés, a 

gyakorlás, a tudatosítás, így kell ten-

ni következetesen nap mint nap, ha 

normákat, értékeket, tudást, szemlé-

letet akarunk eléjük tárni. Számomra 

azonban még mindig furcsa szabad-

lelkük, véleményezésük megenged� 

moralitása.

A következ� rajzórán – három nap 

múlva – visszatértünk papírlapokkal, 

ceruzával, krétával és a kiállítótérben 

a szentek fi gyel� szeme által vezetve 

papírra vethették a maguk Máriáját, 

Istenét. Emberábrázolási sutaságuk 

hamar megmutatkozott, de a képe-

ken látható szimbólumok és egyéb 

elemek, részletek hozzáadásával kez-

dett formálódni alkotásuk. Mondták, 

hogy �k nem tudnak ilyet! Nem tud-

nak ilyen szépet! Majd nekiveselked-

tek, és egy id� után elmerültek saját, 
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bels� világukban. Elmélyülten dolgoz-

tak, miközben azért volt, aki megfor-

dította a papírt és újra kezdte… Volt, 

aki dühös lett, mert � erre nem képes, 

volt, aki duzzogott, majd hosszasan 

nézegette, fi gyelte csendben a körü-

lötte lév� képeket, mások munkáját. 

Aztán az óra végéig csendes szemlé-

l�d� maradt.

Hálózatablakok kiállítás (2010. ja-

nuár 30.) Januárban kiállítást ren-

deztem els�seink színezéséb�l isko-

lánk egy frekventált helyén, a tanári 

szoba el�tti folyosón. Nagyon sikeres 

lett. Egy kortárs fest�, Kováts Albert 

Hálózatok cím� képéb�l kicsentem 

a színeket, így csak a vonalhálózatok 

maradtak meg. Megkértem �ket, szé-

pen dolgozzanak, mert olyan hely-

re szeretném kitenni a munkáikat, 

amit mások is láthatnak, nemcsak 

az osztály tagjai. A  lurkókra bíztam, 

milyen színeket használnak. Színes 

ceruzával dolgoztak, és nagyon vál-

tozatosan. Készült fi noman dereng�, 

lendületes, nyugodt, kellemes, vidám 

és befejezetlen kép is, de a többsé-

gé harmonikus lett. Két tanítási órán 

foglalkoztunk ezzel a témával, volt, 

aki egy alkotást készített, míg akadt, 

aki kett�t, s�t hármat is. Kiterítettem 

a képeiket a teremben, megtekin-

tettük, majd megmutattam nekik a 

festmény azonos méret� színes má-

solatát az eredeti színállással. Meg-

lep�dtek, megdicsérték, de már az 

övékét is legalább olyan szépnek, ha 

nem szebbnek látták, mint a feldol-

gozott festményt. Majd egy hét múlva 

felkerültek munkáik a falra. Amikor 

megpillanthatták méltóképpen pasz-

partuzva, fakeretben kiállítva, elhitték, 

hogy amit �k tudnak, az érték, és cso-

dálatra méltó mások számára is.

Fél évvel kés�bb elkerültünk egy 

másik kiállítótérbe, a Budapest Art 

Brut Galériába, ahol szintén kortárs 

alkotók munkáit szemlélhették meg, 

majd alkotásra lettek invitálva. Err�l 

egy cikket is írtam a Mérei Ferenc F�-

városi Pedagógiai és Pályaválasztási 

Tanácsadó intézet Hírlevél cím� tájé-

koztató füzetébe.

Rendhagyó rajzóra a BAB’ galé-

riában. Az Erdélyi utcai els� osztá-

lyosok rendkívüli rajzórán vehettek 

részt a Budapest Art Brut Galériában 

(BAB’ Galéria), ahol mentálisan sérült 

emberek által készített m�vészeti al-

kotásokat tekinthetnek meg az oda-

látogatók.

Szép, napos id�ben utaztunk a 

K�bányai és a Könyves Kálmán kör-

út sarkához. Az épületek ölelésében 

megtaláltuk a BAB’ Galériát, amely-

nek barátságos, der�s kiállítóterébe 

léphettünk be. A tanulók csodálkozva, 

érdekl�dve nézték a falon függ� szí-

nes festményeket, s közben megér-

keztek „házigazdáink”, Kovács Emese 

m�vészetterapeuta és Lucza Vígh Er-

na múzeumpedagógus.

Egymás megismerése után fel-

ajánlották a gyerekeknek, hogy feküd-

jenek a földre terített habszivacsok 

egyikére. Miután kényelembe helyez-

ték magukat, vettek néhány mély lé-

legzetet, becsukták a szemüket, és 

meghallgattak egy rövidke történetet 

egy különleges sapkáról. Kellemes, 

nyugodt, békés hangulat járta át min-

denüket, bizony, ezek után felkelniük 

is nehézkes volt. Majd asztalhoz ül-

tek és megfestették, amit a történet 

hallgatásakor elképzeltek. Brigi néni 

els�sei halkan, folyamatosan kenték 

a festéket, mosogatták az ecsetet, 

siklatták az anyagot a papíron. Meg-

jelentek az els� képfoszlányok. Volt, 

ami tovább formálódott, volt, ami bi-

zonytalan maradt, de nemcsak a pa-

píron, hanem a gondolatok megfogal-
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mazásakor is. Úgy t�nt, egy alkalom 

nem elég a konvenciók feloldásához. 

Az els�s gyerekek most tanulnak „vi-

lágot látni”, újdonság számukra az 

iskola közegéb�l kimozdulni és más-

hol alkotni, dolgozni, tanulni. Foglal-

kozásunknak nem a tudás átadása, 

az eszközhasználat elsajátítása volt a 

célja, hanem a függetlenedés, kilépés 

a mindennapi környezetb�l, az alko-

tás öröme, tétnélkülisége.

Miért is volt más ez a múzeum-

pedagógiai foglalkozás? Mert nem 

az iskola falai között voltunk, nem a 

megszokott tanító nénik foglalkoztak 

a gyerekekkel, s�t �k csak csendes 

szemlél�k lehettek. A  foglalkozás le-

vezet�je pedig a gyakorlatban olyan 

emberekkel foglalkozik, akik valami-

lyen módon kirekesztettek a normá-

lisnak mondott emberek világából.

A  falakon lév� képek terápi-

ák alkalmával készültek, és mégis 

olyan szint� min�ségr�l, érzelmi im-

pulzusokról tesznek tanúbizonysá-

got, amely bárki számára élvezhet�. 

A  másság elfogadásához, az esélyek 

megadásához mindenképpen tartal-

mas állomás az ott kínált lehet�ség. 

Mi, feln�ttek egymástól is tanultunk, 

s�t nemcsak szakmai „fogásokat”, ha-

nem tapasztalatcserére is alkalmunk 

nyílt diákjaink által. Nem mellékes 

szempont, hogy mindez ingyen volt, 

mert a galéria számtalan érdekes 

foglalkozást kínál különböz� korosz-

tályoknak térítésmentesen.

Kend�festmények. Kiállítás az is-

kola tanulóinak munkáiból a La-

katos Menyhért Iskolai Napokon 

(2010. május 27.) Kis diákjaimmal 

tovább dolgoztunk csoportmunká-

ban. A meleg és a hideg színeket ta-

nítottam. A meleg színeket a lányok, 

a hideget a fi úk festették meg nagy-

méret�, 60×60 cm-es papírra. Mivel 

akkor a lányok többen voltak, hama-

rabb végeztek és besegítettek a fi úk-

nak, hogy �k is elkészüljenek még az 

órán. Megszállottan, szinte eufóriában 

festettek. Gyönyör� két kép született 

(Ikrek), ez adta az ötletet, hogy ké-

szítsünk kend�ket, cigánykend�ket, 

képeket.

Cigány népviseletekr�l kerestem 

fotókat, ahol a színek is látszódnak. 

Sok fekete-fehér archív kép van a 

neten, de színesben igencsak ke-

vés, amelyik pedig közelr�l mutatná 

a mintázatot, a rózsákat, virágokat, 

olyanra nem is akadtam. Lehet, hogy 

szükség lenne egy ilyen albumra? 

Ismer�seim, valamint a könyvtáro-

sok sem igazán tudtak ilyet ajánlani. 

A  képek az én szempontomból vagy 

kicsik, vagy színtelenek voltak. Pedig 

milyen fontos a viseletek színszimbo-

likája a cigány folklórban is! A cigány 

népismeret tananyag kiválasztása, fel-

dolgozása rugalmasan alakítható, a 

gyerekek hagyományismeretét segít-

hetjük a rajzórákon elmélyíteni, akár 

kortárs alkotóval, pl. Szentandrássy 

István festményével, valamint néhány 

színes fénymásolattal a cigányzené-

szekr�l, táncosokról.

A  mintás anyagok rajzolata – a 

sikertelen keresgélésben – csak sejt-

het� volt, így szárnyalhatott a fantá-
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ziájuk! Megértették, hogy a virágok 

inkább csak virágfejek, száratlanok, 

így készültek el a lányok piros és a 

fi úk könnyed, friss, eleven, üde ken-

d�i is. Megbeszéltük, milyen színeket 

használunk, milyen szín� lesz az alap, 

ki hol dolgozik. A kend�ket körbejár-

ták vagy fordítgatták, kellemes, szép 

egység, harmónia jött létre. Varázs-

latosak lettek! Dinamikusak, tüzesek, 

végtelenül szerethet�ek! Nincs olyan 

szemlél� gyerek vagy feln�tt, aki ne 

csodálkozna rá! Nem kell több! El-

ismerést csikar ki a mégoly érzéket-

len vagy nemtör�döm gyerekb�l is. 

Karbantartónk ügyességét kihasznál-

va faléccel bekereteztettem a képe-

ket, és „megszólaltak”, megszólítanak 

mindenkit, aki csak rájuk néz!

Összefogtunk mi mindnyájan, 

mindenki azt adta, amihez a leg-

jobban ért, Brigi néni, az osztály-

f�nök egy kell�en el�készített, fel-

készített osztállyal várt, ahol rend és 

csend volt. Én hoztam az eszközö-

ket, ötletet, motivációt (ezek azért 

kölcsönösek), a gyerekek érzéseket, 

gesztusokat, szép képeket, örömet, 

várakozást, szeretetet, János bácsi 

gyönyör� kék kereteket, melyhez az 

iskolavezetés biztosította az anyagi 

feltételeket. Igen, ez így m�ködik, ha 

kicsit mindenki magáénak érzi, akkor 

fontos neki, félti, vigyáz rá és büszke. 

Én is az vagyok, nagyon-nagyon büsz-

ke a gyerekekre.

Szeretném, ha tanítványaim kí-

váncsiak lennének mindenkire. Sze-

retném �ket arra megnyitni, hogy 

a körülöttük lév� emberek értékeit 

meglássák, a saját értékeiket felis-

merjék, és küzdjenek ezek megmuta-

tásáért. Fontosnak tartottam, hogy a 

tanévben mindig máshonnét merítsek 

kortárs alkotóktól, legyen benne ci-

gány képz�m�vész vagy autodidakta 

alkotó, elismert és díjazott fest� vagy 

grafi kus. Céljaim között szerepelt, 

hogy menjünk kiállítóterekbe, mú-

zeumokba, alkossunk, majd kiállítást 

rendezzünk munkáinkból.

Nagyon szép pályát választottam, 

az is lehet, hogy a legszebbet! Sze-

retem nézni, ahogyan tanítványaim 

dolgoznak, amikor befelé fordulva 

alkotnak, én meg fi gyelhetem, meg-

leshetem, hogyan fejl�dik alkotásuk, 

hogyan teljesedik ki gyermekviláguk 

képeikben. Minden alkalommal eltöl-

tenek a várandósság izgalmával, majd 

a születés pillanatával s az alkotásaik 

iránt érzett felel�sséggel.
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Kerékgyártó István

Molnár István Gábor 
fotóm�vészetér�l

Ifjúkorban a tehetség vonzások és 

taszítások feszültségében keresi 

önnön kibontakozását. Van, aki-

ben már gyerekkorában felmerül 

a választás gondolata, van, aki 

újabb és újabb önkifejezési for-

mákat próbál végig, mert újabb és 

újabb médiumok, m�vészeti ágak 

csábításának enged, és van, aki-

nél paradox módon csak kés�n, 

negyven fölött konkretizálódik a 

felismerés, és ekkor esetleg el-

hagy polgári foglalkozást és min-

den kötöttséget, hogy a felismert 

bels� ösztönzésnek engedjen.

Molnár István Gábort kiskamasz korában sok minden érdekelte, ám eszé-

be sem jutott, hogy fotós is lehetne. Apai ágon magyar, anyai ágon cigány 

származású lévén, anyját – aki a cigányság felemelkedésének, oktatásának, 

m�vel�désének elkötelezett sürget�je és el�mozdítója volt – gyakran elkísérte 

a gyermek és ifjúsági m�vészeti táborokba. Egy ilyen alkalommal ismerkedett 

meg közelebbr�l Péli Tamással, a Hollandiában végzett, els� magyarországi 

hivatásos cigány képz�m�vésszel, aki el�adást tartott a diákoknak és impul-

zív személyiségként hamar felfi gyelt a gyermekben megmozduló tehetségre. 

Egy alkalommal rápillantott Gábor készül� munkájára is. Érdekl�dve forgatta 

a rajzot, majd azt mondta: „Tudod-e, hogy az emberiség legnagyobb fest�i 

balkezesek voltak, mint te is? No persze, kivételek természetesen vannak… 

– mondta mosolyogva. – Jó megfi gyel� vagy, er�s a vizuális érzéked, a balke-

zesség éppen szerencsés lehet a kamera kezeléséhez… Gondolkozz el azon, 

szeretnél-e operat�r lenni!”

Gábornak jólesett a dicséret, aztán elfelejtette, s amikor továbbtanulásra 

lehetett jelentkeznie, a vendéglátóipari szakközépiskolát jelölte meg. Két év 

után aztán elment a kedve mind az iskolától, mind a jövend� foglalkozástól, 

és eszébe jutottak Péli tanácsai, annál is inkább, mert akkor már fotózott, egy 

születésnapi ajándékba kapott Carena SX géppel. Tizenhat éves korában kez-

dett el fényképezni. Megszerette a fotózást, ami hamarosan szenvedélyévé vált, 

és rátalált alaptémáira is.

Anyja révén ugyanis egyre jobban megismerkedett a cigány kultúra meg-

újításán munkálkodókkal, cigány és magyar értelmiségiekkel, alkotókkal, akik 

Dr. Kosztics István, Fátyol Tivadar, Kovács József 

Hontalan, Molnár István Gábor, Lakatos Menyhért
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barátai lettek az ország különböz� részéb�l, de legf�képpen Újpesten, ahol a 

cigány közösség részesévé vált.

S ahogy a hasonlóképpen kett�s identitású Péli Tamás, úgy � is a két kultú-

ra közül a hátrányosabb helyzetben lév� felzárkózásának segítését választotta 

életprogramként, újpesti lokálpatriótaként és az egyetemes cigány kultúra ki-

bontakozásának híveként.

Péli intuitív alkat volt. Ennek számos alkalommal tanújelét adta, akkor is, 

amikor alig látott valamit az illet� produktumaiból. S  az id� többnyire az � 

ösztönös megsejtését igazolta. Két évtizeddel az említett inspiráló beszélgetés 

után Molnár István Gábor úgy találja, hogy ez az érzékeny, bátorító felismerés 

kell� pillanatban érkezett és adott ösztönzést a jó választásra. Nem is egyre, 

hanem egyszerre két vizuális m�vészeti ágra, a fotózásra és a fi lmre.

A fi atal fotós Újpest cigányairól, a XIX. század negyvenes éveit�l betelepül�, 

Károlyi István gróf és az újpesti gyáripart megteremt� vállalkozók által behívott 

szegkovácsok és muzsikus cigányok, vásározók és piacozók utódairól készí-

tett fényképeket, és a Borsod megyéb�l ideérkez�, munkát keres�, újonnan 

letelepedni kívánó családok honfoglalásáról s egy oktatási kísérletbe történ� 

bekapcsolódásukról komponált önálló kiállítássá b�vül� képsorozatot.

A Borsodból érkez�k a Langlet utcai iskola környékét övez�, elöregedett, 

földszintes munkásházakat és az ugyancsak leromlott állapotú lakótelepi laká-

sokat vették birtokba. Az eredeti nevén Toldi utcai 2003-ban százéves iskola 

a hatvanas években vette fel a II. világháború idején elhurcolással fenyegetett 

zsidóság megment�jének, Langlet Valdemár svéd diplomatának a nevét, aki a 

legendás Raoul Wallenberg mellett ezrével állított ki menlevelet az üldözöttek 

részére.

Ebben az iskolában cigány fi atalok, a borsodi falusi, kisvárosi életformát 

nagyvárosira cserél� családok gyermekei tanulnak. A Langlet utcai iskola be-

fogadó iskola, sok hátrányos helyzet�, nehezen kezelhet� gyerekkel. Azok a 

tanárok, akik nem bírták a „gy�r�dést”, egy id� után távoztak a tantestületb�l. 

A Giczy Béla igazgató vezette iskolában, az ott maradó pedagógusok közrem�-

ködésével, igazi team-munka, új típusú, a tanulók életkörülményeit fi gyelembe 

vev�, kreatív pedagógia valósul meg. A kulturális alpolgármester, Hock Zoltán 

is kiemelt fi gyelemmel kísérte ezt az intézményt. Az Újpesti Roma Kisebbségi 

Önkormányzat elnöke, Csóka János Pál pedig pedagógusasszisztensi feladatot 

vállalt az iskolában, s ha valamelyik diák elmaradt az órákról, � maga ment el 

személyesen a családhoz, s mivel nagy tekintéllyel rendelkezett a szül�k el�tt, 

restellték a gyerek iskolakerülését, és helyes útra terelték a rakoncátlankodót.

Ilyen körülmények között került az egyre jobb eredményeket elér� iskolába 

Molnár István Gábor fotóm�vész és tanár, aki az „Eötvös József” Cigány–Ma-

gyar Pedagógiai Társaság kulturális programfelel�seként kapcsolódott be a 

munkába, szabadid�s tevékenységeket vezetett a diákoknak, és részt vállalt 

a korrepetálási munkában is. S ahogy egyre jobban betekintett az iskola éle-

tébe, úgy ébredt fel benne a kíváncsiság és az érdekl�dés az itt folyó sikeres, 

emberformáló pedagógiai munka iránt, és egyre inkább azt vette észre, hogy 

nemcsak a gyerekek kapnak t�le ösztönzést, hanem � is élményt, tapasztalatot 

szerez a diákoktól. Fotós tevékenységének fordulópontja érkezett el, s a diákok 

sorsváltozásának megörökítése élete els� olyan kiállításának létrejöttét ígérte, 
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amely egy pedagógiai reformfolyamat egyszerre hiteles, dokumentum érték� 

és m�vészi szint�, alkotói megragadását eredményezheti.

Az iskolai élet nehézségei tükröz�dnek a Langlet utcai diákokat bemutató 

fényképeken, és a torz, méltatlan emberi körülményekb�l kiszabaduló szemé-

lyiség megmutatkozása, a tiszta, ép emberi lélek jelenléte a diákok tekinteté-

ben, ahogy megbirkóznak egy-egy nehéz feladattal, ahogy széles jókedvvel, 

kreatív ötletekt�l sziporkázva belemerülnek a maguk által létrehozott farsangi 

mulatságba. A kisiskolás diák életörömt�l sugárzó arccal, csintalan tekintettel 

belefeledkezik egy hatalmas dinnyeszelet elfogyasztásába, s a nyári melegben 

strandoló cigány kislány, élete els� igazi nyaralásakor, nyakig merül a langyo-

san simogató vízbe, s mosolygó-nevet� arcán olyan túláradó boldogság jelenik 

meg, ami csak a lét ritka pillanatainak sajátja.

Lényegre szorítkozó, sallangmentes ábrázolás jellemz� ezekre a képekre, 

az Életörömre, a Dinnyeev�re, ezekre a kis remekm�vekre, egy-egy csoportos 

farsangi képre és több, itt fel nem sorolt fotóra. Az egykori kiállítás valamennyi 

darabja korrekt módon alkalmazza a profi  fotó eszközeit, és a m�vek mintegy 

harmada pedig már a téma sikeres m�vészi megragadásáról és a fotós egyé-

niség személyiségjegyeinek, alkotói karakterének a m�alkotásban való meg-

jelenésér�l tanúskodik.

Ezeknek a gyerekeknek egy része néhány évvel ezel�tt még elvadult arcát 

mutatta. Az életkörülményeknek, a tör�désnek el�ítélet-mentes változása kel-

lett ahhoz, hogy ezek a jobbra hivatott gyermeki személyiségek regenerálód-

janak és ne taszítódjanak a „sajátos nevelés�nek” nevezett, „fogyatékosnak” 

min�sített létformába. Hogy ne hasonlítsanak némely, embertelen nyomorba 

süllyedt cigánytelep szociofotókról ismert gyerekeire. Mindez a feln�ttek fele-

l�sségére, s egyben az ország lakossága által parlamenti képvisel�nek meg-

választott politikusok és végs� soron az el�z� kormány felel�sségére világít rá. 

A jöv�ben pedig az új kormány felel�ssége méretik meg, s némely, az elmúlt 

id�szakban felületesen, elhamarkodottan nyilatkozó pedagógiai szakemberé, 

szociológusé és újságíróé is, akik között akad olyan buzgólkodó is, aki, né-

mi csúsztatással, megpróbálta kioktatni azt a vállalkozót, Demján Sándort, 

aki eddig a legtöbbet tette a gyermekszegénység, az éhezés csökkentéséért 

és a kiemelked� tehetség�, hátrányos helyzet� gyermekek támogatásáért, 

tehetséggondozásáért, aki a Junior Prima-díjat és más teljesítményre, fejl�-

désre serkent� díjat létrehozta. A  „nem parancsol nekem senki, csak mindig 

odamegyek, ahova küldenek” magabiztosságával nyilatkozó cikkíró elgondol-

kodhatna azon, hogy a súlyos éhezést�l nemcsak látványosan, hirtelen halállal 

lehet elpusztulni; az orvosi szakirodalom ismeri a tartós éhezéssel súlyosbított 

alultápláltság s a szervezet védekez�képességének, immunrendszerének le-

romlása miatt, és a legyengült szervezetre támadt újabb betegségek együttes 

hatásaként bekövetkez� gyermekhalált. Kár olyan magabiztosan állítani, hogy 

Magyarországon nincs az életet veszélyeztet� gyermekéhség. Legf�képpen a 

cigány gyermekek közül éheznek sokan. De nem kevés magyar gyermek is 

éhezik, a munkanélküliek és a nagycsaládosok gyerekei. Sok helyen a hétvégek 

jelentik ebben a csúcsot. A  pedagógusok tapasztalatai szerint hétf�n reggel 

számos gyermek éhségt�l gyötörten érkezik az iskolába. Önelégültségre tehát 

nincsen ok. Scipiades Erzsébet újságíró, a gyermekéhség elleni küzdelem kö-
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vetkezetes és tiszteletre méltó elkötelezettje, új és új akciókat kénytelen kitalál-

ni a megkérgesed� szív� gazdagok támogatásának megnyerésére. Olykor már 

csak ilyen show-m�sorokkal lehet ráterelni a fi gyelmet az éhez� gyermekekre. 

Ilyenkor óhatatlanul eszébe jutnak az embernek bizonyos politikusok optimiz-

mustól áthatott, nyugtató szavai is: „Magyarországon jólét van.” Jólét, de kinek?

Ám eredeti témánknál maradva, az újpesti cigány gyermekeknek sincs 

könny� dolga, de az országban sok helyütt tapasztalható leromlottsághoz ké-

pest itt nagyobb a szolidaritás és az önkormányzati felel�sség. Aligha véletlen, 

hogy a kerületben egymás után négyszer választották újra a polgármestert, s a 

nagy önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képvisel�k megválasztásá-

ban is alapvet�en folyamatosság tapasztalható, ami a választók elégedettségé-

nek és bizalmának a jele.

Molnár István Gábor munkássága középpontjába a cigányság felemelkedé-

sének, integrálódásának segítését, a cigány kultúra és ezen belül els�sorban 

az alkotó m�vészek bemutatását helyezte. Magatartásának lényegét  , morális 

alapjait, szellemi nyitottságát jól jellemzi nemrégiben megjelent – fi lmszövege-

ket, riportokat, interjúkat tartalmazó – kötetének címe: Cigányként teret nyer-

ni, s adni mindenkinek.

Molnár István Gábor élet- és alkotói programjának megalapozottságát és 

elmélyült el�készítését hitelesen jelzik helytörténeti kutatásai is, a Régi Újpest 

cigányai cím� átfogó tanulmánya, a Cigány néphez köt�d� foglalkozások: 

A  szegkovácsok cím�, a szegkovács mesterségr�l szóló könyve, az újpesti 

vendégl�kr�l, kávéházakról szóló cikksorozata, és az a szorgos kitartás, amivel 

összegy�jtötte az újpesti cigány családok birtokában lév�, mintegy háromezer 

darab privát fotót. Digitalizálta �ket, majd rendben visszaszolgáltatta az eredeti 

fényképeket a tulajdonosoknak. A Régi Újpest cigányai cím� kiállítás zömmel 

ebb�l az anyagból nyílt meg júniusban, a Polgár Centrumban. Keresztmetsze-

tet kíván adni egy városnyi település romaságáról. „Nem szociofotókkal (mai 

értelemben), hanem dokumentumképekkel” – állapítja meg az alkotó. Valóban, 

Molnár István Gábor elkülöníti saját alkotói tevékenységét a szociofotó m�-

vel�inek munkásságától, anélkül hogy egyoldalúságba tévedne: „Vannak ha-

talmas m�vészek, akik folyamatosan, egy cél érdekében törekednek egy olyan 

drámaiságra, mely a megdöbbenést szolgálja, a társadalmi peremet mutatja. 

Elismerem, fontos, amit tettek és tesznek, de a saját népemet én nemcsak er-

r�l az oldalról tartom megmutatandónak. Újpesten különleges emberek élnek. 

A város szeretetét az �slakos cigányok is átvették. Összetartanak, nem merül-

nek el. Szeretik egymást és vigyáznak egymásra. Ezt bemutatni óriási feladat, 

ennek tartok az elején.”

Ám én nemcsak a szociofotó, hanem a dokumentumkép megjelölést is 

bizonyos fokig sz�knek tartom Molnár István Gábor fotós tevékenységének jel-

lemzésére. Legjobb képei nem merülnek ki a puszta helyzetregisztrálásban, 

dokumentálásban. A puszta dokumentatív h�ségnél teljesebb a m�vészi igaz-

sággal párosuló hitelesség. A  fotóábrázolás teljesebb, sokrét�bb volta emeli 

Molnár István Gábor fényképeit az esztétikum szintjére.

S  tegyük hozzá, mind a dokumentumkép, mind a szociofotó meghatáro-

zása újragondolásra, pontosabb meghatározásra vár. Részben azért is, mert a 

német szakkifejezés fordításából meghonosodott a dokumentációs fénykép és 
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rövidített formája, a „dokufotó”, aminek jelentése: „hiteles másolatok készíté-

se fényképezéssel”, illetve „valaminek a hiteles bizonyítására készült fénykép”, 

ami semmiképpen sem azonos a magyar fotósok nyelvében meghonosodott 

dokumentumfénykép kifejezéssel, ami alkotói tevékenység, a dokufotó pedig 

ipari jelleg� szolgáltatás. S maga a szociofotó szó bels� tartalma is történetileg 

némi változáson ment át.

A  legnagyobb magyar szociofotós, Kálmán Kata munkássága szociális 

hangsúlya mellett is a teljes ember lényeges vonásainak megragadására tö-

rekedett, s nem sz�kült le egyetlen felrázó, propagandisztikus célra, hanem 

paraszt- és cigányábrázolásaiban egyaránt, az egész ember küls� és bels� áb-

rázolása valósult meg. Fotóiról szólva elmondta, hogy fényképezés alkalmával 

gyakran beszélgetett modelljeivel, így nemcsak teljesebben átélhette sorsukat, 

hanem azt is konstatálhatta, hogy alulnézetb�l – politikai szólamok és illúziók 

nélkül – mennyire hitelesen áll össze bennük a világ.

Molnár István Gábor fotóábrázolásai, anélkül hogy bármiféle konkrét hatást 

megjelölhetnénk, még leginkább ezzel az ábrázolt tiszteletét és a lényeges vo-

nások megragadását magában foglaló attit�ddel rokoníthatók. S említsük meg 

Benk� Imre fotóm�vész nevét, aki konkrétan is inspiráló, felszabadító hatást gya-

korolt munkásságára, és segítette önálló útjának és stílusának megtalálásában. 

Az alkotói magatartásban, az etikus tartás szükségességében szíve szerint való 

példát adott Molnár István Gábornak. Az ábrázolás igazsága mindkett�jük mun-

kásságában alapvet� követelmény. Benk� világa szigorúbb, Molnáré bens�sége-

sebb. Ám ez a bens�ségesség nem jár együtt sem baleksággal, sem megalkuvás-

sal. Emberismerete és etikai érzéke egyaránt er�s. De törekvéseinek lényege nem 

a rossz leleplezése, hanem az érték, a jó felmutatása. Ellentmondásos lelkület� 

modelljeinek ábrázolásában is a pozitív személyiségjegyeket hangsúlyozza els�-

sorban, de az ábrázolásban hitelesen jelz�dik az emberi gyengeség is.

Az Újpest cigányainak jelenkori életét, fi guráit ábrázoló képeib�l kett�t 

emelnék ki. Akinek kezei között sok fotó megfordult, az már viszonylag gyorsan 

el tudja egymástól különíteni a markáns, jelentéses képeket a felszínes, valódi 

jelentés nélküli fotóktól. Ezek a karakteres képek az embert és a környez� tár-

gyi világot olyan gazdag asszociációs mez� jelenlétével ragadják meg, hogy a 

tárgyak, motívumok beszélnek magukról, gondolatokat ébresztenek, sorsokat 

tesznek elképzelhet�vé, átélhet�vé. Ilyen kép az Újpesti lóversenyiroda, jegy-

pénztár cím� fotó és az Újpesti esküv� kompozíció. Az els� képen tolókocsiban 

ül�, id�s férfi  várakozik a jegypénztár el�tt, mintegy kiemelkedve kerekesszé-

kéb�l. Egy, az élet, a sors és balszerencse által megtaposott férfi  kitörési kí-

sérlete a szerencsejátékkal sorsának kényszer� behatároltságából. A fi gurából 

sugárzik a rezignált megfáradtság és a makacs próbálkozás szándéka. A másik 

képen ötf�s, italozó asztaltársaság, a férj munkahelyi kollégái, hétköznapi ru-

hában, ahogy munka végeztével ideérkeztek. T�lük ill� távolságra fi atal anya 

fehér menyasszonyi ruhában szoptatja gyermekét. Az ünnepiességnek, az em-

beri élet egyik f� fordulójának és a hétköznapiságnak, az élet taposómalmában 

való viaskodásnak groteszk kontrasztja. Tetszik nekem ennek a fi atalasszony-

nak az elszánt küzdelme a rá nehezed� sorssal. Igen, a gyermeket meg kell 

szoptatnia, az esküv�t, ha késéssel is, meg kell tartani, az életnek, ilyen körül-

mények között is, formát kell adni. El lehetne töprengeni a rájuk váró sorson… 
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Dokumentumkép, szociofotó vagy lakodalmi „népszokás” az urbanizáció avagy 

a globalizáció korában? A fotó, túlmutatva az egyszeri látványon, az alkalom-

hoz viszonyítva, sivár környezetének fi guráival kegyetlen er�vel és tárgyilagos-

sággal sugározza egy, az éltet� hagyománytól drasztikusan elszakadó, szerves 

életformát teremteni nem tudó kor atmoszféráját. A fi gurák és a helyzet együt-

tes ábrázolása emelkedik sorsszer�vé, amely sorsszer�ségnek a résztvev�k 

nemigen vannak tudatában.

Molnár István Gábor eddigi munkásságának csúcsteljesítményét a portréfo-

tók képezik, s ezen belül is a m�vészfotók. Cigány m�vészek arcképcsarnoka 

cím�, több m�vészeti ág alkotóinak portréfotóit vagy egész alakos fi guráit ma-

gában foglaló sorozata nagyon jó karakter- és pszichológiai érzékkel, f�ként a 

m�vészi kifejezés iránti érzékenységgel készült, többéves munkával. A portrék 

készítését nem akarja mechanikusan siettetni. Igyekszik minél jobban, minél 

mélyebben megismerni az illet� m�vészt. Megvárja, míg rámen�sség és er�l-

tetés nélkül, kölcsönös rokonszenv alapján megteremt�dik a bizalom légköre. 

Tudva tudja, s f�leg érzi, hogy er�szakkal senkit nem lehet megismerni. Molnár 

maga is ehhez a közösséghez tartozónak érzi magát, fontos számára a meg-

becsülésük és bizalmuk. Tiszteli modelljeinek emberi méltóságát, ezért közlés 

el�tt megmutatja az ábrázoltnak a róla készült fényképet, s csak olyan felvételt 

jelentet meg róla, amit az illet� is hitelesnek tart és elfogad magáról. Senkit 

nem akar csapdába csalni, se hamis hatásossággal bemutatni. Az efféle korrekt 

magatartás oly ritka ma már, akár a fehér holló.

A korrektségnek és a bizalomnak ebben a légkörében megjelen�k mester-

kéltség nélkül, magától értet�d� természetességgel tudják önmagukat adni. 

A  cigány képz�m�vészek arcképcsarnoka kivételes, bens�séges közelségbe 

hozza ezeket az alkotókat.

Hány és hány muzsikus egyéniséget mutat be a cigányzene mesterei közül, 

hány és hányféle zenészi magatartás vonul el el�ttünk, a vendégre fi gyel�, illet-

ve azt játékával b�völ�, vagy heged�jére, zenekarára összpontosítótól a muzsi-

ka hullámaiban hunyt szemmel alámerül�ig, ahogy ezt képmellékletünkben is 

láthatjuk, Mága Zoltántól Oláh Ern�ig, s eredeti színészi tehetségek, a robusztus 

erej� és eleven, féktelen humorú Szegedi Dezs�t�l s a színházi viszonyok kusza-

ságából el�remenekül� és kivételesen leleményes teremt�er�vel egyszemélyes 

színházat létrehozó Jónás Juditig, a Domján Edit-díjas színm�vészn�ig, aki, 

akárcsak Darvas Iván tette, egymaga képes, egész estét kitölt� darabban egye-

dül lebilincselni játékával a közönséget (Weöres Sándor: Psyché). Molnár István 

Gábor a maga hajlékony és érzékeny tehetségével közel férk�zött a fest�i ka-

rakter megragadásához, a Szentandrássy Istvánt munka közben és a könnyed 

elengedettség állapotában ábrázolt kompozíciójában, kétdarabos sorozatában 

pedig Orsós Terézt állítja elénk az anyaggal és a megjelenítéssel való küzdelem-

ben és az ihlet magával ragadó, felragyogó örömében.

S  végül szóljunk azokról a portréfotókról, amelyek nem valamilyen akció 

közben ábrázolják az alkotót, és látszólag eszköztelenek, valójában olykor ép-

pen ezek a maguk puritán egyszer�ségükben a legbonyolultabb lelki tartalmak 

hordozói, a legtartalmasabbak.

Alkotóm�helye ajtajában, falra aggatott, kovácsoltvas lakatok és egy szekér-

kerék társaságában áll az író, fafaragó, faszobrász Orsós Jakab. Arcán markáns 
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er� és nyugalom. Kissé összehúzott szemmel néz felénk. Kezében ácsszekerce, 

ám csak fi gyelme peremén számon tartva, csaknem önkéntelenül simogatja a 

szerszám éle melletti vasfelületet – ránk fi gyel.

A másik nagy életenergiát sugárzó arc a Bangó Margit énekesn�é. A mu-

landó élet folytatódásának vágya és öröme árad énekéb�l, mintha hang nél-

kül is hallanánk a dal fortissimóját. Mintha maga Káli istenn� sugározná szét 

varázserejét.

A  diagonálisan jobbra tartó sínpár bal oldali szelvényén sötét farmer-

nadrágos fi atalember ül, velünk szemben, fekete szegély�, fehér ingben, 

alsó karjával térdére támaszkodva. Fegyelmezetten tartja magát, de tekinte-

tében bels� dráma, krízis tükröz�dik. (A fi atalember tekintetében tükröz�d� 

bels� drámának az az oka, hogy ez a felvétel a Ki mit tud? tévéfelvételének 

el�napján készült, ám a fotó bels� erejét fokozza a krízisesnek t�n� lelki-

állapot.) Oldalirányban ül a sínen. Határhelyzetben, vészhelyzetben, bármely 

percben várható az átrobogó vonat, s az elképzelt veszély miatt a néz�ben 

tudat alatt megteremt�dik a szorongás. A kép drámaiságát fokozza a kom-

pozíció feszültsége, a sínpár, a talpfák alkotta derékszögek, az er�k, irányok 

érzékeltette hegyesszögek, a vakító fehér ing és a tompa szürke k�zúzalék 

ellentéte. A szem, a lélek tükre, a fotóm�vészetben a legfontosabb kifejez�-

eszközök egyikeként lehet a lélekábrázolás eszköze. A sínen ül� fi atalember 

egész alakos portréja katartikus élményt ad. A  képaláírásból megtudható, 

hogy a színm�vész a Duna TV volt m�sorközl�je, a tiszadobi gyermekváros 

egykori lakója. Nem lehetett könny� élete, ám végül mindig megbirkózott az 

élet nehézségeivel.

Boross Lajosnak élete során többféle arckaraktere volt. Azon a fényképen, 

amelyen Yehudi Menuhinnal együtt látjuk �t, a Világ zenéje cím� produkció fel-

vétele idején, vitalitásának csúcspontján mutatja a prímáskirályt. Ezután még 

sok-sok évig, nyolcvanöt éves koráig részeltette közönségét bvarázslatos játé-

kában. Kivételes helyzetét szolgálatnak tekintette. Benne az öntudat szerény-

séggel párosult. Királyoknak, hercegeknek, minisztereknek is hegedült, s mivel 

sokszor és sokat látott bel�lük, tudva tudta, hogy nekik is két lábuk és egy éle-

tük van. S most, túl a nyolcvanötödik életévén, egy gazdag alkotói pályát bejárt 

ember tekint végig az életúton. Említettük, hogy a fotóábrázolásokon milyen 

jelent�sége van a szemnek. Molnár István Gábor portrésorozatának talán ez az 

egyik legemlékezetesebb, legtartalmasabb darabja. Azzá teszi a feltárulkozó és 

mégis titkokat rejt� tekintet. A fotóm�vésznek sikerült egy olyan ritka, termé-

keny pillanatot megragadnia, amikor a teljes személyiség lényege feltárulkozik. 

A kompozíciós vágás az arcra és az egyszerre önmagába merül� és messze 

néz� tekintetre irányítja a fi gyelmet. Molnárnál sohasem öncélú a kompozíció 

megvágása, kifejezésnek rendel�dik alá. Bölcsesség és nyugalom tükröz�dik 

ezen az arcon, s egy kis rezignáció is, a „minden nótának vége lesz egyszer” 

tudása… Ezek a portréfotók választ adnak arra a kérdésre is, hogy miért érzem 

sz�kösnek ezekre a fotókra a dokumentumkép elnevezést. Olyan képek ezek 

az arcképek, amelyek a személyiség mélységét és gazdagságát, a m�vészet ka-

tartikus erejét sugallják. Molnár István Gábor, a tanulóéveket is beszámítva, két 

évtized alatt legjobb m�veiben eljutott egy ily módon csak rá jellemz�, önálló 

arculatú fotóm�vészet megteremtéséig.
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Orsós Jakab író, faműves

Szentandrássy István festőművész
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Ady Endre

Dankó
Kanyargó Ér mentén fekete, magyar föld
Volt az én testemnek életet adója,
Földb�l él� ember az édes apám is,
Olyan rég nem szóltam magyar szóval róla.
Magyar ott a síkon, szívig magyar minden,
Magyar a vér is még az én ereimben,
Hej; hogy olyan ritkán emlékszem meg róla,
Hej, hogy messze t�lem az Ér-mosta róna!…
Nem tehetek róla…

Én rólam talán ezt eleve rendelték,
Fáradt volt a lélek, hogy belémlehelték,
Novemberi nap volt, sárgult már a róna,
Nincs bennem elég t�z, nem tehetek róla!
Én bennem csak vágy van, messze-messzeszálló,
Valami névtelen, valami borzalmas,
Valami sóvárgó…
Úgy-úgy agyonhajszol, úgy-úgy kerget innen,
Úgy-úgy húz magához az idegen isten;
Keletr�l szakadt törzs napnyugatra szállnék,
Fénynek teremt�dtem s árnyék lettem… árnyék…
Nincs bennem magyar t�z – mea culpa – nincsen…

Magyar Dankó Pista, áldjon meg az isten!…
Kanyargó Ér mentén… Óh, szállj csak rám, álom! –
Lássam meg a multat. Aranyozott szárnyon
Borulj rám: hadd tudjak gyermekmódra sírni,
Szálljon meg oly kéj, mit nem lehet elbírni…

Tele van a szívem… Holdas enyhe éjjel,
Mámorossá tesznek er�s vadvirágok,
Kábultan pihenve hallgatok egy nótát,
Gyermek szemeimb�l a könny� szivárog,
Egyszerre szakad rám kárhozat és éden,
Leányok nótáznak csendes faluvégen,
Reszket mellettem a vadba oltott rózsa…
Óh, szent, égb�l lopott, magyar lelk� nóta…



HANGSZÓLÓ – CIGÁNYZENE

9090

Magyar Dankó Pista, áldjon meg az isten,
Akinek a lelke elvágyódik innen,
Akit kerget, hajszol sóvár, beteg vágya,
Akinek a lelke magyar földön árva,
Megmenti, megtartja a te magyar lelked,
A te nagy bánatod, a te nagy szerelmed,
A te duhajságod, a te kacagásod…
Visszaadtál nekem egy vesztett világot!…

Kanyargó Ér mentén fekete, magyar föld
Volt az én testemnek életet adója,
Földb�l él� ember az édes apám is,
Olyan rég nem szóltam magyar szóval róla.
Visszajött az �zött, agyonhajszolt lélek,
Amit csak álmodtam, amibe’ csak hittem!..
Magyar Dankó Pista, áldjon meg az isten,
Hogyne szeretnélek, hogyne szeretnélek…

Bangó Margit énekes
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A prímások királya
(Boross Lajossal Molnár István Gábor beszélget)

Boross Lajos otthonának roppant ablakain a Deák Ferenc tér fényei sz�r�dnek be. 

A  klasszikus asztalokon, komódokon porcelánok, díszek, ajándékok sorakoznak. 

Nem mindennapi polgári életet idéznek a jelenben. Molli néni mindent rendben 

tart, habos kávéval kínálja barátomat, Rigó Györgyöt és engem. A vitrinben egymás 

mellett az oklevelek, kitüntetések, ott a 2006-ban átadott Kossuth-díj is. A falakat 

a prímásról készült olajfestmények, fényképek díszítik. F� helyen az Állami Népi 

Együttes Zenekarának fekete-fehér fotográfi ája középen a fi atal prímással. „Életem 

egy fontos, felel�sségteljes id�szaka volt. A képen szerepl�k közül, ma ketten él-

nek” – meséli. Hosszú pályájának eleje viszont a háború el�tti id�kre nyúlik vissza. 

A muzsikusok közt szokás egekig dicsérni a jókat, de Boross életútja megkérd�je-

lezhetetlen sikertörténet. Egy él� legenda. A prímások királya hetven éve muzsikál.

– Hol is a történet eleje?

– 1925. január hetedikén szület-

tem, itt, Budapesten. Gyermekkoro-

mat, egy rövid hollandiai megszakí-

tással, Pestszentl�rincen töltöttem. 

Kezdetben édesapám, Boross Géza 

tanított. Máig meghatározó személyi-

sége életemnek. � 1894-ben született. 

Magyari kortársa volt. Magyari Imre 

megreformálta a cigányzenét. Szemé-

lye jelent�s hatással bír az �t követ� 

generációk számára. Attól függetlenül, 

hogy újítások, változások, különböz� 

jó és nem annyira kedvez� hatások 

mind a mai napig vannak. Tizenhárom 

évesen velem is foglalkozott, mindös-

sze egy alkalommal, mutatott egyet-

lenegy dolgot. Talán fél óra volt az 

egész, eszmei értéknek tartom. Rácz 

Laci a másik jelent�s zenésze e kor-

nak. Vele többször találkoztam. Apám 

muzsikált Rácz Lacival. � mondta ne-

kem, hogy ilyen még egyszer nem fog 

születni. Ha visszahallgatok régi fel-

vételeket, egyre jobban érzem, hogy 

igaza volt. Ebben a korban detektoros 

rádiókat hallgattak az emberek. A jobb 

cigányzenekarok folyamatosan kaptak 

lehet�séget a rádióban való szereplés-

re. Abban az id�ben hét kiemelked� 

prímás m�ködött. Zseniális volt mind-

egyik. Egyedi és tiszta. Ami nagy szó, 

mai füllel mindenféleképp! A fels� tíz-

ezernek megvoltak a maga prímásai, 

például Berkes Béla, Pertis Jen� és 

Bura Sándor a dzsentriket mulattatták. 

Csodálatos kávéházak m�ködtek. Ka-

tegória nélkül tudta mindenki a helyét, 

attól függetlenül, hogy sokkal nagyobb 

volt a muzsikustársadalom. És az is 

természetes, hogy a nagyobb merí-

tésb�l több a jó muzsikus. Ebben az 

id�ben a Pátria Kávéházban, az Öreg 

Rajkó zenekarban játszottam. Hát, aki 

nem hatéves, az már öreg. Rajkónak 

legalábbis. 1942-ben pedig felkértek 

az els� fi lmszerepre,1 ahol Sárdy Já-

nost kísérhettem. Más világ volt.

– Az ön generációja következett?

– Hellyel-közzel igen, a háború 

utáni generáció. Járóka Sándorral kö-

zösen kezdtük a Rádió második népi 

zenekarát összeszervezni. Vele nem 

lehetett rosszban lenni. Emberileg 

sem, zeneileg sem. Én barátságot 

1 Éjjeli zene cím� magyar fi lm, 83 perc, ren-

dez�: Bán Frigyes (1943)
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próbáltam tartani mindenkivel. Laka-

tos Sándor kicsit zárkózottabb, ma-

gának való ember volt, de zeneileg 

tökéletes. Még ide sorolom Kozák Gá-

bort is. Bocsánat azoktól, akiket nem 

említettem. Egy rövid id�t leszámítva 

a vendéglátóban dolgoztam le az éle-

temet. Az emberek színházba jártak, 

és az esti vacsoráknak saját kultúrája 

volt. Csak Budán legalább harminc, a 

Körúton pedig egymást érve m�köd-

tek a cigányzenekarok. Ki-ki a maga 

módja szerint tudott valahol, valakik-

nek muzsikálni.

A  másik emlékezetes fi lm, ha jól 

emlékszem, a hetvenes évek elején 

forgatott Az ember zenéje. A  francia 

televízióval Yehudi Menuhin heged�-

m�vész készítette, aki engem is meg-

keresett. Játszottunk benne együtt 

egy számot. Végtelenül közvetlen, ba-

rátságos embernek ismertem meg.

– 1986. január 6-án az Átriumban 

megrendezett cigánybál alkalmával 

választották a prímások királyának. 

Egy nappal a születésnapja el�tt. 

Miután megkoronázták, mindenki azt 

várta, hogy csárdásokat fog játszani, 

ön pedig a Fa leszek, ha fának vagy 

virága cím� Pet�fi -nótát játszotta. 

A  közönség soraiban ott ült Kocsis 

Albert heged�m�vész is, aki meg-

könnyezte a nótát. Miért ezt a számot 

választotta?

– A  pillanatnyi érzelmeimt�l függ 

az, hogy mit adok el�. Én hatódtam 

meg a legjobban. Nagyon jólesett, 

hogy a muzsikusok engem válasz-

tottak. Ha jól emlékszem, kilencven-

kilenc százalékban rám szavaztak. 

A  bált egyébként az ifjabbik Vörös 

Kálmán rendezte.

– A mai fi atalok?

– Az én korosztályomból, egy-két 

kivételt�l eltekintve, mindenki cigány-

muzsikus volt. Ma a zenészdinasz-

tiák gyermekei már m�vészi vagy 

a dzsesszpályára készülnek. Horváth 

Béla kint tanul Zukermann-nál Ame-

rikában. Hál’ Istennek, sok jó és te-

hetséges fi atal van, de a cigányzene 

sincs kiválóságok hiányában. Sárközi 

Lajost vagy Lakatos Mikit említeném, 

mindkett� remek muzsikus, de azt 

mondom, több van bennük, ki fognak 

forrni. Puka Karcsi pedig egy zseni 

abban, amit csinál. Minden kornak 

megvoltak és megvannak a kiválósá-

gai, rájuk nagy felel�sség is hárul. Tu-

domásul kell venni, hogy ezt a m�fajt 

otthon, a szobában elsajátítani nem 

lehetséges. Ehhez kell az éttermi kö-

zeg. Egymástól lehet sokat tanulni. 

Együtt szóljon a banda, és sorolhat-

nám. Az akadémiai, klasszikus zené-

hez egész máshogy kell hozzáállni. 

A  régi nagy prímások egyike sem 

rendelkezett magas iskolával, de egy-

mástól, az id�sebbekt�l össze tudták 

gyúrni a saját stílusukat. Képesek vol-

tak fejlesztésekbe is belemenni. Egyé-

niséggé tudtak válni.

– Milyen jöv�t lát a m�fajnak?

– Nézd, az én meglátásom az, 

hogy az ízlések, a stílusok folyama-

tosan változnak. A  mi hagyományos 

muzsikánk egy olyan tradicionális ze-

ne, amely idáig fennmaradt. Voltak 

hullámvölgyek, ez nem egy új kelet� 

dolog. Ha lehet így mondani, most 

is abban vagyunk. Sokan azt hiszik, 

hogy a nyolcvanas években kezd�-

dött el ez a lejtmenet. Tévednek. 

Nincsenek róla információik, hogy ez 

egy hosszú és lassú folyamat. Tulaj-

donképpen az ötvenes évekt�l már 

folyamatosan csökken a muzsikusok 

mozgástere hazánkban. Nincs pénz! 

Ehhez pénz kell, olyan életszínvonal, 

hogy a családoknak ne legyen gond 

egy zenés vacsora. Addig minden in-

tézkedés er�ltetett. Persze ennél bo-

nyolultabb a kérdés, mert a magyar 

nép kulturális értékei között ott van a 
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muzsikus cigányság átörökített tudá-

sa is. Összetett a probléma.

– Az ötvenes években kik akarták 

elvágni a cigányzenét?

– A magyar zenészek között voltak 

olyanok, akik azt mondták, hogy nem 

ez a népi muzsika. A  merészebbek 

egyenesen kijelentették: nem kell! 

Egy tárgyalás alkalmával hallottam 

ezeket az érveket.

– Mégis engedték?

– Igen. Akkor igen.

– Miért?

– Kodály Zoltán volt a legbefolyá-

sosabb a vitában. Azt mondta, hogy 

szükség van rá, de ez egy átmenet. 

Meggy�z�désb�l mondta-e, vagy csak 

olyan megoldást keresett, amire nem 

tudnak a többiek mit lépni – nem tu-

dom. A  mai helyzetre visszatérve, a 

100 tagú Cigányzenekar 23. születés-

napján volt szerencsém meghallgatni 

a fi atalokat, akkor azt mondtam ma-

gamban és úgy is éreztem, hogy nem 

lehet vége. De amiket mindenfel�l 

hallani, az nem ad sok esélyt a biza-

kodásnak. Csak azt tudom mondani, 

mint amit a politikában szoktak: nem 

tudom, mi lesz. Ebben az évben befe-

jeztem az aktív muzsikát. Hiába a szí-

vem még csak-csak, de a lábam nem 

bírja. Nagyon nehezen közlekedek. 

Nincs olyan hosszú nóta, amelynek 

egyszer ne lenne vége…

Boross Lajos kitüntetései: A  Népköztársaság Aranyérme 

(1951); Berlin, VIT-díj els� helyezés (1951); A Népm�vészet 

Mestere (1952); Bukarest, VIT-díj els� helyezés (1953); 

Munka Érdemrend arany fokozat (1954); A  prímások 

királyává választották (1986); A Magyar Köztársaság Arany 

Érdemkeresztje (1995); Kossuth-díj (2006).

Boross Lajos prímás és Yehudi Menuhin hegedűművész, Bp., 1974
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Kárpáthy Gyula

„Magyari Imre m�vészete 
 Magyarország olyan értéke, 

amit félt�n meg kell 
becsülnünk.”

A  cigány muzsikusok történetének nevezetes évfordulójához értünk az idén. 

Azért nem úgy írom, hogy „a magyarországi cigány zenészek” történetében, 

mert akir�l szólok, annak munkássága európai viszonylatban is kimagaslik. 

Száz évvel ezel�tt született id. Magyari Imre. Ill� az ünnepi megemlékezés 

határon innen és túl, hiszen a két világháború közti id�szakban „a királyok ze-

nésze” jelz�je ugyanúgy megillette, mint a „világhír� m�vészek barátja” mél-

tatás. A svéd, holland vagy éppen az angol királyi udvarokban már alig tudtak 

elképzelni lakodalmat, ünnepséget nélküle; ennek örült, de igazából nem er-

re volt büszke, hanem a nagy m�vészek barátságára: � volt az a prímás, akit 

Budapesten jártában minden világhíresség felkeresett, Toscanini, Futwängler 

éppúgy személyesen vonzódtak hozzá, s nagy elismeréssel, mint Pablo Casals, 

Gigli, Lauri Volpi, Lawrence Tibbet, és oly sok más nagysága a világ klasszikus 

zenem�vészetének, vagy éppen a modern jazz-zene csillagai, Jack Hylton és 

Paul Whiteman.

Maga Yehudi Menuhin mondotta róla – a Magyar Rádió dokumentumtára 

�rzi ezt –, hogy Magyari hegedülése csodálatosan kristálytiszta, és fi nomabb, 

lágyabb tónust nem hallott a nagy heged�m�vészekt�l sem.

✱ ✱ ✱

A múlt század eleje óta jelent�s szerepet játszik a nagy prímások sorában 

a Magyari-dinasztia. Id. Magyari Imre édesapja szintén Magyari Imre, 1864-ben 

született.

Már hétéves korától muzsikált, s még alig volt tizennégy esztend�s, amikor 

testvérével, Kálmánnal együtt megszervezte a Magyari zenekart. Szereplésük 

színhelye ugyancsak rangos volt: a kultúrtörténetileg is nevezetes Aranybika 

étterem és kávéház, a tiszántúli vezet� társadalmi rétegek törzshelye. Híre is 

ment játékának, s így kezd�dött az a pályafutás, mikor is a muzsikust a legma-

gasabb körökbe is hívták, a braganzai herceg udvarától Károly király udvaráig.

Harmincéves korában n�sült, a híres Radics Béla testvérét, Erzsébetet vet-

te feleségül. Ebb�l a házasságból származott a mi id�sebb Magyari Imrénk. 

Els� Magyari Imre nagy társadalmi megbecsülését jelzi, hogy I. Ferenc József 

1914-ben a magyar zene fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül Arany 

Érdemkereszttel tüntette ki.

A  mi 1894-ben született Magyari Imrénk középiskolai tanulmányait és a 

zenedét szül�városában végezte, Debrecenben. Kivételes zenei tehetségével 
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már kilencéves korában fi gyelmet keltett. Els� nagy sikerét a sokat emlegetett 

1903. évi prímásversenyen, a Magyari testvérek zenekarának élén aratta.

A szeptember 16-án lezajlott szereplésükr�l így írt a Budapesti Hírlap kri-

tikusa: „Az igazi nagy tapsvihar a Magyariak muzsikája után zúgott fel. A két 

debreceni prímás között egy öklömnyi Magyari gyerekkel, aki máris pompásan 

bánik a vonóval, igazi magyar érzéssel cikornyátlanul, egyszer� bens�séggel 

húzza a magyar »hallgatókat«; a »frisset« pedig oly ritka, betyáros t�zzel és er�-

vel muzsikálta, hogy t�zbe jött t�le az egész közönség.”

A  bírálóbizottság a Magyari testvérek produkcióját aranyéremmel jutal-

mazta, a gyermek pedig elnyerte Fráter Béla különdíját, egy aranymedaliont. 

A kritikusok egybehangzóan nagy jöv�t jósoltak az apró fi únak, s nem csalód-

tak. 1909-ben Siófokon, atyja zenekarában mutatkozott be, majd Radics Béla 

együttesének a segédprímása lett. Saját zenekarát 1916-ban alakította meg; a 

Royal Szállóban kezd�dött sikerekben gazdag pályafutása. 1925. december 2-a 

nevezetes dátum: el�ször muzsikált a Magyar Rádióban, melynek zenei prog-

ramjában aztán évtizedes vezet� szerepet játszott. (És arról, hogy mit jelentett 

a két világháború között Magyari zenéjének sugárzása, túl az országhatárokon 

is, idézem majd az alábbiakban Tamási Áron tanúskodását…)

A menuhini rangú nagy m�vészekre a bevezet�ben azért is hivatkoztam, 

nehogy az elfogultság látszatába essem. Mert „szeret� elfogultságra” b�ven 

lenne okom: a Ráday utca 32.-ben, közvetlen jó szomszédok voltunk a Magyari 

családdal; elemista koromtól az érettségiig naponta találkozhattam, együtt le-

hettem id. Magyari Imrével, lévén hogy ifjú Magyari Imre a Lónyai utcai reformá-

tus gimnáziumban diáktársam volt, és igencsak szoros baráti kapcsolat szüle-

tett közöttünk. Több mint fél század után is megannyi emlék rajzik föl bennem 

abból az id�b�l. Olyan valaki volt id. Magyari Imre, akire renitens kamaszként 

is nagy respektussal néztem föl. Személyiség volt, joviális, nagy der�, harmónia 

sugárzott bel�le. Alacsony termete, köpcös alkata mellett vitathatatlan elegan-

cia jellemezte, s a modor kelleme még velünk, gyermekekkel szemben is.

Ez a karaktere alighanem nyitja volt a királyi udvarokban és a világhír� m�-

vészek társaságában tanúsított otthonosságának. A cigányság életösztönéb�l 

fakadó, �si, jellegzetes „diplomáciája” nála magas, kulturált fokon mutatkozott 

meg. Ide illik hát a Bethlen István után legjelesebb magyar diplomata, Kánya 

Kálmán külügyminiszter esete. Történt, hogy ifjú külügyiek tanfolyamának zá-

ró díszvacsoráját a Hungáriában (a fi atalabb nemzedék kedvéért: helyén ma 

az Intercontinental van) tartották meg. A fi atalok nagy tetszéssel fogadták az � 

játékát és lelkes elismeréssel nyilatkozgattak róla. Mire Kánya Kálmán: „Igen, 

így van. Nagy mestere a zenének, de azt is tudni kell róla, fi atal kollégák, hogy 

Nyugat-Európában � a mi kiváló m�vészi diplomatánk is.”

S az emlékezést éppen „eo loco” folytatva, a Hungáriában 1961 júniusában 

együtt ültünk Tamási Áronnal és Ferencsik Jánossal a hotel-étteremben, egy 

színházi szabadtéri m�sor stábértekezletét tartottuk. Áron többször indignáló-

dottan tekintett a cigányzenekar felé, mely id�nként oly harsányan játszott, hogy 

alig értettük egymás szavát. „Ezt a prímást még nem láttam, valami beugró lehet 

– mondta. – No, gondolom, ennek sem Magyari volt a mestere!…” Ferencsik fel-

nevetett és helyesl�en rábólintott. Szót szóba f�zve a Kossuth-díjas író és a Kos-

suth-díjas zenem�vész olyan spontán, szép vallomást tett Magyari Imre heged�-
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játékáról, hogy az akkor még fi atal rendez�, Sík Ferenc önkéntelen megjegyezte: 

„Hát… Áron bátyám, ha élne még Magyari Imre, ilyen rangos és hiteles méltatás-

sal Kossuth-díjra lehetne felterjeszteni.” Áron nagyon komolyan felelt: „Így van, 

Feri barátom. A posztumusz Kossuth-díj valóban megilletné Magyari Imrét.” Az-

tán felém fordult: „Az imént azt kérdezted t�lem, miért is lett több mint húsz éve 

már egyik törzshelyem ez a Hungária? Nos, érette – Magyariért. Attól fogva, hogy 

a húszas évek közepét�l hallgathattuk odaát, Erdélyben a budapesti rádiót, úgy 

éreztük, hogy az � zenéjével az ország szól hozzánk tisztán… nemesen. Aztán 

Budapestre jövet egyik els� utam ide vezetett, hogy… igen… minden határon túli 

magyarok nevében hálásan megszorítsam azt a csudateremt� kezét…”

Közben az író szeme sarkából fi gyelte Ferencsiket, vajon �, a zene minden-

tudója mit szól ehhez?

A szigorú kritikájáról ismert karmester a ki nem mondott kérdésre válaszolt: 

„Egyetértek, így van, Áron. Jó néhány remek prímást hallhattam már életem-

ben. Magyari játéka azonban egészen sajátos volt, senki máshoz nem hasonlít-

ható. � ennek a m�fajnak a klasszikus stílusát teremtette meg.”

Ezek a ferencsiki jelz�k egybecsengenek azzal, amit prímás királyunk: Bo-

ross Lajos mondott nekem róla, amikor a centenáriumi koszorúzást szervez-

tem: „Mesterek mestere! A mi cigányprímás világunk klasszikusa! Soha, soha 

mástól nem hallottam olyan csodálatosan szép hegedülést, mint amilyen az 

övé volt. Gyermekkoromtól fogva bámultam �t!”

Magyari Imre m�vészete európai érték� volt, és zenei életm�ve Magyarország 

olyan értéke, amit félt�n meg kell becsülnünk mint egyik össznemzeti kincsünket.

Ifj. és id. Kállai Kiss Ernő
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Fátyol Tivadar

Cigányzene, cigány népzene, 
zenész cigányok

A  magyarországi cigányok zenéjén belül meg kell különböztetnünk a cigány 

népzenét és a cigányzenét. A cigány népzenén a nem muzsikus cigányok ze-

néjét értjük, cigányzenén pedig a cigányzenekarok által kialakított sajátos m�-

zenét. Ezt a különbséget az írásban is jelöljük: külön írjuk, ha folklórról, nép-

zenér�l beszélünk, egybeírjuk, ha az utóbbi m�fajra gondolunk. A zenélés mes-

terségének hagyománya a cigányoknál valószín�leg még az �shazában alakult 

ki. Erre utaló feljegyzést Hamzaal Iszfahán történetírónál találhatunk i. sz. 950 

körül, majd mintegy ötven évvel kés�bb Firdauszí is említést tesz Bahrám Gór 

(421–438) perzsa királyról, aki Indiából hozatott muzsikusokat, hogy szóra-

koztassák alattvalóit. �ket luriknak nevezték, az arab világban ma is így hívják 

a cigányok egy csoportját. A vándorlás során a különböz� országokban zenei 

szolgáltatást végeztek, emiatt nem lehet beszélni egységes cigány zenér�l, el-

lenben a más népek zenéjét mesterien ötvözték saját el�adásmódjukkal és ze-

nei világukkal, aminek következtében jellegzetes m�fajok alakultak ki, például 

Andalúziában a fl amenco, Magyarországon a cigányzene.

Cigányzenészek szerepe Magyarországon: verbunkos és a magyar nóta. 

Hazánkban a cigányzenészeknek a reformkorban jutott el�ször igazán megbe-

csült szerep. A paraszti zene nem szolgálta a magyar nemzeti érzés kifejezését: 

a dudán, furulyán el�adott táncdallamok nem voltak alkalmasak a formálódás-

ban lév� polgári ízlés kifejezésére, a nemesek pedig alantas dolognak tartották 

a zenélést, a muzsikálással való szórakoztatást. A  cigányok már korábban is 

mulattatták az urak mellett a parasztokat is, lakodalmakban, bálok alkalmával, 

a fonóban, olyan hangszereket szólaltatva meg, amelyeket a parasztok nem-

igen használtak, például a vonósokat. Az els� név szerint említett prímás a 

 XVIII. század els� felében él� Barna Mihály, akinek négytagú zenekaráról tudó-

sítanak a feljegyzések. A bandában kontraheged�s, hárfás és egy b�g�s muzsi-

kált Barnán kívül, a Csáky grófok udvarának szolgálatában álltak. Barna Mihály 

zenekaráéhoz képest Czinka Pannát a bandájában hárfa helyett cimbalmos 

kísérte a kontra és a b�g� mellett. Ezzel a felállással nála találkozunk el�ször.

A XVIII. század végére országszerte elterjedtek a cigányzenekarok, lénye-

gében olyan összeállításban, ahogyan azt Czinka Pannánál láttuk. A  kontrás 

a prímás dallamát kíséri, a b�g� basszust játszik, a cimbalom pedig kísér� 

akkordhangszer. Alakultak s elterjedtek hétf�s bandák is, ezekben a négy már 

említett alaphangszer mellett a klarinét, kisb�g�, más néven a cselló, brácsa, 

illetve tercheged� szólalt meg. A heged� dallamot játszik, a tercheged� nem a 

hagyományos számítások szerint játssza a tercet, hanem a harmónia függvé-

nyében kíséri a prímást. A kontra ma már nem divat, amíg volt a zenekarban, 

a D és a G húron fogta az akkordot, megosztva a brácsással. A brácsás a G és 
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a C húron a teljes akkord másik két hangját húzta meg, és így vált teljessé az 

akkord. Ma már a brácsás hármas és négyes fogásban szólaltatja meg az ak-

kordot. Például a C-dúrt a C, É, G hangok lefogásával muzsikálja. A kontra és 

a brácsa ritmushangszerként is szolgál, például esztamnál (gyors csárdás) és a 

d�v�nél (csárdás). A b�g� a zenekar alaphangszere, ami a basszusokat játs-

sza és ritmizál. A cimbalom a mai zenekar hangzásvilágának összetartó ereje, 

mivel a nótáknál harmonizál és szabadon üti meg az akkordokat, a csárdásnál 

akkordot üt és ritmizál, gyors csárdásnál úgyszintén. Ezenkívül s�r�n játszik 

szólót is, és egy adott témára variációzik, vagyis improvizál. Mindezt a meg-

adott harmóniakereteken belül. A cselló a dallam játszása mellett díszíti is azt. 

A klarinét szólózik és akkordokat bontva díszít, ugyanúgy, mint a cimbalmos, a 

klarinétos is sokat improvizál.

De voltak egész nagy létszámú zenekarok is, esetenként akár húszan is 

lehettek. A XVIII. század utolsó harmadában bontakozott ki az új hangszeres 

zenei stílus, a verbunkos, amely körülbelül az 1830-as évig tartotta magát. 

Ezt az ötven-hatvan évet a magyar zenetörténet verbunkos korszaknak nevezi. 

A német eredet� werbung szó magyarul toborzást jelent. A magyarban ver-

buválásként meghonosodott szó azokat a férfi táncokat jelöli, melyeket akkor 

táncoltak, amikor a legényeket próbálták a hadseregbe csábítani. A  tánchoz 

a kísér�zenét több esetben cigányzenészek játszották. A  verbunkos zené-

ben a magyar mellett számos nép zenéjének elemei fellelhet�k, mint például 

közel-keleti, balkáni és szláv, bécsi–olasz motívumok is, amelyeket a cigány-

zenészek ötvöztek saját játékstílusukkal, harmóniavilágukkal. De nemcsak 

a verbunkos kialakulására hatottak a fentebb említett motívumok, hanem a 

verbunkos zene is hatott a nyugat-európai zenére: Brahms, Beethoven, Ha-

ydn, Schubert, Liszt Ferenc, Csajkovszkij és sokan mások is többször fordultak 

témáért és ihletért hozzá.

A cigányzene legjelesebb képvisel�je Bihari János (1764–1828) volt, noha 

verbunkost nem cigány zeneszerz�k is alkottak, mint Csermák Antal (1774–

1822), Lavotta János (1764–1820) és Rózsavölgyi Márk (1789–1848). Bihari 

volt a reformkor leghíresebb, legdivatosabb prímása. Ebben a korszakban 

egyre-másra alakultak a cigányzenekarok, s a híres prímások mellett zenekari 

tagok is híressé váltak. A köztudatban a nemzeti zene képvisel�iként, a nemzeti 

tudat hordózóiként és ébren tartóiként tartották �ket számon. A cigánybandák 

az 1848–49-es szabadságharcban is részt vettek, muzsikájukkal buzdították 

a harcoló katonákat. De már ennél korábban, Rákóczi mellett is ott találjuk a 

cigányokat. A híres Rákóczi induló dallamát az öreg Czinkának, Czinka Panna 

nagyapjának tulajdonítják, akinek a teljes nevét nem ismerjük. A Rákóczi in-

duló dallama Liszt Ferencet és Berliozt is megihlette. Mikor Berlioz Budapestre 

látogatott, Liszt, aki már feldolgozta egyik magyar rapszódiájában, ajánlotta 

neki ezt a dallamot, így született meg a ma ismert Rákóczi induló.

A  cigányzenére jellemz�, hogy sajátos harmóniavilága van, például nagy 

el�szeretettel alkalmazzák a zenészek a sz�kített harmóniát. Stílusuk a tech-

nikai el�adásmódban különbözik másokétól, például egyik hangról a másikra 

csúszik az ujjaival a prímás.

A  cigányzenekarok elterjedésének is köszönhet�, hogy a magyar nyelv a 

XIX. század végére átvette a vezet� szerepet a némettel szemben. Ekkorra a 
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verbunkos helyét népszer�ségben elfoglalta a magyar nóta, ami ugyancsak 

magyar népies jegyeket hordoz magában, de cigányok nélkül ez a m�faj sem 

jöhetett volna létre. A két nép egymásra találásából született meg, ugyanúgy, 

mint a fl amenco Spanyolországban. Kedveltsége ellenére mégis óriási vitá-

kat kavart, melynek egyik elindítója Bartók Béla volt. A magyar nótát ugyanis 

cigányzeneként tartották nyilván, amelyet Bartók cáfolt meg el�ször: „…kije-

lentem, hogy amit önök cigányzenének neveznek, az nem cigányzene. Nem 

cigányzene, hanem magyar zene; újabb magyar népies m�zene.”

Cigányzenészek által el�adott egyéb zeneszámok. A  cigányzenekarok 

mindig a közönség igényeinek megfelel�en alakították ki repertoárjukat, ami-

b�l pontosan nyomon lehet követni az adott kor zenei divatját, ízlésvilágát. 

A magyar nóták, csárdások mellett opera- és operettrészleteket is el�adtak. Az 

operákból nyitányokat, népszer� dalbetéteket, az operettekb�l a slágereket, 

ezek mellett a kés�bbiek folyamán klasszikus m�veket is, Liszt vagy Brahms 

darabjait. Amíg a könny�zenei m�faj nem terjedt el széles körben, addig ki-

zárólag a cigányzenészek voltak azok, akik szórakoztató zenével foglalkoztak. 

A könny� m�faj térhódítása �ket sem hagyta érintetlenül. Sok zenész cigány 

vagy áttért ezeknek a m�fajoknak az el�adására, vagy eleve ezen a területen 

szerzett magának hírnevet.

A jazz-zene. Azon kívül, hogy a magyar jazz-zenei élet meghatározó alakjai 

lettek, mint például Bacsik Elek, Csányi Mátyás, a Horváth testvérek, Kovács An-

dor, Pege Aladár, Szakcsi Lakatos Béla, Babos Gyula, a Peczek–Lakatos család 

tagjai, világhírnévre is sikerült szert tenniük. Nemkülönben a fi atalabb generá-

ció tagjai: Snétberger Ferenc, Oláh Kálmán, Lakatos Tóni, Balázs Elemér, Oláh 

Cumó Árpád, Szakcsi Lakatos Róbert és sokan mások.

A klasszikus zene. A megváltozott zenei ízlésvilág hatására, mint fentebb 

is említettük, a zenész cigányok nemcsak a könny� m�faj irányába mozdultak 

el, hanem sokan klasszikus zenei el�adóm�vészek lettek. Itt kell megemlíte-

nünk Cziffra György zongoram�vészt, aki Franciaországban telepedett le és 

világhírre tett szert, Ruha István és Sívó József szintén világhír� heged�m�vé-

szeket. �ket a klasszikus zenei élet mindenkori kimagasló személyiségeiként 

tartják számon. Szólnunk kell még Pege Aladárról is, aki a jazz-zenén kívül a 

klasszikus zenében is maradandót tudott alkotni. Ma már a tradicionális cigány-

zenész családok szinte kivétel nélkül klasszikus zenei pályára irányítják gyer-

mekeiket. Elmondhatjuk, hogy ezek a fi atalok is nagy sikereket érnek el a világ 

különböz� színpadain, például ifj. Lendvai Csócsi József, ifj. Horváth Zoltán, ifj. 

Horváth Béla, ifj. Nyári Gyula, ifj. Sánta Ferenc, ifj. Kecskés Sándor.

A  rockzene. A  rockzene is megérintett cigány el�adókat, akikre méltán 

büszkék lehetünk. A  rockzenészek szerint minden id�k legnagyobb gitárosa 

volt a fi atalon elhunyt Radics Béla (1946–1982). Az Atlantis együttesben kezdte 

pályafutását, de igazán híressé a T�zkerék és a Taurus zenekarokban lett. Mára 

már gitárjátéka legendává vált.

A rapzene. Az amerikai fekete rapzene hatására alakult meg a múlt század 

kilencvenes éveinek utolsó éveiben, 1997-ben a Fekete Vonat nev� rapegyüt-

tes. Az együttes érdekessége, hogy a szövegben a saját etnikai jelleg� problé-

máit fogalmazta meg magyar és cigány nyelven, er�sen merítve a cigány folklór 
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elemeib�l is. A háromtagú együttes néhány év múlva szétvált, ma már szóló 

karrierjüket építik. LL Junior mára kedvelt sztárja a pop világának.

A popzene. Ebben a m�fajban els�ként a Bódi Guszti és Fekete Szemek 

nev� autentikus együttes lépett a közönség elé. A  cigány folklórt ötvözték a 

popzene elemeivel. Hamarosan megalakult a Romantic együttes és a Váradi 

Roma Café, akik egy teljesen új, szövegben és harmóniavilágban kifejezetten 

cigányos popzenei m�fajt hoztak létre. Egyéni sikereket ért el Emilio, aki egy-

ben elismert jazz-zenészként is m�ködik. Hosszú ideig dobolt Oláh Cumó 

Árpád zenekarában. Dalaiban el�szeretettel ötvözi a jazz és a funky zenei ele-

meket. El�adásmódja a cigány folklórra is emlékeztet az úgynevezett szájb�-

g�betétekkel. Nagy lehet�ség a fi atalok számára a két évvel ezel�tt elindított 

televíziós m�sor, a Megasztár. Számos cigány fi atal mutathatta be tudását ki-

sebb-nagyobb sikerrel, hárman els�, második és harmadik helyezést értek el: 

Gáspár László, Oláh Ibolya és Molnár Ferenc Caramel. Azóta több CD-jük jelent 

meg, rendkívül népszer�ek az országban. Elmondhatjuk, hogy többet tettek ez 

el�ítéletek csökkentése érdekében, mint a célzottan erre irányuló programok, 

hiszen a versenyek során a közönség (a nem cigány többség) juttatta �ket do-

bogós helyekre.

A világzene. A 80–90-es években újabb m�faj hódított világzene néven. 

Ez egy olyan zenei elegy, ami folklóralapokra épül, különböz� zenei kultúrák 

ötvözete, amelyben szinte minden zenei irányzat megtalálható. A  hazai el�-

adóink között jazz-zenészeink találhatók, mint pl. Babos Gyula, a Kossuth-díjas 

Szakcsi Lakatos Béla, a folklórel�adók közül Miczura Mónika, Balogh Kálmán, 

de van cigányprímás is, mint Roby Lakatos, aki a magyar nóta, a jazz, a bal-

káni zene és a latin-amerikai ritmusokat egyesíti világzenévé hagyományos 

cigányzenekari felállásban el�adva. A  kilencvenes évek elején jelent meg a 

Deep Forrest nev� francia együttes CD-je, melyen a hetvenes években kiadott 

magyarországi cigányfolklór-gy�jtés egyik f�szerepl�je, Xuttyán által el�adott 

dalt dolgozta fel, amely pillanatok alatt világsikerré vált.

A folklór. Amikor Bartók Béla azt írta a cigányzenér�l, hogy az magyar m�-

zene, ám mellette hozzátette azt is: „van a cigányoknak is saját népzenéje, az 

a népzene, amit a falvak szélén a cigánytelepeken énekelnek”. Tapasztalatból 

mondta, hiszen egyike volt azoknak, akik cigány folklórt gy�jtöttek. A cigány 

népzene nem hangszeres zene, hanem kifejezetten vokális zene. Az énekhez a 

ritmust az úgynevezett szájb�g�, kanalak összeütése, tekn�n, asztalon való do-

bolás, kannaütögetés szolgálja. A cigány népzenét két nagy osztályba sorolhat-

juk: a lassú dalokra, cigányul: lóke d’ili; és táncdalokra: khelimaski d’il. A lassú 

dalok dallamvonala többnyire ereszked�, általában kötetlen ritmusúak. Mind a 

lassú, mind a táncdalok el�adásmódja improvizációra épül, éneklésük közben 

kézzel pattogtatnak. A táncdalokat úgynevezett pergetéssel éneklik, az énekest 

a fentebb említett módokon kísérik. A különböz� magyarországi cigány cso-

portok mindegyikének saját és sajátos népzenéje van. A cigány folklór gy�jtése 

a XIX. század végén, XX. század elején kezd�dött meg. Els� gy�jt�ként Wlis-

loczky Henriket kell megemlítenünk. � nemcsak gy�jtötte a cigány népdalokat, 

hanem le is fordította. Ezt a munkát Hermann Antal, Bartók Béla folytatja, de 

Kodály Zoltán is felgy�jtött néhány cigány nyelv� dalt. A harmincas évek végén, 

negyvenes évek elején Csenki Imre és Csenki Sándor a püspökladányi cigány-
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telepen gy�jtöttek, ezeket a cigány népdalokat Víg Rudolf, a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia népzenekutatójaként újragy�jti. Az � nevéhez f�z�dik az els� 

magyarországi cigány népzenei lemez összeállítása is. Ezen a lemezen hallhat-

juk Xuttyánt, akit a Deep Forrest kapcsán már megemlítettünk. Napjainkban a 

Zenetudományi Intézet munkatársaként Kovalcsik Katalin gy�jti a cigány nép-

zenét. Bari Károly költ� fi gyelmét sem kerülte el a cigány folklór. Gazdag gy�j-

teményét bolti forgalomba nem került CD-lemezeken örökítette meg. Cigány 

folklóregyüttesek el�ször az ötvenes években alakulnak meg, az els� Cigány 

Kulturális Szövetség idején. Az együttesalakítás nagy hulláma azonban a het-

venes évek elejére, közepére esik, amikor is munkásszállásokon cigányklubok 

keretében a cigány fi atalok összeálltak, s cigány nyelven adták el� az otthonról 

hozott dal- és tánckincsüket. A legnagyobb sikereket az azóta már világhírnév-

re szert tett Kalyi Jag – Fekete T�z együttes érte el. Rákospalotán alakult meg 

a helyi cigányklub nevét visel� Rom Som. Hamarosan sorra-rendre alakultak 

a folklóregyüttesek, a pop m�fajban említett Bódi Guszti a Nagyecsedi Fekete 

Szemek nev� együttest alapította, �ket követte a Lindri, a Ternipe, a Kanizsa 

Csillagai, az Ando Drom, a Romani Rota, a Szilvási Gypsi Folk stb. Az együttesek 

tagjai nem elégedtek meg az általuk ismert népdalok el�adásával, repertoár-

jukat szinte mindegyikük a még fellelhet� népzene gy�jtésével b�víti. A cigány 

folklórra jellemz�, szemben más népek népzenéjével, hogy még a mai napig is 

keletkeznek újabb és újabb darabok, s a folklóregyüttesek ezeket továbbadva 

meg tudják szólaltatni, ismertté tudják tenni a nagyközönség számára.

Puka Károly és Fátyol Tivadar cigányzenekara, 1999
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Kárpáthy Gyula

A „Szürke eminenciás” 
és a tanítvány

(Emlékezés Farkas Gyuláról – Fátyol Tivadarral)

„mint a rigó, h�s fekete lombban

hadd éljek, ó Uram szelid der�ben,

alázatos szegényen, egyszer�en.”

(Francis Jammes – ford. Szabó L�rinc)

Egyszer egy beszélgetésünk közben, csak félig tréfásan, azt mondtam neki: „te 

vagy, Gyula bátyám, a cigány nevelés szürke eminenciása…” Fanyar mosollyal, 

fejét ingatva nézett rám, s hirtelen rajtam is felemás érzés uralkodott el. Nem 

henye, zsurnaliszta szó volt ez? Hát igen, persze, szürke eminenciás, a szónak 

abban az értelmében, hogy soha nem volt el�térben, mindig a háttérbe húzó-

dik, „szelid der�ben, alázatos szegényen, egyszer�en”, ám a cigány zenész-

nemzedék nevelésének területén � kulcsszemélyiség. Persze, „a szürke” jelz�t 

még csak-csak elfogadta, kicsi, sovány termetével, mindig szerény ruházatával, 

puritán létmódjával, ám az „eminenciás” jelz� már nem tetszett neki, hiszen 

abban valami el�kel�sködést sejtett. S ez végképp nem illett a mentalitásához. 

(Miközben, kicsi korától fogva, hírneves cigány prímások között élt, akiknél – 

mit tagadjuk – gyakorta tapasztalható a „raj”-ság, a kivagyiság.)

Az id� távlatából visszatekintve mégis azt mondom, hogy � kivételes emi-

nenciás volt, az eminencia alatt értvén az emberi, szakmai rangban kimagaslót 

(mely múlhatatlan érték az esetleges bíborosi, érseki címeknél).

Ki mással idézhetném fel emlékét, mint Fátyol Tivadarral, akir�l � mondot-

ta nekem, hogy sok száz növendéke, hosszú pedagógusi élete folyamán egyik 

legkedveltebb tanítványa volt. „Ahogy n�tt a kezem alatt, lassan már fél szóból 

is értettük egymást.”

– De hát nem is csoda ez – folytatta –, hiszen úgy is mondhatnám, hogy 

„könny� volt neki” Az, hogy rögtön felfi gyeltem rá, érthet�. A „Fátyol-dinasztia”, 

amennyire követni tudjuk, a fejedelmek koráig visszanyúló Erdély-történelemb�l 

gyökereztethet�. Már egy évszázaddal ezel�tt, Fátyol Károly – más jeles családi 

el�deit követ�en – volt a hírneves valaki, aki mint egész kiváló gordonkam�vész, 

nemcsak Erdélyben, az egész országban ismertté vált. Kossuthnak is egyik ked-

vence lett. (Mert ne felejtsük el, hogy sok száz cigány zenész önként jelentkezett 

’48-ban katonának. A  honvédzenekarok cigány tagjai nemcsak muzsikáltak, 

hanem részt vettek a harcokban is. Egyszer, amennyire adataim engedték, ös-

szeszámoltam: 23 tábori zenekar vezet�je volt cigány, katonai rangban is mind 

honvéd karmester. A Fátyol-dinasztia külön érdeme, hogy a réges-régi erdélyi, 

sajátos hangú cigány zenét és a XIX. század elejét�l kialakuló magyarországi 

cigány zenét hozták összhangba, harmóniába, kölcsönösen gazdagító hatással.



HANGSZÓLÓ – CIGÁNYZENE

103103

Most, Fátyol Tivadarral beszélgetve, azzal kezdem:

– Ismered a régi mondást, hogy „Poeta non fi t, sed nascitur” – „A költ� nem 

lesz, hanem születik.” Mennél régebben és széleskör�bben éltem-élek a neve-

léssel foglalkozók között, annál inkább meggy�z�désemmé vált, hogy „Peda-

gógus non fi t, sed nascitur”. Gondolom, ez illik �rá.

– Hát igen… – feleli Fátyol. – Mert poéta is volt, nemcsak azért, mert da-

lokat, zenét komponált, hanem azért is, mert egész lényét áthatotta a zene 

költ�i szellemisége, gazdag érzésvilága. � a különböz� zeneszerszámok mes-

terségbeli fortélyain túl tanítványai el�tt föltárta az instrumentumok lelkét is. 

A mesterség elsajátítása ügyében egészen szigorú mester volt, ám amikor a 

növendékei az � szólásukat keresték, akkor végtelenül fi nom, megért�, türel-

mes valakinek mutatkozott. Ez abból fakadt, hogy mélységesen hitt a cigány 

gyermekek kinyiladoztatható tehetségében… a „rajkók”-éban.

Messze több, mint félszázadot ölel át a Farkas Gyula élete a rajkók „ze-

ne-történelmében”. Már a harmincas évek derekán részt vett az els� neveze-

tes rajkós-zenekarban. Aztán, amikor évtizedekkel kés�bb az ominózus KISZ 

kivételesen értelmes cselekedete révén megalakult a M�vész Együttes, s ezen 

belül a Rajkó zenekar, � lett ennek az igazi mestere.

– Kora reggelt�l kés� estig ott élt a próbatermekben a „gyerekei” között, 

mint gondos és szeret� családf�. Nemcsak a mesterséget tárta föl el�ttük, ha-

nem serdül� személyiségük egyedi nyitjait is fürkészte, hogy egyéniségüket 

megtalálni, kifejl�dni segítse: az „alkotó lelket, szellemet”.

E gondolatnál rögtön szóba kerül beszélgetésünkben, hogy beléjük táplálta 

(amire „genetikusan” amúgy is fogékonyak voltak), hogy a cigány zene sajátos 

varázsa-lelke az improvizálókészség, az alkotó játékosság.

Ezzel kapcsolatban egy nevezetes példa: amikor a világhír� Leonard Berns-

tein Budapesten járt, egy este az illetékes tényez�k nagy protokollfogadást 

rendeztek tiszteletére az Atryum Hotelben. Színesít�nek, háttérzenének („spe-

ciális folklórnak”) behívták a Rajkó zenekar egy 14 tagú együttesét. Finoman, 

szépen játszani kezdtek… (Farkas Gyula nevelése a társasági viselkedésre is 

kiterjedt. A különböz� külföldi protokolláris vendégszereplései alkalmával, Pá-

rizstól Londonig és Rómáig, mindenütt elismeréssel szóltak a rajkók kulturált 

magatartásáról.) Bernstein, akit körülvettek a fontoskodó személyiségek, fel-

fi gyelt a zenére – szabadkozó mosollyal kivált a „díszgy�r�b�l” és odasietett a 

Rajkókhoz. Hallgatni kezdte �ket közvetlenül… majd beszélgetett velük, újabb 

és újabb dallamokat dúdolt-fütyült nekik, s fi gyelte, hogy ezek a tizennégy–ti-

zennyolc éves rajkók azonnal készek az improvizáló zenélésre.

Elragadottan fordult az �t zavartan bámuló társaság felé:

– Won de rous… csoda, amit ezek a kedves „rajkók” produkálnak!

Most értettem meg igazán, hogy mit�l lett olyan nemzetközi hír� a zené-

lésük. Még hosszan elemezte a zenéjük értékeit. Valóban: Farkas Gyula rajkói 

egy évtized alatt nemcsak Európában lettek hírnevesek, hanem amerikai és 

távol-keleti turnéjukon is. Egész zenei jelenségük sikerének titka az volt, hogy 

a magyar nótákon, cigányzenei számokon túl repertoárjuk felölelte a legkedve-

sebb klasszikusok adaptált m�veit is. Farkas Gyula abban jelölte meg ugyan-

is úttör� koncepcióval a cigány zene korszer� fejl�désének útját, hogy minél 

jobban kiteljesítsék repertoárjukat. Rendkívüli hangszerelési és kompozíciós 
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tudásával adaptálni tudta a Rajkó zenekar számára a klasszikusokat éppen úgy, 

mint például a legszínvonalasabb operettm�veket. Ehhez persze hozzátartozik, 

hogy zeneszerz�ként is számon kell �t tartani. Fátyol Tivadar els� zeneszerz�i 

inspirációit t�le is kapta, t�le tanulta meg a cigányzenekarok nyelvén való 

tudást. Mi sem igazolja ezt ékesebben, mint az a Lakatos Menyhért szöveg-

könyvére írt Átok és szerelem cím�, tévének készült zenem� sikerét nemcsak 

az jelzi, hogy a televízió újra és újra sugározta, hanem még hitelesebben az: 

szerte az ország cigányzenekaraiban esti m�soraikhoz állandóan hozzátartozik 

az Átok és szerelem f�bb számainak megszólaltatása.

Itt nagyon, de nagyon fontos megjegyeznem: egy évtizeddel ezel�tt ama 

nevezetes Péli-m�terem baráti társaságában ismertem meg Fátyolt, és azért 

fi gyeltem fel rá olyan élénken – s aztán valósággal leszakadtunk a többiek 

beszélgetéseir�l –, mert � Lajta Lászlóról mint szellemi-zenei példaképér�l, 

mesterér�l szólott, s arról, hogy – minden tisztelete mellett Kodály iránt – mi-

ért szereti �t jobban. (Nekem Lajta gimnazista koromtól fogva egyik szellemi 

tanítóm volt, lévén hogy Ábel fi ával nyolc évig együtt jártunk a Lónyai utcai 

gimnáziumba, s minden vasárnap délel�tt kulturális vitákat rendeztünk Lajtáék 

váci utcai lakásán.) Ahogy elemezte Fátyol Lajta eszmei irányultságát – emigrá-

lása után Bartók vele tartotta a kapcsolatot –, független ellenzéki szellemiségét, 

európai m�veltségét, mélyen megragadott. Olyan intellektualitás mutatkozott 

meg benne, amely korántsem korlátozódik csak a zenei területre a fi atal mu-

zsikusnál.

✱ ✱ ✱

És aztán… Farkas Gyula halála után?

És ma – napjainkban?

És hányan vannak, országosan, akik tudják, ki volt Farkas Gyula?

És mi van ma az európai hír� Rajkó zenekarral?

Kik �rzik és hogyan az új és új cigánygyermek-nemzedék zenei tehetségét, 

kik követik Farkas Gyula félt� gondoskodását?

Olyan elementáris kérdésfelvetések ezek, amiket nemcsak egy cikkben, ha-

nem Széchenyi nyomán egy külön röpiratban kellene föltárni és megválaszolni.

Azt hiszem, Fátyol Tivadarban a Farkas Gyula-i példa is munkál: a mester 

nemcsak a Podmaniczky utcai zenei próbahelyiségekben élt, hanem fáradha-

tatlanul fürkészte-kutatta Szabolcs-Szatmártól Baranyáig a tehetséges gyer-

mek-, fi atal tehetségeket. Amikor Fátyol az Ariadne Alapítvány igazgatójaként, 

Háta Antóniával együttm�ködve, tehetségkutató pályázatokat írt ki, a hivatot-

tak menedzselésével is egybekötve, s a pécsi Gandhi-iskolától, kollégiumtól 

Bécsig ösztöndíjakkal karolják föl a fi atal cigány zenei tehetségeket – akkor 

adózik-adóznak leginkább Farkas Gyula múlhatatlan emlékének.
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ifj. Boros Mátyás

Cigányzenészek régen és ma
A  XVIII. század végén közel 1600 

cigányzenészt említenek az össze-

írások. Száz év múlva már 17 ezer 

zenész cigányt regisztrálnak Magyar-

országon. A falusi zenészekt�l kezdve 

a külföldön is jól ismert cigánybandák 

mint a cigányság legsikeresebb és 

leginkább megbecsült tagjai – köz-

tük Bihari János, Rózsavölgyi Márk 

(aki nem is volt cigány: Rosenthál 

Márk), Bunkó Feri – beírták a nevü-

ket a magyar zenetörténelembe. Ott 

voltak a cigánybandák az 1848–49-es 

forradalom és szabadságharc katonái 

között, és segítették a nemzeti ellen-

állás ébren tartását a kiegyezésig. 

A  századforduló társadalmában pe-

dig a „magyar nótára” sírva vigadó 

dzsentrik révén hatalmas kultusz ala-

kult ki m�vészetük körül. A  verbun-

kos elemei megjelentek az európai 

klasszikus zene alkotásaiban is, pl. 

Liszt Ferenc rapszódiáiban, és Johan-

nes Brahms 21 magyar táncot kom-

ponált. A  cigányzenészek eljutottak 

zenekarukkal Európa majd mindegyik 

országába, ahonnan többnyire ünne-

pelt zenészként tértek haza. Kialakult 

a cigányság „arisztokráciája”, akik tár-

sadalmi rangjukat, anyagi jólétüket a 

XX. század második feléig meg tudták 

�rizni. 1968-ban még hét-nyolcezer 

cigány ember foglalkozott hivatássze-

r�en zenéléssel. A  cigányzenészek a 

’80-as évekig a többségi társadalom-

ba integrálódtak, lakáshelyzetüket, 

életvitelüket tekintve a alsó közép-

osztályhoz hasonlítanak, ugyanakkor 

kulturális sajátosságaikat is sikerült 

meg�rizniük. A  többségi társadalom 

szokásrendszerébe beépül a cigány-

zene hallgatása, a cigányzenés szó-

rakozóhelyek látogatása. Napjaink-

ban csupán háromezer cigányzenészt 

tartanak nyilván. Körvonalazódtak 

azon csoportok, akik nyertesévé, il-

letve vesztesévé váltak az új társa-

dalmi-gazdasági berendezkedésnek. 

A csoportok közötti átjárás, és különö-

sen a felfelé jutás nehezebbé vált. Ma 

Budapesten körülbelül tíz hagyomá-

nyos cigányzenekar m�ködik. Ebb�l 

mindössze kett� öttagú, ami a klas-

szikus követelményeknek (minimum 

hét f� prímás-terces-brácsás-cimbal-

mos-b�g�s-csellós-klarinétos) sem 

felel meg. A  többi két-három tagú, 

megesik, hogy (egy neves étterem-

ben) egy szóló cimbalom játszik, de 

legtöbbször hiányos a zenekar. A ven-

déglátósok, ha egyáltalán foglalkoz-

tatnak zenészt, azt – a bérterhek 

miatt – legtöbbször feketén teszik.

Az 1950-es évekt�l folyamatosan 

sz�ntek meg a cigányzenés éttermek. 

Alakultak azonban úgynevezett m�-

vészegyüttesek, mint a BM Duna M�-

vészegyüttes Járóka Sándor prímás 

vezetésével, az Állami Népi Együttes 

Boross Lajos prímás vezetésével, a 

Székes F�városi Zenekar Kozák Gábor 

József prímás vezetésével, a Magyar 

Rádió Népzenekara Lakatos Sándor 

prímás vezetésével, a Honvéd M�vész 

Együttes Kovács Árpád prímás vezeté-

sével stb. Ezekbe a zenekarokba csak 

olyan muzsikusok kerülhettek be, akik 

magasabb képzettséggel, zenei tanul-

mányokkal rendelkeztek és ismerték 

a kottát. A  magasabb szakmai köve-

telmények megjelenése már nem volt 

elég ahhoz, hogy a fi atalok a zenekar-
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ban tudják elsajátítani a cigányzenész 

mesterséget. Zeneiskolákba íratták be 

a gyerekeket, és voltak, akik feln�tt 

fejjel tanulták meg a kottaolvasást. 

A  képzés a zeneszakképzés irányá-

ban folytatódik. A  rendszerváltás óta 

a vendéglátó-ipari egységek privati-

zálása egy teljesen új munkaer�-piaci 

helyzetet eredményezett a cigányze-

nészek számára. A munkaadói szférá-

ra nehezül� nagymérték� közterhek, 

adók (pl. ArtisJus) arra kényszerítették 

a munkaadókat, hogy elküldjék a ze-

nészeket, mondván: „nincs rá igény”. 

A családfenntartó férfi ak eddigi életpá-

lyája a muzsikus életr�l szólt, a befek-

tetett energia, munka a zenetanulás 

területére összpontosult, amelyet más 

területre átváltani, átvinni nem, vagy 

nehezen lehet. Vannak muzsikusok, 

akik szakképzettség nélkül hangszer-

javítással próbálnak sorsukon segíteni. 

A fi atal generáció új útja a klasszikus 

zene tanulása. A  rendszerváltás el�tt 

a Zeneakadémián cigány fi atalok ke-

vesen tanultak. A  cigányság részér�l 

is tapasztalhatunk ett�l egyfajta ide-

genkedést. „Elveszíted a romaságod”, 

„Kitanulod a víredet” – mondták az 

öregek. Azok az ismert cigány muzsi-

kusok, akik a Rajkó zenekarban vé-

gezték zenei tanulmányaikat – Berki 

László, Lendvai Csócsi József, Horváth 

Zoltán, Gabora Gyula stb. –, látva a 

kilátástalan helyzetüket, a gyermekei-

ket a klasszikus zene felé orientálták. 

A  tradicionális cigányzene sajnos ma 

már veszélyben van. A Zeneakadémi-

án meg lehet tanulni hegedülni, de a 

szakmát, a stílust, a mesterségbeli tu-

dást csak a cigányzene nagy öregjeit�l 

lehet megtanulni a mindennapi mun-

kavégzés, muzsikálás közben. Ez a 

m�vészet és az út, amelyet a cigányok 

több száz éve járnak, veszélybe került.

A  rendszerváltás azonban nem-

csak a privatizáció, a munkahelyek 

elvesztése miatt eredményezett meg-

élhetési gondokat. A határok megnyi-

tása, a „kinyílt világ”, a média szabad-

dá válása és a közízlés formálásában 

való uralkodóvá válása felgyorsította 

a cigányzene népszer�ségvesztését. 

A  külföldr�l beáramló modern zene 

– amely nem minden esetben köz-

vetít értéket –, az egynapos slágerek 

és sztárok világa, a kultúra pénzköz-

pontúvá, üzletté válása óriási csapást 

jelentett a m�fajra. A rádiós és televí-

ziós csatornák versenyébe, a nézett-

ségi-hallgatottsági mutatókért vívott 

küzdelembe nem fér bele a nemzeti 

sajátosságunkat jelent� magyar nóta 

és cigányzene. A mai kor nemzedéke, 

a tizen- és huszonévesek – hacsak az 

otthoni környezetben nem hallottak 

a m�fajról, illetve nem ismerkedtek 

meg vele –, nem ismerik sem a nó-

tákat, sem a cigányzenét, mivel az a 

különböz� csatornák az el�bbiekben 

vázolt m�sorpolitikának való megfe-

lelési kényszere miatt nem is ismer-

het� meg. A  kereskedelmi adókon 

egyáltalán nincs ilyen jelleg� m�sor, 

a közszolgálati televízióban elvétve, a 

Magyar Rádió pedig a közelmúltban 

szüntette meg nótam�sorát. A média 

gyakorlatilag egyedül elérhet� nóta-

m�sorait a Pet�fi  Rádióban (Jó ebéd-

hez szól a nóta, Nóta kívánságm�sor, 

Szív küldi stb.) hallhatjuk. E m�sorok 

sugárzását olyan frekvenciákon tet-

te lehet�vé az MR6, melyet például 

Pest megyében vagy az ország hatá-

rain túl a legnagyobb számú hallga-

tóság, az id�sebb generáció nem tud 

meghallgatni, a fi atalság pedig nem 

keresi, mert nem is tudja, hogy mit 

kell keresnie, s hogy egyáltalán van 

ilyen. A m�fajt nem divatos hallgatni 

„ciki”. Hagyomány�rzésben tanulhat-

nánk más országoktól, amelyek id�t, 

pénzt nem sajnálnak nemzeti kul-

túrájuk ápolására, népszer�sítésére, 
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gondoljunk csak a világon – s nálunk 

is – rendkívül nagy sikernek örvend� 

ír táncokra, illetve zenére.

A munkanélküliség súlyosan érin-

tette a cigány családfenntartókat, ké-

s�bb a n�k munkaer�-piaci esélyei-

nek csökkenésével is számolni kellett. 

A családok helyzetében a jövedelem-

hiány számos más tényez�kben is 

negatívan fejtette ki hatását. A  meg-

változott munkaer�-piaci helyzetben 

számolni kellett azzal, hogy a ci-

gányok foglalkoztatási esélyei jelen-

t�sen romlottak. Átértékel�dtek az 

eddigi tudások, ismeretek, helyükbe 

újabb ismeretek és készségek lép-

tek. Ez szükségessé tette a piacképes 

szakmák és zenei stílusok képzésének 

beindítását, amely az adott foglalkoz-

tatási struktúrán belül elhelyezkedési 

lehet�séget jelenthet. A  foglalkozta-

tási helyzetüket nehezítette a diszkri-

minációnak a nyílt és rejtett, közvet-

len és közvetett formája. A cigányság 

problémájának kezelése több szak-

materület összehangolt munkáját kí-

vánta meg, el�térbe kerültek azok a 

kezdeményezések, amelyekben okta-

tás, képzés, foglalkoztatás kiegészül 

a személyes és szakszer� segítség-

nyújtással, intézményi együttm�kö-

déssel, a családok, roma közösségek 

nagyobb szerepvállalásával.

A  cigány népcsoport körülbelül 

nyolcszáz éve él a Kárpát-meden-

cében, ezen belül is f�ként a mai 

Magyarország, Szlovákia, Románia, 

Ukrajna területén. A cigányságnak az 

a köre, amelyik az úgynevezett kárpá-

ti cigány nyelvjárást beszélte, illetve 

beszéli elszórtan még ma is, például 

Nógrád, Szabolcs és Borsod megyé-

ben, s amely a cigányságon belül a 

leginkább asszimiláltnak tekintett ré-

teg. Magyarországon a társadalomtu-

dományi kutatásokban romungróként 

szerepel, vagyis magyar cigányként. 

A nyelvet nem beszélik, a cigányokra 

jellemz� öltözködési, étkezési saját-

ságok sem jellemzik �ket. Magyaror-

szágon jelenleg a teljes cigány népes-

ségnek körülbelül 70%-át teszik ki a 

romungrók. A  szegkovácsok, patkoló 

kovácsok mellett a muzsikusok a ma-

gyar cigány népesség legismertebb, 

legjobban körülhatárolható csoportja, 

amely évszázadok óta szoros közös-

ségben él a többségi társadalommal. 

Az 1893-as statisztika szerint 16 337 

muzsikus cigány élt Magyarországon, 

az erdélyi területeket nem számít-

va (A  Magyarországon 1893. január 

31-én végrehajtott Cigányösszeírás 

Eredményei. Az Országos Magyar Ki-

rályi Statisztikai Hivatal). Ez az adat 

meglehet�sen pontatlan, mert a fel-

mérésb�l kimaradt a budapesti né-

pesség, s közismert, hogy a század 

végén Budapesten igen nagy szám-

ban tevékenykedtek zenész cigányok.

„Hivatalos statisztika szerint Ma-

gyarországon 1963-ban 9929 cigány-

zenész volt, ebb�l 3159-en voltak 

állandó (éttermi) alkalmazásban, a 

többi kisegít� zenészként egy-egy 

idényre, például nyáron a Balaton 

környékén helyezkedhetett el, vagy al-

kalmanként szerz�dött lakodalomba, 

bálba, állandó alkalmazásban lév� ze-

nészek helyettesítésére. Cigányzene-

karból országosan 393-at, ebb�l Bu-

dapesten 87-et tartott nyilván a sta-

tisztika.” (Sárosi Bálint: Hangszerek a 

magyar néphagyományban. Planétás 

Kiadó, 138. o.) Szirmai László, az 

OSZK igazgatója több nyilatkozatában 

körülbelül ötezerre teszi az éttermi 

cigányzenészek számát a nyolcvanas 

évek végén. A  jelenlegi létszámot 

háromezerre becsüli. (Cigányzene fe-

ketemunkában. Rudas Péter cikke, 

Népszabadság, 2001. július 20., 5. o.) 

„Szirmai László, az OSZK igazgatója 
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adatai szerint tíz évvel ezel�tt (ak-

kor sz�nt meg a zenészek kötelez� 

munkaközvetítése) négy-ötezer szó-

rakoztató zenész lehetett, számuk ma 

legfeljebb háromezer, de pontos ada-

tot nem tudni, hiszen semmiféle be-

jelentési kötelezettség nincs.”

A  cigányzenészek valamennyien 

a cigányzenész-családok válságáról 

beszéltek. A romungró cigányság kul-

túrájával, nyelvével, történetével, élet-

módjával kapcsolatban eddig számot-

tev� kutatás nem látott napvilágot, az 

elemzéseknél kiemelt fontosságú az a 

szempont, tény, hogy a cigány népes-

ség nem egységes, eltér� történeti, 

nyelvi hagyományai vannak az egyes 

csoportoknak. A  muzsikus cigányság 

körében egy olyan összetartó, er�-

teljes kulturális értékeket hordozó né-

pességcsoportról beszélhetünk, mely 

értékek az eddigieknél jóval nagyobb 

nyilvánosságot érdemelnek. Különös-

képpen a családi szocializációs folya-

mat egyedisége s az a sajátossága, 

hogy szorosan összefonódik a muzsi-

kusszakma átörökítésével. Az intim 

szféra és a szakmaiság ilyen mérték� 

összefonódása, amely a preinduszt-

riális (iparosodás el�tti) korban Eu-

rópa-szerte jellemz� volt a családok 

mindennapi életére, a modernizáció 

során megsz�nt. A  családi élet és a 

szakmai kör radikálisan kettévált, ez 

alapvet�en megváltoztatta a gyerekek 

szocializációját és a feln�ttéletet egy-

aránt. Hogyan segíti el� ez a sajátos 

szocializáció a cigány kultúra tovább-

élését egy olyan körben, mely önma-

gát a leginkább integráltnak tekinti a 

cigányság többi csoportjához képest, 

s amely ugyanakkor igen er�sen ra-

gaszkodik saját tradícióihoz? Az „egy-

szerre magyarnak lenni és cigánynak 

lenni” problematikája az egyik köz-

ponti kérdése az öndefi nícióknak, s 

a rendszerváltás óta eltelt id� azt bi-

zonyítja, hogy ez az öndefi níció egyre 

kevésbé vihet� át a mindennapi élet 

interakcióiba.

A cigányzenészek helyzetének ke-

zelése nemcsak gazdasági és társa-

dalmi megközelítést igényel, hanem 

családi, kulturális sajátosságokkal tar-

kított folyamat ismeretét is. A zeneta-

nulás, a zenészélet többgenerációs át-

örökítése, továbbhagyományozódása 

jellemz� – zenészdinasztiákra. A zene-

tanulás kisgyermekkorban kezd�dik, 

a család egyik kitüntetett területe a 

zenetanulás intézményével való kap-

csolattartás, együttm�ködés, a cigány 

gyermekek vizsgarutinra tesznek szert 

az otthoni és intézményi hangverse-

nyek, vizsgák kapcsán. A  képzés a 

zeneszakképzés irányában fokozódik 

az 1980-as évekig. A  professzioniali-

zálódás a zene területére, a cigány-

zene m�velésére összpontosul (Rajkó 

M�vészegyüttes), ma már nagyon ke-

vesen jelentkeznek ebbe az intéz-

ménybe, mivel a cigányzenész szakma 

presztízse elhalványult. A  cigány csa-

ládok a „zenészélet” életformát nem-

csak a családon belül, hanem szoro-

san, zenész közösségekben gyako-

rolják, ezek barátságok, kapcsolatok 

kiemelt színterei, ahol zenélnek, úgy-

mond tanulnak egymástól. A nyolcva-

nas évekig a cigányzene tanulásának 

mind intézményi rendszere, mind ha-

gyománya, kereslete megjelent, és 

segítette a megkezdett kulturális át-

örökít� folyamatot. Pl. a kulturális és 

közösségi programok, a kisebb-na-

gyobb zenekarok találkozása, amely a 

napi „zenélésen” kívül cigánybálokon, 

különböz� rendezvényeken való fel-

lépést jelentett. A  rendezvényeken a 

nagyközönség értékeli a zenészek tel-

jesítményét, és a többségi társadalom 

szokásrendszerébe épül a cigányzene 

hallgatás, a cigányzenés helyek láto-

gatása. Manapság már a Budapesten 
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él� egyes zenészeknek csak a 100 

Tagú Cigányzenekar jelenthet egyfajta 

zenélési lehet�séget és valamelyes 

kereseti lehet�séget.

A  családban a férfi  a családfenn-

tartó. A legtöbb zenésznek a felesége 

általában háztartásbeli (a nyolcvanas 

évek végére a n�k kénytelenek szem-

benézni munkaer�-piaci esélyeikkel, 

és végzettségükt�l függ�en foglalkoz-

tatásba kerülni). A muzsikusfeleségek 

tevékenysége a férfi  és a gyerekek 

pozitívan értelmezett „kiszolgálásán” 

alapszik (ing-, mellény-, nadrágvasa-

lás, a gyermekek iskolai és zeneisko-

lai tanulmányainak felügyelete, elkí-

sérése). A külföldi munkavállalásoknál 

a n�k szerepe fokozódik, a családf� 

szerepét töltik be.

A  rendszerváltáskor pillanatok 

alatt romba d�lt az addig sikeresnek 

induló folyamat, amelyet a muzsi-

kuscsaládok elérhettek. A  vendéglá-

tó-ipari egységek privatizálása egy 

teljesen új munkaer�-piaci helyzetet 

eredményezett a cigányzenészek szá-

mára. A  munkanélküli helyzet több 

élethelyzetbeli változást idézett el�. 

A  szakképzettség iránti megnöveke-

dett igény, az új gazdasági és társa-

dalmi jelenségek, valamint az infor-

mációs társadalom kibontakozása je-

lent�sen megnehezítik a krízisb�l való 

kilábalást. A családok elestek a biztos 

jövedelemforrástól. A  családfenntartó 

elesett eddigi foglalkozásától, ahol a 

befektetett energia és munka a ze-

netanulás területére összpontosult, 

amelyet más területre átváltani, átépí-

teni nem lehetett. A továbbképzés, át-

képzés lehet�ségével a cigányzenész 

nem tud élni, annál is inkább, mert 

a hagyományos szakmák és az ah-

hoz szükséges ismeretek, készségek 

nem állnak rendelkezésére, ezáltal 

nem versenyképesek a munkaer�-

piacon. Aki hétéves korától tanulja a 

szakmáját, és 40-50 éves férfi , ne-

hezen tud váltani, illetve új szakmát 

tanulni. A  többségi társadalom által 

kialakított intézményrendszerhez, a 

piacgazdaság követelményeihez való 

alkalmazkodás nehézsége a cigány-

zenészeknél is nagy gátat jelent. A ci-

gányzenészek megrekedt integrációja 

az eddig elért folyamatot veszélyeztet-

te, amely már nemcsak gazdasági di-

menziókban fellép� változást, hanem 

a kulturális értékek, hagyományok el-

hagyását is magával vonta. A feketén 

alkalmazott zenész elesik a munkajo-

gi védelemt�l, illetve azoktól az ellátá-

soktól, melyek munkaviszonyhoz kö-

töttek. A cigányzenekarok nem tudják 

tartani a közösségi szervez�désüket, 

sem jogilag, sem szervezetileg nem 

egységesek, szétbomlanak, és ezzel 

azok a kapcsolatrendszerek is lazul-

nak, amelyek alapját biztosították a 

sikeres m�ködésnek.

A  cigányzenészek helyzetének 

megoldását több körülmény egyre 

sürget�bbé teszi. A  cigányzene szel-

lemi és kulturális érték, amelynek 

meg�rzése kiemelten fontos feladat. 

Azoknak a készségeknek, képessé-

geknek, amelyek a cigányzenészek 

integrációját végigkísérték: rugal-

masság, kompromisszum, mobilitás, 

együttm�ködés, ezeknek a kulcské-

pességeknek a további m�ködtetését 

és hasznosítását kell megteremteni 

a megváltozott helyzetben, mert a 

cigányzenészek életének ezt a hagyo-

mányos értékét képviselheti. A  kul-

turális identitás meg�rzéséhez a ci-

gányzenészek tanulmányainak tovább 

folytatását, eddigi teljesítményük el-

ismerését kell kezdeményezni. A már 

megindult szervez�déseket, formai-

lag, szervezetileg m�köd� zenekaro-

kat er�síteni kell zenem�vészeti irány-

zatukban. A  zenetanulás intézmény-

rendszere átalakult, jelenleg több 
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magán-zeneiskola m�ködik, melye-

ket a cigány családok többsége nem 

képes megfi zetni. A  cigányzenészek 

képzését és foglalkoztatási program-

ját valós munkaer�-piaci igényekhez 

és reális kulturális és m�vészeti ke-

resletre szükséges kidolgozni. Több 

olyan kimenetel� képzési program 

életképes, melyek a foglalkoztató igé-

nyeivel is összhangban állnak. Meg 

kell teremteni azokat az intézménye-

ket, intézményi koordinációt, amelyek 

a továbbképzés, specializálódás, fellé-

pésmenedzselés lehet�sét biztosítják 

a cigányzenészeknek. Segíteni kell a 

zenekarok szervezetté alakulását, eb-

ben segítséget kell adni szakmailag. 

A médiában, sajtóban fokozott hang-

súlyt kapjon a cigányzene mint kultu-

rális érték. A  kulturális és m�vészeti 

programokat a közm�vel�dési szintre 

kell emelni, közm�vel�dési intézmé-

nyekkel való egyeztetést kell kezde-

ményezni, melyben az együttm�ködés 

területeinek feltérképezése a cél.

Az el�bb említett kulturális és kö-

zösségi programok szervezése foko-

zott jelent�séggel bír, mert e ren-

dezvényeken való aktív részvétel je-

lentheti a közös élmény hatására a 

többség és kisebbség kapcsolatában 

megjelen� el�ítéletek mérséklését, 

kapcsolatukban a társadalmi távolság 

csökkentését.

A  megjelen� önszervez�désekre, 

kulturális kezdeményezésekre, az ed-

dig már m�köd� támogatási rendsze-

rekre való alapozás a megindult fo-

lyamatok er�sítését teszi szükséges-

sé. A megindult m�vészeti, kulturális, 

hagyományápoló tevékenységek for-

mai, szervezeti kereteinek megadása 

biztosíthatja a további m�ködést, a 

szélesebb körben való megismerést.

Gáspár László énekes
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Erd�s István

Nem forog a cigánykerék
1. A keréknek, mióta feltalálták, az a dolga, hogy forogjon, vigye el�re a ko-

csit, a szekeret. A cigánykeréknek is ez volna az eszmei rendeltetése. Legyen 

viv�-er� képe, láttassa, szuggerálja, haladunk el�re.

A cigányság els�, londoni világkongresszusa során az �si indiai jelkép, az 

Asóka-kerék felkerült a roma zászlóra. Azóta közismert jelkép lett, címermo-

tívum. A cigányügy, a cigány népesség emblémája. De ha ránézek 2010 tava-

szán, riadalom fog el: miért fájdalmas nekem, aki nem vagyok cigány, a kerék 

mozdulatlansága?

Egy zempléni faluban voltam kisgyerek, ott alakultak ki bennem a cigányság-

gal kapcsolatos érzelmek. Persze hogy akkor is riasztóan nyomorúságos volt a 

cigánytelep, a cigányvég. Akkor is koldultak az anyák gyerekeiknek egy falat ke-

nyeret, akkor is �k végezték a parasztházak körül a legnehezebb, legalantasabb 

munkákat. Tapasztották az istállók bed�lt falát, takarították a tyúkólak szemetét. 

Napszámba jelentkeztek, ha a sz�l�ben túl sok volt a kapálnivaló. De a cigányok 

és a parasztok között normális emberi kapcsolat volt. S a keserves hétköznapok 

után örömöt, szépséget varázsoltak. Mert minden falunak megvoltak a ma-

ga muzsikus cigányai. Ünnepeken, névnapokon megállt az ünnepl�s ruházatú 

cigánybanda a palánk mellett, a kapu el�tt, és bebocsátást kért, hogy a gazdát 

vagy háza népét muzsikával köszöntsék. Édesapám rajongott a szép muzsiká-

ért, a nótáért, de anyám inkább azt fontolgatta, hogy ha nyitja a kaput és szól a 

zene, akkor legalább öt forintot illik adni a négytagú bandának a köszöntésért. 

A paraszti élet nagy szegénységében, a beszolgáltatások, lesöpört padlások vi-

lágában öt forint nagy pénz volt. De mégiscsak jött a banda az udvar gyepére, 

brummogott a brúgó és sikongott a heged�, majd a prímás varázslatára ponto-

san azok a szép nóták csendültek fel, amelyeket apám a legjobban szeretett. Az 

ötforintos javadalmazás mellé, a pincemélyr�l felhozott korsóból egy-egy pohár 

borral apám megkínálta a muzsikusokat, és maga is koccintott velük. Néztem 

a cigányokat, vakító fehér ingüket, urasan félrevágott, fekete kalapjukat, és úgy 

találtam, úgy láttam, mind szép, derék emberek, s ráadásul milyen szépen szól 

kezükben a heged�! Majd sírva fakadtam a boldogságtól, olyan szép volt, fel-

emel� volt minden, mintha a templom gyönyör� hangú orgonáját odahozták 

volna az udvarunkba. Akkoriban még – jó ötven-hatvan éve – semmit se tudtunk 

a cigánykerékr�l, Asóka �si, indiai királyságáról, így a heged� hangja jelentet-

te azt nekem: itt vannak a cigányok. De most néma a heged�, régi érzelmeim 

mögött üresség van, nyomasztanak az emlékképek, és riadtan kell látnom, hogy 

milyen rég mozdulatlan a cigánykerék. Mit tehetnék: szomorúan kérdezem: mi-

ért nem forog a cigánykerék? Miért nem mozdul el�re a cigányság ügye?

2. Mit jelent egyáltalán a cigányügy 2010 Magyarországán? Mázsányi súlyú, 

tragikus erej� tényeket és pillekönny� eredményeket, vidámítónak szánt, de-

r�s színeket. A fenyeget�, fekete tények sorának elején abszurd kriminológiai 
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folyamat: egy éven át Molotov-koktélokkal robbantgatják a faluszéli cigányhá-

zakat, gyilkoló szándékkal l�nek gyerekre, asszonyra, munkába induló férfi ra. 

Az esztelen gyilkosságok elkövet�inek leleplezése után sincs magyarázat erre. 

Vegyük tudomásul: az abszurditások rémséges meseországa lettünk. A  véle-

ménynyilvánítási szabadság lila fej� bajnokai által feltüzelt polgár kilép a falusi 

kocsmából. Van nálam bicska? Van! Akkor most én kinyilvánítom, hogy utálom 

a cigányokat. Itt megy el�ttem két fekete kamasz gyerek, melyiknek a hátába 

vágjam el�bb a kést? Az egyik fi ú meghal, a másik túléli a véleménynyilvání-

tással való találkozást. A kocsmajáró magyarázza: régebben is megmondtam 

én már, hogy az ország minden bajának csakis a cigányok az okozói… Miért 

ne mondhatna ilyen eszement zöldségeket, ha egyszer még m�borokkal edzett 

agyával is jól ítéli meg: húsz esztend� alatt szétpofázott ország lett Magyaror-

szág. A kocsmajáróval egyformán vélekednek az elmeháborodott fekete egyen-

ruhások, akik közterületeken vonulgatnak és a cigányb�nözés jelszavát írják 

zászlóikra. Falusi, kisvárosi polgármesterek nyíltan fasisztoid elképzeléseket 

hirdetnek meg cigány polgártársaik sérelmére. A kormányzat, a jogvédelem, az 

igazságszolgáltatás egyformán tehetetlen. A cigánytelepek, a munkanélküliség, 

az elképeszt� szegénység, nyomorúság ügyében, az oktatás körében viszont 

már minden felel�sség a kormányzatoké.

Noha a magyar sajtó lelkendezésével már harminc éve elbúcsúztunk a ci-

gánytelepekt�l, a mai Magyarország 750 településén létezik a lepusztultság, 

nyomor, kilátástalanság telepe. De ezek mellé városszéli dzsumbujok, gettók 

n�nek ki a földb�l, ahol az életmin�ség semmivel nem különb, mint a cigány-

telepeken.

Keserves tény, ha az ország egy-egy elmaradott vidékén 15-20%-os lesz a 

munkanélküliség, a cigányok körében viszont ennek sokszorosa. S�t, magyar 

falvak százaiban a munkaképes romák 100%-ban munkanélküliek. Gyakori 

az olyan cigány nagycsalád, ahol már a harmadik nemzedék is munkanélküli. 

A  gyerekek sose látják szüleiket munkába menni, nagyszüleiket munkából 

hazatérni. Mindezekb�l következ�en iszonyatos mélység� a szegénység: áram 

és f�tés nélküli házak, éhezés, betegség, lerongyolódó ruházat. Egy borsodi 

kisváros cigánytelepén az elmúlt télen egy kamasz lánynak lefagytak kezein az 

ujjak, és nyolc ujját amputálni kellett a tízb�l.

A cigány álláskeres�k számára általában nem akad munka. Telefonérdek-

l�dés idején még volna, de a személyes megjelenés idejére már nincs, mert az 

álláskeres� arcára van írva cigánysága. Joggal panaszolja el egy roma politikus: 

nem akartok velünk egy utcában lakni, nem akartok velünk együtt dolgozni, 

nem akarjátok, hogy a gyerekeitek a mi cigány gyerekeinkkel együtt járjanak 

iskolába. Egy jó cigányzenekar egykori cimbalmosa így összegzi nézeteit: a 

cigánypolitika meg az � eredményessége olyan, mint a kamu-ital a régi ven-

dégl�k szakzsargonjából. Kamu: mondvacsinált, hazug, álságos. A  jókedv�, 

gazdag vendég drága italt fi zet zenésznek, pincérnek, de az csak kávéval szí-

nezett vízzel koccint, megjátssza magát: kit�n� a pia – hogy a pénzt tehesse 

zsebre, amibe az ital kerül. Az átverés az élet minden területére kiterjed már, 

ha cigányokról van szó… De nekem az a legkeservesebb, ha a gyerekemet 

lenézik az iskolában, ezért aztán � otthagyja az szakmunkásképz�t, elmegy a 

piacra trógerolni 16 évesen… Mi lesz bel�le?
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Újratermel�dik az analfabetizmus, az iskolázatlanság elképeszt� arányúvá 

növekszik. Ezerszámra állnak a családalapítás küszöbén olyan cigány fi atalok, 

akik nemhogy szakmát nem szereztek, de 20-25 évesen – akár nyolc általános 

iskolai végzettséggel – egyszer� szövegek ért� elolvasására sem képesek. Va-

jon miféle munka, jövedelem vár rájuk a következ� évtizedekben? Miféle nyug-

díj, ha eljön az öregség?

S mindezen fekete rémségek ellenében vajon mi van a mérleg másik serpe-

ny�jében? Elég sok, mindenféle pozitív folyamat, „eredmény”, amelyek azon-

ban együttvéve sem vigasztalóak.

Huszonöt-harminc éve – a beszélni akarás korától kezd�d�en – létrejött 

egy maroknyi cigány értelmiségi szerepvállalásával a fi gyelemkeltés helyzete. 

A helyzetben rögtön ott termett egy pártokhoz leigazoló roma politikus csoport, 

majd melléjük sorakoztak a roma önkormányzatok vezet�i. A körökön, csopor-

tokon belül rögvest alcsoportok alakultak haragvó indulatokkal: lássuk, kiféle 

vagy? Romungró, azaz magyar cigány, avagy netán oláhcigány? Egy-egy sike-

res költ�, fest�m�vész, zenész azonnal megkapja a lebunkózó min�sítést, ha 

a csoportosulásoktól való függetlenségét túl sokat hangoztatja: nem is vagy te 

már cigány, te már gádzsó vagy… Ha megjelenik egy szerkesztett könyvecske a 

roma kultúráról, és abban komoly terjedelemben foglalkoznak a cigányzenével, 

akkor egy oláh cigány származású politikus rögtön felmordul, értelmetlen és 

felesleges ennyit írni a muzsikáról. Hiszen ha negyedmillió cigány élt magyar 

földön, ha félmillió, egyaránt csak nyolc-tízezer muzsikus cigány kereste kenye-

rét hangszerével. A romungro cigányok köréb�l nem késik a válasz. Mi 6-800 

éve élünk, muzsikálunk e hazában, de ti, rabszolgák ivadékai, csak a moldvai 

rabszolga-felszabadítás után érkeztetek ide Oláhország fel�l. Mit tudnátok ti a 

mi muzsikánk szerepér�l, erejér�l a régi magyar századokban?

A csoportok efféle fontos kérdések megvitatására, csoportidentitásuk védel-

mére sajtóorgánumokat hoztak lére, amelyekhez sajnos két évtized alatt sem 

tudtak olvasótábort szervezni. De az világos, mint a nap, hogy a havonta meg-

jelen� lap miféle párt vezénylésével képzeli el a cigány jöv�t. Viszont a szépen 

muzsikáló 100 Tagú Cigányzenekar nem kér az olcsó, demagóg politizálásból, 

de koncertezik, utazik, hírül viszi a világba: valami létezik még a zseniális cigány-

zene egykori értékeib�l. Ugyanezen célok érdekében dolgozik a közel százéves 

múltú Rajkó zenekar, amelyik végtelenül mostoha, ellenséges körülmények el-

lenére is képes a tehetséggondozás bázisaként m�ködni. A  roma tehetségek 

segítéséért egyébként tucatnyi alapítvány dolgozik. Létezik sokféle ösztöndíj-

program is a változások meggyorsításáért, de az eredmények igen szerények. 

Szánalmas ezrelékekkel mérhet� ma is a roma diplomások aránya. A sikeres 

pécsi Gandhi Gimnázium mellett létrehoztak néhány speciális szakiskolát, ahol 

a más intézményekb�l lemorzsolódott cigány fi atalok szakmát szerezhetnek.

A  kormányzat öt-hat éve integrációs oktatási programokat kezdett fi nan-

szírozni a roma gyerekek sikeresebb iskolázása ügyében, de tehetetlenül nézi, 

hogy a szabad iskolaválasztás helyzetében a nem cigány szül�k más faluba, 

városokba viszik el tanulni gyereküket, mert emitt sok a cigány. Így aztán az 

amúgy is sok gonddal, pénzhiánnyal birkózó kisiskolában egy csapásra 90-

100%-os lesz a roma tanulók aránya. Tessék csak megbirkózni a nehézségek-

kel! Vagy tessék bezárni a falu sok száz éves iskoláját!
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Még alig érezhet� hatással gyerekszegénységi program, gyerekház-moz-

galom próbál segíteni a kora gyerekkori felzárkóztatásban, legalább egy-egy 

különösen hátrányos helyzet� kistérségben.

Negyed százada dolgozik jó szakmai célokért az „Eötvös József” Cigány–

Magyar Pedagógiai Társaság, de minduntalan szemére vetik, hogy nem elég 

cigány, ha még nevében is ott van a cigány–magyar elnevezés.

Itt-ott a roma szolidaritás jegyében cigány–magyar felvonulásokat és foci-

meccseket rendeznek, mondván, mind egyforma emberek vagyunk, nincs kü-

lönbség…

A  kormányzat a rég elbúcsúztatott cigánytelepek felszámolására – mert-

hogy csak volna itt még 750-800 – évente néhány százmilliós fi nanszírozási 

háttérrel pályázatokat hirdet, ösztönöz (noha nyilvánvalóan évente néhány mil-

liárdra lenne szükség), és tíz-tizenkét faluban nagy híreléssel elmozdul néhány 

roma család a polgárosodás felé. Hány év múlva is kerülhet sorra így a három-

századik vagy a hétszázötvenedik cigánytelep? Inkább ne számoljuk ki!

Csak zárjuk le a szomorú mérlegelést: hát, ennyi! Nagyjából-egészében 

ennyi biztató folyamat, mutatós eredmény áll a tengernyi baj, hiány, panasz 

ellenében a roma mérlegen. Ilyen helyzetben megbocsátható ambíció egy-

általán, ha valaki tulajdonképpen csak a cigányzenér�l akar eszmecserét kez-

deményezni?

3. Pontosan száz éve, a XX. század els� évtizedében az akkori kormányzat Déry 

Gyulát, a közigazgatáshoz is ért� jogász-történészt bízza meg egy korszer� ci-

gányprogram kidolgozásával. A tudós munkához lát, de rövidesen közli a meg-

bízóival, a közvéleménnyel, hogy mi az értelmes programkészítés akadálya. Így 

ír: „…felel�sséggel állítható, hogy királyok, kormányok 25-30 évente nekilátnak 

a cigányproblémák megoldásának. Nagy tervek születnek a tennivalókról, de 

soha, senki nem veszi fi gyelembe – mivelhogy nem is ismeri – a korábbi nagy 

elszánásokat, és azok kudarcainak okait…”

Nem t�nik ismer�snek 2010-ben az egykori helyzetelemzés igazsága? 

Ha csak az elmúlt ötven évre nézünk, jól látszik, már évtizedenként készül-

tek világmegváltó roma-koncepciók, tervezetek. Mind cs�dközelbe jutottak. 

Az utóbbi id�ben minden választási ciklus, minden kormány elkészíti a maga 

romaprogramját. Az eredmény alig több a semminél. Nem tanulunk a múltból, 

senkinek eszébe nem jut komolyan elemezni, miért voltak eredménytelenek 

a korábbi nagy tervezetek. Így aztán marad mindig a mosogatóvíz-szagú böl-

csesség-konklúzió: a cigányok a hibások! S ha akadnának mégis gondolkodó 

rokonszenvez�k, kutatók, akkor érvelésüket elnéz� mosolyokkal lehet lenulláz-

ni akármilyen témában. S már szinte nem is hallani, mit mondanak: a felel�s-

ség, a cselekvések sürgetése közös feladata cigányoknak, nem cigányoknak. 

De a sürg�s tennivalók konkrét megtervezése, ütemezése, vezénylése, fi nan-

szírozása a többségi társadalom dolga. Én magam is számítok a legyint�k, 

lekezel�k elnéz� mosolyára, tiltakozására, amikor azt állítom, hogy nemcsak 

a kormányzatok, ide-oda tévelyg� politikusok hibásak a cigányság méltatlan 

helyzetéért, de a magyar értelmiségiek, m�vel�déstörténészek is súlyos fele-

l�sséggel tartoznak, tartozunk a bénult cselekvésképtelenségért. Különösen 

nagy és nyomasztó ez a felel�sség, ha a magyarországi cigányzene ügyére fi -
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gyelünk. Ne tessék rögtön legyinteni, hogy ez huszadrangú kérdés volna. Nem 

az! A cigány népcsoport százezreinek számára két három évszázadon át kizá-

rólag a muzsikus cigányok körében tapasztalható polgárosodás, életmódváltás 

jelentett követhet� mintát.

4. Ha Magyarországon megjelenik egy cigánymuzsikáról szóló könyv, tanul-

mány, sajtómúlt-elemzés, alig-alig vesznek róla tudomást. Nem írnak effélékr�l 

kritikát, népszer�sít� ismertetést, vitacikket, mondván – ahogy az oláhcigány 

származású romák is mondják –, senkit sem érdekel már modern világunkban 

ez a muzsika. S  mintha egy ismeretlen megrendelésre tervezett összeeskü-

vés teljesedne ki! Értéket, múltat, jöv�t, rokonszenvez� érzelmeket egyformán 

meg kell kérd�jelezni. Ahogyan a közelmúlt iszonyatos romagyilkosságainál is 

homályban marad a kitervel�-megrendel�, úgy a cigányzene elfojtásának két-

száz éves történetében sem érthet�: miért? Miért ez az elszánt, elkeseredett 

hadakozás a cigányok muzsikája ellen? A XIX. század vármegyéi hol azért tiltják 

be a muzsikálást, mert nagy a szegénység, éhínség, hol azért, mert gyászolni 

kell egy királyt vagy királyn�t. Kölcsey és Széchenyi a modernizációra ösztön-

z� reformkori zsenik nagy népszer�ségével, tekintélyével szólja le a cigányok 

zenéjét. �k a polgárosodást féltik a pénzszóró mulatozástól. De minden tiltás, 

leszólás hiábavaló: a cigányzene terjed, hódít, s a magyar milliók birtokában ott 

is marad egészen a XX. század derekáig. Csak a romológusok, zenetörténészek 

egy-egy csoportja kívánja egykori olcsó, szórakoztató zenévé, giccsé, jelenték-

telen hatású kulturális értékké lemin�síteni a nyilvánvaló diadalmenetet. Ha 

napjainkban egy f�-f� romaszakért�vel interjút közöl egy tekintélyes folyóirat, 

úgy a cigány származású úrnak feltétlenül gondja lesz rá, hogy elbagatellizál-

ja a cigányzene értékeit. Noha jól tudja, hogy a régmúlt magyar századokban 

elemi forráshiány akadályozza a biztos képalkotást, � biztonsággal állítja, hogy 

a cigányok muzsikája leginkább csak a XVIII. század végén, a XIX. elején kezd 

komolyan elterjedni, a verbunkosmuzsika népszer�ségével párhuzamosan. 

Vagyis, ne tessék azt képzelni – mondja nagy szakért�i tekintéllyel –, hogy a 

cigányok heged�vel a hónuk alatt érkeztek volna a Kárpát-medencébe. Hon-

nan tudja vajon? Mert ha a mai heged� �se valahol Itáliában született is meg, 

századokkal kés�bb, miért ne volna lehetséges, hogy a heged�höz hasonlító 

húros hangszer vagy a cimbalom �se és valamilyen fafúvós hangszer igenis ott 

volt az új hazába érkez� cigányok kezében? Játszhattak tánchoz való muzsikát. 

Megint más kérdés, hogy mikor? Csak a cigányok tömeges európai megjelené-

se idején, a XV. századtól, Zsigmond, Mátyás királyok korától? Vagy lehetséges, 

hogy van valami alapja annak a XVIII. századból való híradásnak, hogy már Kun 

László király is a cigányok zenéjére táncolt? Kizárt dolog volna, hogy egy-egy 

korai vándorlási hullámmal érkez� cigány csoport már az Árpádok korában, 

akár a XIII. században megérkezett magyar földre, akár a keresztes hadjáratból 

hazatér� magyar király kíséretéhez csatlakozva is? Hiteles, forrásérték� adatok 

nélkül nincs bizonyosság. Hogyan is lenne írásos forrás, ha egyszer éppen csak 

ezekben a századokban terjed el az írásbeliség a korábbi szóbeliség ellenében. 

De arra nézve sincsen adat, hogy a cigányokról, a cigányok nyelvér�l könyvet 

író tudós szerz� csupán álmodta volna a XVIII. században a Kun László-féle his-

tóriát. Csak egy a fontos szakért�nk, szakért�ink számára: eljelentékteleníteni 
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a múltat s a nyilvánvaló m�vészi értékeket egyaránt. Így meg lehet kérdezni, 

vajon bizonyos-e, hogy a Mátyás király hitvese, Beatrix királyné udvarában mu-

zsikáló zenészek tényleg cigányok? Ha már róluk írásos dokumentum is létezik 

a XV. század végér�l! Ha II. Lajos király számadáskönyveiben ott szerepelnek 

a muzsikusoknak kifi zetett dénárok, ha az 1525-ös hatvani országgy�lésre ci-

gányokat rendelnek ki a f�rendek, ha Tinódi megörökíti Kármán Döme kit�n� 

heged�s nevét énekében, forrásbizonytalanságra hivatkozva akkor is ki lehet 

jelenteni, hogy nem volt elterjedve a cigánymuzsika Magyarországon. Akkor 

is, ha hiteles leírás dokumentálja, hogy a költ� Balassi Bálint miképp ropja a 

táncot egyiptomi származásúnak vélt cigányok zenéjére. Végül is elhatározás 

kérdése, mindent meg lehet kérd�jelezni. Biztos, hogy muzsikusok voltak a 

Hatvanba rendelt cigányok? Biztos, hogy Kármán Demeter, az Arad megyei 

Lippáról való zseniális heged�s cigány volt? Tinódi így ír:

Sok heged�s vagyon itt Magyarországba’,

Kármán Demeternél nincs jobb a rác módba’

A cigányzene �si századait kutató szakért� sem azt nem hiszi el a hiteles, 

jó krónikás Tinódinak, hogy tényleg sok heged�s van magyar földön – vagyis 

igencsak elterjedt ez a muzsika –, se azt, hogy Kármán Döme cigány lehetett. 

Holott Lippa városa abban az Arad megyében van, ahol a nagyszámú rác la-

kosság igen nagy része cigány a XVI. században. Mint ahogy aligha véletlen, 

hogy ma él� cigány polgártársaink tízezreinek éppen Rácz a neve. Az sem bi-

zonyos – állítják a szakért� urak –, hogy feltétlenül cigányok volnának a több 

nemzedéken át Munkács várában muzsikáló és földbirtok-adományozással is 

kitüntetett Heged�s família tagjai a XVII–XVIII. században. Elképzelhetetlen, 

hogy egy cigány magyar földön birtokos úr lehet? Esetleg nemesi rangja van? 

Az oklevelekb�l ismert legrégibb cigány név a XVI. századból: Bangó! Létezik 

olyan hiteles levéltári adat, amely szerint nemes Bangó Pál özvegye pereskedik 

Nógrádban a XVI–XVII. század fordulóján birtokaiért. A szakért� urak egyáltalán 

nem tudják elképzelni, hogy a cigányság magyarországi évszázadai alatt a jel-

lemz� nyomorúság, kitaszítottság, vándor életmód mellett mutatós karrierek 

is születhettek a cigányság letelepítésének korára. S Bangó Pál cigány nemes 

nem cigány özvegye a török kor kell�s közepén, dúlások, fosztogatások, ke-

gyetlen öldökléssel járó hadakozások éveiben elhalt férjére emlékezve a cigány 

heged� születésér�l mond mesét a gyermekeinek. S  a mese mindig egy jól 

megtanult, �si cigány szólással kezd�dik, hogy majd a gyerekek is megtanul-

ják: Matuya kezel as te mánus áskálu. (Matuya megcsinálta, az ember szeret-

te!) Olyan ez, mint az �si indiai hitvilág üzenete. Matuya ugyanis a cigányok 

tündérkirályn�je. Az árvák, szegények gyámolítója. Hogyne segítene a bajba 

jutott, királyi vár börtönébe zárt cigány fi únak, aki persze el akarná nyerni a 

szépséges királylány kezét? Ha tudna olyasmit mutatni a királynak, amit ed-

dig még nem látott a világ. Ha nem, bizony lenyakazzák. Matuya jön segíteni, 

fénye megvilágítja a börtöncellát, kis dobozkát ad a fi ú kezébe, meg egy ves-

sz�t. Ne félj – mondja –, tiéd lesz a szép királylány! Azzal kihúz néhány szálat 

aranyhajából, és rávonja a dobozkára is, meg a vessz�cskére is. Mikor mindezt 

megtette Matuya, rögvest belekacagott a skatulyába, majd rögtön sírni kezdett 

felette, hogy könnyei záporoztak bele. Akkor intett a fi únak, hogy érintse meg, 

húzza végig vessz�jével a doboz hajszálait. Hát, uramfi a, dalok zsongtak ki a 
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dobozkából. Vidámak és búsak, felváltva. A királynak szeme-szája elállt a cso-

dálkozástól, amikor meghallotta, mit tud a cigány fi ú dobozkája. Majd kibújt 

a b�réb�l örömében, még táncra is perdült. A cigány fi ú meg elnyerte a szép 

királylány kezét, és halálukig is jól mulattak ünnepeiken, ha már egyszer Matu-

ya kezéb�l megszületett a heged�…

Milyen kár, hogy a mai Bangó gyerekek sose hallanak efféle meséket!

Bangóék, Nógrád, Munkács tanulságaival lépjünk túl a török világ Magyar-

országán! S már ott vagyunk Thököly, Rákóczi koránál, ahol szintúgy igencsak 

akadnak letagadni és leszólni valók a cigányzene múltjára nézve. Ha a fejede-

lem bevonul 1708-ban Munkács várába és ott zenekarok muzsikálnak a tisz-

teletére, akkor feltétlenül kétséges, hogy azok a zenészek cigányok volnának. 

Nem voltak ott a híres felvidéki muzsikusok Rákóczi fejedelem mellett a szám-

�zetésben, Rodostóban, mert ilyenféle nevek nem szerepelnek a levéltárak 

fi zetési listáin. Nem volt ott a Czinka testvérpár, nem volt ott Barna Mihály, aki 

kés�bb, a szám�zetésb�l hazatérve, Czinka Pannát taníthatja a Rákóczi nótára, 

és 1739-ben az els� ismert prímásverseny gy�ztese lett. Nem Czinka Sándor 

hegedült a fejedelem halálos ágya mellett, és nem a Rodostóból visszatér� 

muzsikusok hozták haza az �si kuruc nótákat, a Rákóczi nótát, a Bercsényi 

keserg�t. Mese, legenda az egész történet.

Nincs levéltári bizonyíték! Az emlékiratok, levelezések, legendák nem hi-

teles források. Még akkor sem, ha a korai nyelv� magyar próza legnagyobb 

mesterét�l, Mikes Kelement�l származnának a tudósítások. Hiába írja le a költ� 

Báró Amadé László 1740 körül versében a cigányzene mindennapos jelenlétét 

a házában, nincs hitele.

„B�velkedett házam gyakran muzsikával

Szép egy pár heged� Hebán vonójával,

Üveg alatt függött fl anta furuglával,

Ugyan újult szobám ezeknek hangjával.”

Nem hiteles forrás a költ�i beszéd sem! Felejtsük el a cigányzene régmúlt-

jára nézve!

Szerencsére, már a zseniális Czinka Panna ügyében nincs szakért�i vita: lé-

tezett. Ott volt, ott muzsikált Gömör vármegyében. S valószín�leg a semmib�l 

teremt�dött országos hír� bandájának m�vészi teljesítménye, sikere. A sem-

mib�l jöttek a XVIII. század derekán, mert ugye, csak a század legvégén, a 

verbunkosmuzsikával együtt fejl�dve, Bihari János sikereinek idejére lesz majd 

elterjedt a cigányzene magyar földön. Semmib�l merítve festik kastélyok falára 

a muzsikáló, díszruhás cigánylegényt, ha a kastély urai a cigánnyal a háttérben 

festetik meg képüket. S ugyancsak a nagy magyar semmib�l érkezik Bécsbe 

1791-ben Ferenc király koronázási ünnepét díszíteni a magyar cigánybandák 

színe-java, a vármegyei követ urak kíséretében. S  micsoda nevek, micsoda 

prímások a bandák élén! Pozsonyból Bihari híres bandája. Gy�rb�l Farkas Jan-

csi együttese. Biharból Boka János zenekara. Nógrádból Bunkó Feri társulata. 

Gömörb�l pedig a Dombi-féle banda. Szegeden ugyanezen id�kben már több 

mint két tucat cigányzenekar játszik, Kassa város magisztrátusa 1766-ban fon-

tosnak tartja, hogy a város népszer� fürd�jében jó cigányzenekar muzsikáljon. 

S hogy mindezek nem lehettek elhanyagolható kuriózumok csupán ebben a 

korszakban, azt az Esterházy-uradalmak frissen feltárt iratanyagából tudjuk: 
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Galántán és Gy�r környékén népszer� cigányzenekarok m�ködtek. Mesterei 

lehettek a muzsikának, s az általuk játszott zenei anyag m�vészi értékét Haydn 

megbecsülése is bizonyítja. Az �hercegsége birodalmában m�köd� muzsikus 

nemcsak tisztelte az általa ismert, környékbeli cigányok zenéjét, de meg is fi -

gyelhet� nála a cigánymuzsika „zeneszerz�i lecsapódása”, mivel alkotásaiban 

fel is használta egzotikus hangzásaikat, motívumaikat. Éppúgy, ahogyan majd 

ötven év múlva, száz év múlva Berlioz és Brahms röpíti fel világhíressé alkotá-

saiban a magyar cigányok muzsikáját.

Ha Kelemen László a korona hazatérésének ünnepén Budán megrendezi 

az els� magyar nyelv� színházi el�adást, ott Lavotta János irányításával Nógrád 

megyei cigányzenészek játsszák az el�zenét, felvonásközi muzsikát, „válogatott 

szimfóniákkal és nemzeti magyar táncnótákkal”.

Mindezen tények ismeretében sem mondom én, hogy azt a jellemz�en 

érzelmes-romantikus cigányképet kellene újrateremtenünk, amelyik a magyar 

millennium korát jellemezte, de az akkori túlzások árnyékában is illenék leg-

alább tárgyilagos képre törekedni. 1882-ben készült egy lelkesült írás, rajz a 

Csicsó-bandáról. Feszty Árpád képe akkor is fi gyelemre méltó, ha irreális múl-

tat képzel a cigányzenész �sökr�l, mikor a Csicsó zenekart dicséri.

„Olyan mérhetetlen bánatot, oly mély fájdalmakat fejez ki hangszereinek 

b�bájos melódiáival, hogy azokhoz képest saját keserveinket törpülni látjuk… 

Mi fájdalom lehelli belé ez érzéseket?… Talán réges-rég elveszett szép orszá-

ga felett andalog? Áldott, isteni ország lehetett az, minden bokorban szólott a 

heged�… A  legünnepeltebb dalia, ki legszebben hegedült… Egy ország, tele 

m�vésszel… hajh, hogy elveszett…”

Itt, most lehet elnéz�en mosolyogni! Az édes-bús mese a cigányok gyöke-

reire utalva lehet nevetség tárgya, de alkalmat is teremt arra, hogy emlékez-

tessünk egy másfél ezer évvel régebben élt király, V. Behrám perzsa uralkodó 

különös zenésztelepítésére. A Himalája mell�l 12 ezer muzsikust, táncost tele-

pített át Perzsiába, legyen, aki szórakoztassa a munkában megfáradt népét. Itt 

kezd�dhetett el az ezer éven át tartó cigány elvándorlási hullámok sora? A ván-

dorló, szabados életmódhoz szokott indiai zenészek nem maradtak meg Per-

zsiában, továbbindultak nyugat felé. Évszázadok során keveredtek, egyesültek 

a kés�bbi korok cigány exodusainak kóborló sátorosaival, és együtt haladtak 

sok-sok nemzedéken át Európa felé. Így nem lehet kizárni, hogy egyes csoport-

jaik, egyes karavánjaik már a XIII. században megérkeztek a Kárpát-medencé-

be. S a perzsiai tizenkétezrek kés�i utódai akár rögvest ott muzsikálhatták már 

az Árpád-házi királyok udvaraiban is a tánchoz való zenét.

De nem is igazán a cigányzene régmúltja körül lényeges vitát nyitni ellen-

tétes álláspontok között, sokkal inkább érdemes eszmecserét folytatni e mu-

zsika kés�bbi diadalútjáról, a XVIII–XIX. századi magyar történelem viszonyai 

közé ágyazódó hatásokról, értékekr�l. Itt, ezen a téren vannak fájdalmas súlyú 

adósságaink és kikerülhetetlen kötelezettségeink. Tehát nem a legkorábbi 

megjelenés ideje a fontos vitatéma, s�t az sem lényegi kérdés, hogy a cigányok 

egyáltalán hoztak-e magukkal valami �si örökséget, m�vészhagyományt Indiá-

ból, de az, hogy létezett-e olyan érték, teljesítmény, amellyel a cigányok hozzá-

járultak Magyarország megmaradásához, fejl�déséhez. Nos, ebben a kérdés-



HANGSZÓLÓ – CIGÁNYZENE

119119

ben évtizedek óta csak álmos-bamba tudományos maszatolás folyik. Pedig ez 

a kérdéskör nagyon is szorosan összefügg a cigányság jelenével és jöv�jével.

Épp ezért a jó szándékú magyar szakértelmiségieknek és cigány m�vé-

szeknek, szakért�knek együtt kellene megvizsgálni, elemezni, hogy miért 

maradhatott meg mind a mai napig az a tragikus hátter� adóssága a magyar 

m�vel�déstörténetnek, amelyr�l látható, hogy elfogultságokon alapul, mert 

még csak meg sem kísérelte tisztázni a cigánymuzsika tényleges szerepét. 

A XVIII–XIX. századi magyar társadalom, magyar kultúra fejl�dési folyamatai-

nak vizsgálatakor ügyet se vetettünk rá, hogy a kuruc korral, a reformkorral 

elkezd�dött modernizációs, polgárosulást sürget� folyamatokban, majd az ön-

kényuralom, kiegyezés korában milyen szerepe volt a cigány népességet rep-

rezentáló muzsikának. A  tiltott és rajongásig szeretett cigányzene nyomában 

kifejl�d� magyartánc-mozgalom, a bálok világa, a ragyogó pompájú magyar vi-

selet milyen szerepet kapott a nemzetébreszt� tudatformálásban? Nincs válasz, 

pedig a hiány, a mulasztás igencsak felt�n�. A milliós lélekszámúvá növekv� 

cigány népcsoport emancipációs küzdelmeiben, a jöv�keresés útveszt�iben ez 

a hiány megsokszorozódik. A  roma önazonosság meg�rzésének esélyeit pe-

dig nem sért� hiányokkal kéne a többségi társadalomnak befolyásolnia, de az 

okos-tapintatos segítés eszközeivel. A mulasztások, hiányok káregyenlege hal-

mozódva és megsokszorozódva elképeszt� erej� vákuumot teremt. Nem volna 

ennek a népnek a múltjában semmi érték, er�, teljesítmény, amelyhez jöv�hit, 

önbizalom rögzíthet�? Önismeretünk mai fájdalmas bizonytalansága, a torz 

történelmi tabló éppen annak a cigány értelmiségnek az útjában rombolja le a 

felkapaszkodáshoz, haladáshoz szükséges lépcs�fokokat, amelyik érték�rzés-

re, értéktovábbadásra hivatott. Hogy félelmetes erej� társadalmi konfl iktusok 

között is, az elképeszt� nyomorúság, kilátástalanság viszonyai között is, még-

iscsak beszélni lehessen cigány identitásról, modern jöv�alakításról. Mindez a 

hiányzó alapok nélkül nehezen fog menni. S ha választ keresünk a miértekre, 

a torzult cigány–magyar viszony okaira, nemigen tudunk más magyarázatot ta-

lálni, mint hogy Bécs és Pest-Buda sajátos kutya-macska viszonyának keser� 

kultúrtörténeti mozzanatai közt kutatunk. A birodalom f�városa azt a keser�en 

fájdalmas min�sítést er�ltette rá Magyarországra, hogy mi, magyarok senkik 

volnánk hozzájuk képest. Bécs a m�velt Európa vonzó központja, míg Pest- 

Buda a barbár magyar föld f�városa. S nemcsak a török háborúk iszonyatos 

pusztulásának korában, a kényszer� betelepítések id�szakában, de még a mil-

lennium idején is, amikor a magyarság büszkén ünnepli ezeréves államiságát. 

A megalázó min�sítés nyilvánvalóan igazságtalan és rosszindulatú. Egy olyan 

korszakra nézve különösen az, amikor Budapest Európa legdinamikusabban 

fejl�d� f�városa. A  megaláztatást nincs mód visszautasítani, megcáfolni, de 

sajnos mód van a soknemzetiség� országban továbbadni. Akár öntudatlan 

refl exekkel is. Bocskoros oláhnak, buta tótnak, de leginkább is a páriasorban 

él� cigányságnak. Égig magasztalják a cigánymuzsikát, de a cigányzenészt 

nem veszik emberszámba. Az európai hír� Bihari még csak polgár rangot sem 

kaphatott Pest-Budán. S az a csoda majd Boka Károllyal esik meg Debrecen-

ben, 1845-ben, hogy a zseniális prímást a város polgárai közé iktatja. A sajtó 

dicshimnuszokat zeng egy-egy cigánybanda leny�göz� muzsikájáról, de még 

csak le sem írják a prímás nevét. Az aszódi banda muzsikált az udvari bálban, 
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Londonban, Budán, Bécsben, vagy Selmecr�l jött fel az a vén cigány, aki egykor 

még Bihari bandájában játszott, és az 1870-es években segíthet helyreállítani, 

hitelesíteni az �si magyar dalok, keserg�k megromlott zenei anyagát. Bizony a 

sorozatos megalázás szokássá lett, és a szokás a világ legtermészetesebb dol-

gává. Pedig igen nagy szükség lett volna rá, hogy minden érték, minden mu-

zsikus zseni valódi rangján min�süljön. Mert a cigányság öntudata, önbizalma 

leginkább csak a muzsikusok dics�ségéb�l építkezhetett volna. A magyarság a 

XVIII–XIX. században természetes nemzetépít� er�ként, pozitív üzenetként ol-

vaszthatta, égethette be a magyarok szívébe, lelkébe �sök, kortársak dics�sé-

gét. Mikes Kelemen, Kazinczy, Kölcsey, Vörösmarty, Erkel, Pet�fi , Arany, Jókai, 

Liszt, Munkácsy szellemi örökségét, Széchenyi, Kossuth, Deák modernizációs 

programját, de a Festetich grófok, Baross Gáborok, Eötvös Lorándok munkás-

ságának hírét is. A cigányságnak ilyen gazdag lehet�sége nem volt. S termé-

szetesen nem lehetett Szent István, Mátyás király típusú uralkodója sem, akikre 

emlékezve, akikre hivatkozva egy népcsoportot össze lehet tartani, boldogítani. 

De igenis születhettek a cigánykunyhókban is, faluvégi agyagviskókban is olyan 

muzsikus zsenik, akik európai színvonalúak és nagy hatásúak saját hazájuk éle-

tére nézve. Az ország ismétl�d�en bénult állapotai során a nemzeti zenének 

is nevezett muzsika önbizalom-er�sít�, nemzetébreszt� volt. Czinka Panna, 

Bihari, Boka, Sárközi Ferkó, Patikárus, Rácz Pali, Berkes Lajos, Dankó Pista 

muzsikája képes volt rá, hogy a zsenialitás szuggesztiójával a nemzet meg-

maradásának reményéhez nélkülözhetetlen pszichológiai állapotot teremtsen 

százezrek, milliók lelkében. Olyan lelki állapotot, érzelmi er�t, amely a f�úri 

palotákban is, mez�városok, falvak báltermeiben, kurtakocsmáiban is átélhe-

t�vé, közösségivé teszi magyarságunkat, hazafi ságunkat, összetartozásunkat. 

Nemzeti katasztrófák, kilátástalanul mély szakadékok szélénél is támadhatott 

remény e muzsika által: lesz még magyar jöv�! Ha Károlyi Pista gróf cigány-

muzsikára eltáncolja húgával a magyar táncot, a csárdást, a gyöngyösi kapások 

táncát, akkor ez a nemzeti öltözet díszében kiragyogó tánc igen nagy hatású 

üzenet. Ha ezzel az els�, demonstratív tánccal az 1830-as évek elején hódító 

útjára indul a csárdás, akkor ez éppúgy üzen magyar millióknak, mint ahogy a 

Himnusz, a Szózat, a Nemzeti dal üzen. A szabadságharc bukásába, a szabad 

Magyarország reményének elvesztésébe belerokkanó Vörösmarty sír, zokog, ha 

a vén cigány, Patikárus Ferkó heged�je jajong az �si magyar dalokkal, de az 

általános letargia helyzetében mégis papírra veti a költ�: „…lesz még egyszer 

ünnep a világon!” Ha Sárközi Ferkó, Kossuth által hadnagyi rangra emelt ka-

tonazenész a nemzeti tragédia után nyolc-tíz évvel egyszer csak a bécsi udvar 

báljaiba viszi be az �si magyar muzsikát, a nemzeti táncot, a magyar viseletek 

tüntet� ragyogását, akkor önbizalmat er�sít. S�t, Deák szellemében szuggerál-

ja: ha élni akarunk, muszáj kibékülni Béccsel! Mintha tudná a prímás: Széche-

nyi is pontosan ezt üzeni haza Döblinb�l, börtönéb�l. Létkérdés a kiegyezés. 

Ha a kocsmák imbolygó mécslángjai mellett valahol a Felvidéken juhászok, 

szolgalegények, jobbágyfi úk együtt járják a kopogóst nógrádi, honti, gömöri 

cigánybandák muzsikájára, akkor a tánc több lesz jó mulatságnál. Magyar ifjak, 

leányok, menyecskék összekapaszkodva táncolják ki, éneklik el minden fájdal-

mukat, bánatukat és csekélyke reményüket, hogy az iszonyatos szegénység, 

kiszolgáltatottság viszonyai közt is élni kell! Az összekapaszkodás szuggerálja: 
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otthon vagyunk, mégiscsak ez a föld a mi hazánk! A kuruc kor nemzeti gyászát 

követ� másfél száz év alatt, a legsötétebb évtizedekben jószerivel csak ez a 

muzsika, csak ez a tánc biztat, emlékeztet az összetartozásra a magyar milliók 

körében. Mert ez a muzsika igenis millióké. Újra meg újra nagy érzelmekkel 

szólít: csak énekelj, csak járd a táncot, csak vedd fel a magyar zsinóros ruhát, 

a gyöngyös pártát, hogy még bizakodhass! Ha ugyanezen évtizedekben a nem-

zetébreszt� nagy költ�k szava, Erkel, Liszt zenéje csak a fels� tízezeré, addig a 

cigányok zenéje végtelenül populáris, sokszorozódó hatású. Fényt visz grófok, 

bárók estélyeibe is, de parasztlegények, pesti szolgálólányok, iparosok életébe 

is. Nem túlzás azt állítani, hogy Czinka Panna, Bihari, Boka, Sárközi, Rácz Pali, 

Berkes Lajos, Dankó Pista hatása egyenrangú lehet legjobb költ�ink, íróink, 

muzsikusaink hatásával a nemzet megmaradása szempontjából.

Szabad volt, szabad lehetett ezt a zenekultúrát ködbe veszni hagyni? Le-

min�síteni az olcsó tömegszórakozás eszközévé?

Debussy száz esztendeje így fi gyelmezteti magyar barátját az értékzavarra: 

„…az az érzésem, hogy Önök, magyarok nem becsülik e zenét igazi értéke 

szerint. Túlságosan hozzászoktak Önök a mindennapi életben, annyira meg-

szokott dolog, hogy már nem érzik m�vészi erejét, amely pedig oly mélyen és 

tökéletesen benne van.”

5. Tudom én, nehezen méltányolható az igyekezetem, amikor újra még, ismé-

telten a közfi gyelembe ajánlok egy ötszáz évvel korábbi történelmi eseményt 

a cigányzene perújrafelvételének ügyében. S�t, nemcsak a zene miatt teszem 

mindezt, de a közös jöv�, a cigány–magyar együttélés szempontjából is fon-

tosnak tartom.

Az 1525-ös hatvani országgy�lésr�l van szó. Arról az eseményr�l, amelynek 

környezetéb�l, üzenetéb�l a történészek, zenetudósok nagy része eltüntetné 

a cigányok zenéjét. Nem volt elterjedt még ebben az id�ben – mondják. Ki-

rendeltek oda, Hatvanba ugyan cigányokat, de nem bizonyos, hogy azok ott 

muzsikusok voltak. Lehettek azok a cigányok akár szegkovácsok vagy tekn�-

vájók, meszel�-köt�k is. Nem szabad fi gyelembe venni érzelmes, túlf�tött kor-

társi visszaemlékezéseket, memoárokat. Pedig pont egy ilyenféle emlékezés 

üzenete a legfontosabb a számomra. Így ír a tudósító: „…a diétán muzsikáló 

cigányok úgy játszották ott zenedarabjaikat, nótáikat, mint akik a saját földjük, 

saját hazájuk felmagasztalására, dicséretére zenélnek.”

Talán épp ez az üzenet nem tetszik némely történész uraknak. A cigányság 

a muzsikálás során is, a haza védelmének áldozatai idején is szeretett hazá-

jának tartja Magyarországot. S�t, manapság a szétszaggatott ország határain 

túl is, a mai Romániában, Szlovákiában általában magyarnak vallják magukat 

a cigányok. A romániai forradalom idején, mikor cigányok mentették meg a ki-

vezényelt bányászok rohamától a magyar tüntet�ket Marosvásárhelyen, szinte 

szállóigévé lett: Ne féljetek, magyarok, megjöttek a cigányok…

Vajon mivel viszonozza a magyar társadalom ezt a sajátos hazaszeretetet? 

Jórészt nagy semmivel! A cigányzene szempontjából nézve, nemcsak semmi-

vel, de kifejezetten romboló, bomlasztó tevékenységgel vagy mulasztással. 

Sikerült megfojtani ezt a muzsikát. A  szocializmus nyílt ellenségeskedéssel 

úri passziónak min�sítette a cigányok zenéjét, és majdnem olyan lelkesen 
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küzdött ellene, mint a vallásosság, papi befolyás ellen. De néhány évtizedig 

még úgy-ahogy megmaradtak a zenekarok. Falvakban is túlélték itt-ott a mu-

zsikusok a lejárató hadjáratokat, városi éttermekben, budai kiskocsmákban is 

lehetett hangulatos muzsikaszó mellett vacsorázni. A  rendszerváltás új üzleti 

értékrendje azonban megadta a végs� döfést a még létez� zenekaroknak. Ma 

legföljebb ha féltucatnyi nagyvárosi étteremben szól a muzsika.

Az egykori nagy zenészdinasztiák utódai, más tehetséges roma fi atalokkal 

együtt külföldön keresnek boldogulást a dzsessz, a komolyzene el�adóm�vé-

szeiként. Sokan közülük a gitárkirály Jimi Hendrix alakját tekintik példaképnek, 

vagy a rock fenegyerekeként számontartott Frank Zappát. Jimit nemcsak azért, 

mert olyan muzsikát tudott írni, mint a Cigányszemek cím� zene, de azért is, 

mert �t vélik a fajkeveredés rekorderének. Apja ír és cigány vért vitt a családba, 

anyja pedig néger és indián származású volt. Zappa koncertjei során gyakor-

ta nevezte a cigányokat édes testvéreinek, és az egész zenészvilág úgy tudja, 

hogy van is benne néhány heged�vonásnyi cigány vér.

A külföldre szakadt muzsikusok is döbbenten kérdik visszanézve, vajon miért 

ez az elszánt, elkeseredett hadakozás a cigányzene ellen? Ismeretlen megrende-

lésre szervezett összeesküvés volna ez, vagy valami más? Ahogyan a leleplez�dött 

romagyilkosok ügyében sincs magyarázat, és homályban marad a kitervel�, a 

megrendel�, úgy a cigányzene elpusztításának ügyében még csak bírósági tár-

gyalás sem lesz valamikor, hogy büntetéseket szabnának ki uraknak, elvtársaknak.

Marad a lehangoló kép: mozdulatlan a cigánykerék. Marad a még lehango-

lóbb tény: a cigányzene öröme, bánata, vigasztalása nem fog segíteni azoknak, 

akiknek reményre, önbizalomra volna szüksége. Néma a heged�!

Oláh Ibolya énekes
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Csemer Géza

Beszéljünk a cigányzenér�l
Nem véletlen, hogy a cigánymuzsikát az utóbbi id�k kulturális és m�vészeti 

irányítói nem tartották a magyar zenei hagyományokhoz méltónak. Legalább-

is fontosságát árnyékban tartották. Mind a világ, mind az ország népe ennek 

ellenére nagy becsben tartotta. Hamarosan fordult a kocka: mit�l, mit�l nem, 

egyszerre elkezdték „szeretni”, de kell� méltánylást azután sem kaphatott t�-

lük a cigányzene. Kodály Zoltán védelme ellenére se. Színes népi muzsikának 

ítélték akkor, amikor az ötvenes években a rádióból a Pjatnyickij kórus vagy az 

Aleszandrov együttes harsogott. Vasárnaponként a Jó ebédhez szól a nóta volt 

az asztali zene, és mindenki elégedetten fogyaszthatta a rántott karajt, ahogy 

Fejes Endre fogalmazta a Rozsdatemet�ben: Pék Mária halat rántott, túrós csu-

szát készített stb.…

Ma már világosan látjuk, hogy mért nem volt a hatalomnak érdeke, hogy a 

zenélésb�l (muzsikálásból) évszázadok óta él� magyar cigányok, azaz els�sor-

ban a „romungrók” által kim�velt és világszerte terjesztett zene újra és ismétel-

ten a maga módján konzerválódjon, presztízsében folyamatosan megújuljon, 

az addigi ezer évnél is tovább hirdesse és képviselje a nagyvilág számára a 

magyarságról alkotott pozitív megítélést. Ennek hiányában, okkal érezheti 

magát a magyar cigányzenészek többsége kirekesztettnek, alulméltányoltnak, 

megsemmisítésre ítéltnek. A  vendéglátóhelyeken szinte teljesen megsz�nt a 

cigányzene, a cigányzenészek is hoppon maradtak és hovatovább maradnak a 

még m�köd�k is. Azóta több-kevesebb kihagyással ez a „nagy helyzet”. Egyes, 

magukat modernnek és kim�veltnek hitt kulturális „szak”emberek egyenesen 

lenézik a mi zenénket, míg az oláh cigányok „ceglédi kantás” és gitáros mizsi-

káját szembeállítják vele mint „autentikusat”.

Hála az Égnek, a Talentumban (a volt KISZ Központi Együttes székházában) 

folyik rendületlenül a cigányzene oktatása, itt tanulják a külországokba szakadt 

magyar nyelv� rajkók a zenei anyanyelvükön kívül a magyar klasszikusokat, 

egyfajta világzenét.

A még mindig csöndben hangoztatott ideológiai ellenvetést (els�sorban) a 

kommunista korifeusok marxista elvek alapján alkották meg a magyar zenész 

cigányokkal szemben a XIX–XX. században – tegyük hozzá, nem egyedülálló 

módon – mint elutasítandót, elvetend�t. Emlékezzünk csak vissza a keleti totá-

lis diktatúrák kultúraellenességére, mi több, sajátos kultúrforradalmaira.

A magyar cigányok esetében olyan néprétegr�l van szó, amely polgárjogot 

századok alatt és a mindennapok során nyert Európában, a zeneszolgáltatás 

valamennyi felségterületén, kalákák, családi alkalmak, összejövetelek, szüre-

tek, lakodalmak, egyéb népi ünnepeken (aratás, begy�jtés) stb., hogy zenéjük 

különlegesen egyedi-egyéni megszólaltatásával elkápráztassa, bevonja hallga-

tóságát. Nem túlzok, ha állítom – szinte az egész világot, amely méltányolja, 

megfejthetetlen titoknak tartja a magyarországi muzsikusok zenéjét. Hogy a 

zeneszerz�kre mekkora hatást tett, és ezáltal hogyan formálta a világ zenei íz-
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lését, úgymond „hallásában” mekkora min�ségi változtatást okozott, ma már 

kimutathatatlan. Hogy csak néhányat említsünk: Delibest�l Glinkáig, Liszt Fe-

renct�l Dvořákig megfogta a zeneszeret�ket. A cigánymuzsika hatása egzaktan 

is kimutatható, folyton alakuló stílusa éltet�, újító, ha az amerikai dzsesszhez 

hasonlítjuk, valóságos univerzumot képez�, egyetemes, és egyszer s minden-

kor ösztönzene.

Ösztönzene, mit�l is… Gyakorta mondják a zenéjüket oktató id�s muzsiku-

sok a tanuló rajkóknak: Érzéssel játssz, kisfi am! Ez az utasítás minden fontosat 

tartalmaz, ami a muzsikáláshoz kellhet. Az érzéssel el�jegyzés egyszerre jelöl 

ritmust, gyorsant, lassant, elnyújtást, briliánsant, fényesent stb., olyan spirituá-

lis egységet, amelyre a cigányok lelkileg feltétlenül alkalmasak – bár a világon 

korántsem egyedülálló módon. Az amerikai feketék módján vagyunk „elszán-

tak” az együtt muzsikálásra, éneklésre, táncolásra, és hogy ki ne felejtsük: 

az evésre! Nyelvünk bizonyos szavai alkalmasak arra, hogyan érzékeltessen 

egy-egy szóban ki nem fejezhet� tartalmat, mint pl. a sírva, kacagva, jókedv�en 

való társadalmi viselkedést. Ezek a szavak a zenei el�adásmód hogyanját is jel-

zik, a mikéntjére is utalnak. A cigánymuzsikusok által használt kifejezések, bár 

minden egyéb zene m�velésében is alapfogalmakat képviselnek, ezért hajlunk 

a már-már túlzó kijelentésre, hogy esetünkben többletjelentéssel bírnak.

Kib�l lesz vagy nem lesz muzsikus? Megjegyzend�: a magyar cigány nem 

zenél, hanem muzsikál, régen volt hangász is, de azt a kifejezést már nem 

vesszük magunkra! A válaszom: akiket erre ösztönöz a családi és társadalmi 

hagyomány, és akiket egy sajátos kontraszelekció erre alkalmasnak vagy al-

kalmatlannak min�sít. A családi összefonódások és a mindig is meglév� tra-

díciók nem engedik a kihátrálást, s�t ragasztóként m�ködnek, konzervatívan 

fönntartják a kultúráját, nem felejtve a megélhetést biztosító foglalkozást sem. 

A  cigányok zenéje transzcendentális, érzésviláguk régt�l fogva azt a virtuá-

lis valóságot tükrözi, amelyben a hangszeres tudásuk elmélyült, s egyszerre 

homogenitást és egyéni kiválasztódást szerzett. Melyben az önbizalom és az 

önértékelés folyamatosan m�ködik, és egyfajta magabiztosságot ad akár a 

mindennapokban, akár a jelenkori lemin�sítés sivárságában is. Az önmin�sí-

tésben mindig is segített a „tehetség” dinasztikus tudata. A muzsikusdinasztiák 

arra „találódtak ki”, hogy egyszerre töltsék be a folyton vizet adó „jó kút” és a 

jól tevés, csinálás, mesterkedés kontrollját. A bandába ver�dés természetes ki-

választódását is könnyítette az egyre inkább fokozódó ismertség, elismertség, 

méltánylás, hírnév. Manapság a szegénységben is ez a bels� mozgatóer�.

A klezmer-bandák a múlt század közepét�l azért szervez�dhettek újjá, a kö-

zösségek nagy örömére, mert az �si zenére vágyás-vágyakozás méltán kellett 

hogy föltámadjon. Nemcsak a virágozzék minden virág elvéb�l, de a normális 

emberi magatartás kívánalmából is. Közös nevez�ként mondhatjuk rájuk is 

értve, hogy azt teszik, amit tudnak, és azoknak, akik azt várják. Amit �k. A klez-

mer-bandák tudnak – és jól. Példa erre a Munkácsról ideszaladt Jávori Ferenc 

személye. Ezek a tényez�k egyszerre táplálják bennük is az önbizalmat, az ön-

értékelést. A magasabbra és jobbra kerülés vágyát. A méltányolás, elismerés 

fontos eleme a bandák folyamatos m�ködésének!
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A már említett kontraszelekció, a bandák, combók, együttesek szerkeze-

tileg egyformán m�ködnek. Az a tag a zenésztárs, aki megfelel. A  struktúra 

és a posztok adottak régóta, csak a tagokat kell cserélni. A klasszikus öttagú 

cigánybanda azel�tt is azokkal a plusz tagokkal b�vült, akiket a hagyomány 

diktált: cselló, klarinét, brúgó (kürt), trombita. Szóval a személyeket illet�en a 

megfelelés a legf�bb kiválasztó elv.

A híres prímások akkor alapítottak dinasztiákat, ha egyik-másik leszárma-

zottjuk hasonló erényeket mutatott fel tudásban. A  magyar anyanyelv�ként 

hírnevet szerzett bandák más bandák prímásainak családjaival keveredve, ver-

sengve házasodtak össze. Házasodásaik révén rokoni kapcsolatokba kerültek 

egymással. A  tagembereik is. Révükön egyre inkább b�vült a muzsikus cigá-

nyok köre, vagyis a dinasztiák egymással is vetélkedve növekedtek és ontot-

ták a zenészeket, az elkövetkez� jelesebbnél jelesebb prímásokat. Igyekeztek 

minél távolabbi rokonnal lépni házasságra. Sajátos beltenyészet lehet�sége állt 

(volna) fel, ha nem jött volna létre a házasságszerzés spontán intézménye. S ha 

nem alakult volna ki a bece- avagy csúfnevek ragasztása a többnyire azonos 

családneveket visel�knél. Ha ez nem alakul ki, akkor jóval több vérkeveredés 

lett volna az ára. Így aztán tudhatta a rokonság, ki kinek a rokona, �se, ki ki-

nek a családjából származik. A hovatartozást tudósították a kommendálókkal 

(házasságszerz�), aki vigyázott és egyben ügyelt (!) a vértisztaságra. Így ke-

rülhettek össze a híresebbnél híresebb családokból származó ivadékok, s for-

málódhatott ki a muzsikus cigányok szinte egységes érzés- és gondolatvilága, 

kultúraképe, normarendszere és viselkedése… Hogy ez a zsidóság esetében 

se volt másként, azt Sólem Áléchem népszer� könyvéb�l és annak musical-

változatából tudhatjuk (Tóbiás, a tejesember, ill. Heged�s a háztet�n). Nálunk, 

cigányoknál legutóbb Felletár Béla tudósított a Makón és Hódmez�vásárhelyütt 

m�köd� zenészdinasztiákról.

A különböz�ség mikéntjér�l. Az a fajta közösségformálódás, amely többnyi-

re a magyar (azel�tt a kárpáti) dialektust beszél�knél) ment végbe, s amely más 

cigányoknál (lovári, beás, szintó) más módon, vagy egyáltalán nem, másmilyen 

erkölcsiség�, talán régebbi történelmi korszakra hajazó etikai erkölcsrendszert 

hozott létre. Ez a lényeges különbség a ma létez� cigány „felekezetek” között. 

A magyar cigányoknál a nyelvhez köt�dést írja el� akár íratlan szabályként, akár 

szándékoltan, de mindenhogyan jelezvén a hovatartozás mikéntjét.

Országunkban több ezer zenélésb�l él� emberr�l van szó. Javarészt olyan 

polgári mentalitású muzsikus-fajtának az egyedeir�l, akikre els�sorban a de-

viaciamentes, nyugodt életvitel a jellemz�. Egyre inkább a polgári életvitel 

számukra a fennmaradás biztosítéka. Közöttük a b�nözés évszázadokra vis-

szamen�en nem kimutatható sem statisztikailag, sem spirituálisan. Ezt a fajta 

tulajdonságot nem örökítették utódaikba. Megelégedtek a csak rájuk jellemz� 

humor folytonos kinyilatkoztatásával, folytonos prolongálásával. Életelemükké 

vált a muzsikussorsuk adta, „cigányos” életvitel, család- és rokonságszeretet 

stb. A b�nözés nem hagyományozott lételemük, menekülnek t�le és el�le.

A magukat romáknak vallók azzal különböztetik magukat az – immár polgári 

indíttatású – cigányoktól, azaz a polgári módon él�kt�l, t�lünk, hogy különválá-

sukat a saját más kultúrájukra alapozzák, amelyre a magyarországi cigányok ja-
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va mint közös alapra hivatkozhat. E sorok írója állítja, hogy szerinte a romák azt 

vallják magukról, hogy nem cigányok, �k romák. Megjegyzend�, hogy a cigányok 

mindkét önmegjelölést eddig is alkalmazták magukra nézvést, ahogy a magyaro-

kat is a világ két megnevezéssel tartja számon, anélkül hogy min�ségi különbsé-

get tenne, pedig az urbanizáció külön fokán álló néprétegr�l van szó. Nem lenne 

szégyen bevallani, hogy nemigen létezik közös történelmünk. A sokszor fölem-

legetett cigány kultúra sem tartalmazza a romák és cigányok külön közös törté-

nelmét, a néphagyományok fölemlegetése sem elegend� tétel. Talán az lehet az 

oka, hogy régen szétvált már egymástól e két cigány típus, sem a megélhetést 

illet�en, sem a nyelvi különbségek miatt nincs közös pont az egységesülésre, 

sem a végleges elszakítódásra. Azonnal meg kell jegyezni, hogy a nyelv tudása 

alkalmas hagyomány�rzésre a romák esetében (tehát nem a cigányok esetében).

Kovács József Hontalan mohácsi költ� a XX. század közepén létesült Rajkó 

(KISZ) zenekar alapítójáról, Farkas Gyuláról írta:

A zene nagy szelleme

emberi fokon

sorsunkat hangszereli

amit nem lehet kimondani

a népek hangszerein

szitáron

heged�n

tamburicán

egyetemesen zenész

csillog f� élein

továbbra

mosdatja

az emberiség lelkiismeretét

lelences szívemhez

tipeg�

h� rokon

dór oszlopf�

férfi 

a páncélba öltözött

sápadt

holt lelkek között

Tudhatna-e más ilyen egyetemi magasságokban fogalmazott sorokat írni, 

mint az a Hontalan Kovács József, akinek fölmen�i maguk is cigányzenészek vol-

tak, akik megszenvedték a muzsikusok nincstelen sorsát, a lakásviszonyok örökös 

elégtelenégét, az élet adta rögös utak nehézségeit, a transzcendensbe ködl� ne-

héz „magyar id�k” emberpróbálását. Ahol a pillanatnyi, talmi elismerés, amely hol 

joggal kijárt m�vel�inek, hol oktalanul t�zbe veszett – folyton kopott és már gyen-

gülni látszott az ideológiák egymással vívott harcában, mégis mindig újraszületett.

Generációk egymást követ� sora bizonyítja, hogy az �si genetikai képlet 

újratermeli az igényt, amely már évszázadok óta töretlen igénye a cigányzené-
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szeknek, hogy azok legyenek, b�völetet szolgáltassanak a rajkóknak és rajon-

góiknak egyaránt. Így fogalmazta meg Fátyol Tivadar prímás és zeneszerz� a 

múlt században: „Hazánkban szinte megjelenése óta egyik legvitatottabb zenei 

m�faj a cigányzenészek által megszólaltatott zene, a mai nyelvhasználattal él-

ve: a kávéházi muzsika. (…) Nem a hagyományos értelemben vett folklórról, 

hanem a cigányok által megteremtett, a folklórnál zeneileg fejlettebb m�zené-

r�l van szó. Egy bizonyos: a cigányzenének számos rajongója volt és van ma 

is. Egyik legnagyobb tisztel�je Liszt Ferenc, de idesorolhatjuk C. Debussyt, J. 

Brahmsot, vagy a ma él� m�vészek közül Yehudi Menuhint is. (…) A kirobbanó 

vitáknak némileg Bartók Béla kijelentése is alapot adhat, miszerint »kijelentem, 

hogy amit önök cigányzenének neveznek, az nem cigányzene, hanem magyar 

zene, újabb magyar népies m�zene…« Bartók Béla kijelentéséb�l hiányzik 

az, hogy ezt a magyar népies m�zenét els�sorban a cigányzenészek terem-

tették meg. Több magyar és más, honunkban él� muzsikus – köztük zsidók, 

tótok, észak- és délszlávok – a cigányzene törvényei és keretei szerint, ötvöz-

ve magyar történelmi és más népies elemekkel. Felvet�dik a gondolat, amely 

nemcsak a cigányokban, hanem más muzsikusokban is megfogalmazódott, 

miszerint ezt a m�fajt csak azok tudják igazán interpretálni, akik ebbe a zenei 

világba születtek, hallgatóságuknak a hozzá társuló érzelmi világot is közölni 

képesek muzsikájukkal. Bármennyire is ellenezték, lenézték néhányan, a nép 

erre a zenére szórakozott, mind a parasztság, mind a kis- és nagypolgárság 

körében. A szerz� így folytatja: „A cigányzenekarok által használt hangszerek 

egyre jobban kiszorították a magyar népi hangszereket, pl. a dudát (brúgót), a 

teker�lantot, furulyát stb.

A cigányzenészek nagymértékben hozzájárultak a magyar népzenei folklór 

meg�rzéséhez, mivel nemcsak saját zenéjüket adták el�. A népzenei kutatások 

során ez egyértelm�en kiderült, hiszen mai kiváló népzenekutatóink, Seb� Fe-

renc és Halmos Béla sokat gy�jtött és tanult falusi cigányzenészekt�l, sikeresen 

felhasználva azokat a táncház-mozgalomban.”

E mozgalom célja és rendeltetése, vissza a néphez volt. Azaz a tiszta for-

ráshoz, ahogy Bartók tanította, és ahogy Vikár Béla, el�tte Kodály, még el�bb 

Mosonyi Mihály, kés�bb Erkel Ferenc és sokan mások is, akik nem szégyelltek 

a verbunkoszene nyomdokaiban kutakodni, hiszen Beethoven sem átallott, de 

a nemrégen még törökösnek, azaz magyarosnak vélt zene Mozart lángelméjé-

ben is fogantatást nyert. Az meg kiváltképp tudott a világ el�tt, hogy a verbun-

kos egyszerre magyar és cigány, tehát mindkett�: dicséretére a nagyvilágnak. 

A szláv népzene melankolikus bánata, az oroszok, csehek, szlovákok, lengyelek 

jellegzetes lendlerjei, kering�i, mazurkái, polonézei jelent�s alapjai, stiláris, 

formai és akusztikus védjegyei népeik zenéjének.

Alexa Károly irodalomtörténész a Magyar Hírlap 2008. október 15-i számá-

ban írja a Cigányozás I. (A nyári családnak Hévízre) cím� cikkében:

„Nem, és harmadszor is nem! Ez a szó »cigányozás« eredetileg mást takar, 

mint amit manapság hisznek róla. Nem azt jelenti: cigánynak min�sít, cigánynak 

ítél, cigánynak gyanít valaki valakit. Hanem azt, hogy cigányzenét hallgat, él�-

ben természetesen, és azért – bármilyen lükén is hangzik – cigányzenét »lát« is. 

Mert ez nemcsak zenei esemény, hanem színjáték is – mozdulatok évszázadok 

alatt végs�kig fi nomult balettje. Hatalmas rítus, mindig más, noha a lényege 
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változatlan és megváltozhatatlan. A fontos az, hogy egy id�ben történjék mind-

ez, a „cigányozó” együtt legyen a cigányzenével és annak m�vel�ivel ugyanott, 

ugyanabban az akusztikai és kommunikációs térben.” Ilyen egyszer� és lénye-

ges megfogalmazást aligha adhatott volna más, mint az irodalom- és szellem-

történész Alexa: „Korunk merkantil nyelvén fogalmazva persze a cigányozás 

nem más, mint egy bizonyos megrendel� és egy bizonyos szolgáltató alkalmi, 

egyszeri, de bármikor megismételhet� egyezsége. De hát akinek csak egyetlen-

egyszer is volt része benne, és akinek csak a legcsekélyebb érzéke van ez iránt, 

az tapasztalja és tudja, hogy a cigánymuzsika mennyivel több és mennyire más, 

kivételes civilizációs élmény, ami – nagyon-nagyon távolról – egyedül talán a 

dzsesszhez hasonlítható. Itt a m�vész nem fent van a pódiumon és a hallgató-

ság alant valami recseg� székeken. Ugyanaz a sík a színpada mindkettejüknek, 

azaz a színjáték részvev�i nem különülnek el, s�t szerepeiket váltogatják, eg-

gyé válhatnak. Noha a heged� sohasem cserélhet gazdát. A cigányzene mindig 

egy emberr�l szól egy másik emberhez, még akkor is, ha többtagú a zenekar, 

és nem csak egyetlen valaki akar mulatni, busongani és magát feledten követ-

ni a ritmust meg a dallamot. A zenész és hallgatója egymást szuggerálja, két 

szempár kapcsolódik össze, mintha egy önmagát feledni képes idomár és egy 

nemes vad állna szemben egymással, csak itt soha nem tudni, hogy ki melyik 

szerepet játssza, ki akarja magához hasonlítani – pillanatokra akár – a másikat, 

ki uralkodik, és aki éppen az, mihez kezd villanásnyi hatalmával. Talán csak a 

zene az, aminek hatalma fel�l nem lehetnek kétségeink… Különös játék ez, a 

szerepl�k pozíciói meghatározottak, a határok áthághatatlanok.”

Alexa Károly gondolatait, igazságát senki sem fi rtathatja, a nagy tekintély� 

Sárosi Bálint sem, aki ez ideig a legkimerít�bb tartalmú könyvet bocsátotta ki ci-

gányzenénket illet�en. � is utalt zenénk kollektív jellegére, és bár egyértelm�en 

kiállt és pozitív állást foglalt muzsikánk specifi kus volta mellett, írását pont azok 

nem méltányolták, akiknek kellett volna, akik kivetni akarták és akarják a ma-

gyar kultúrából, csak abból az (ál)szociológiai szempontból, hogy a nyelvet bár 

részlegesen bíró – vagy egyáltalán nem –, de cigányellenes romaság végre is 

a polgárosodás útjára lépjen. Viszont a nagy formátumú népzenetudósok már 

régen megsejtették, hogy a népek �si zene-bölcs�je hol ringott, és mi a közös 

bennük. Gondolhatták, hogy a nyelv és a dallam kialakulása közös megfelelési 

szabályok szerint fejl�dhetett, formálódhatott. S  miel�tt az európai cigányok 

zenéjét tovább elemeznénk, azonnal meg kell jegyeznünk azt, amire még alig 

néhányan mutattak rá: sajátos, cikornyás, rapszodikus-melankolikus, úgy sza-

bálytalan, hogy jellegzetességei megfejthet�k és mégsem tanítható, tanulható 

és mégsem; kánonba nem összegezhet�, ahogyan a Kelet ornamentikái is sza-

bály szerintiek, egyszersmind rendhagyóak. S ahogy a feketék dzsessz-zenéje 

hat és hatásos: igaziból feketének kelletik lenni ahhoz, hogy úgy hasson, mint 

a szándék, amely kim�velte. Az egyiptomi piramisok titkai sincsenek fölfedve 

teljes mértékben, csak mind közelebb vagyunk a megfejtésükhöz! Ahogy a föld-

bend�i csodalyukak, a madár- és halvonulások is rejtélyesek maradnak örökké-

tig, úgy a cigányok zenei titokzatossága is maradjon vérük-mentalitásuk titka.

Tanulmányunk jelent�s részében jobbára olyan irodalmi tekintélyekt�l idé-

zünk, akik már igen régen letették a garasukat mind a cigányzene esztétikáját, 

mind a stilaritását stb. illet�en.
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Kosztolányi Dezs� a Pesti Hírlap 1933. január 8-i számában ezt írta: (Ki-

emelések t�lem: Cs. G.) „Hogy vannak és hatnak, az tagadhatatlan. (…) Hiába 

tudjuk, hogy a zene néha gyarló, és a szöveg még gyarlóbb, mind a kett�t 

tartalmasabbá teszi a hagyomány kegyelete. Annyi élet itatja át �ket, annyi 

elfajzott fájdalom és vidámság, annyi semmivé párolgott keser�ség és fék-

telenség, annyi soha meg nem virradó duhaj éjszaka, annyit énekelték már 

el�ttünk mások, akik el�ttünk jártak, és ma nem élnek, annyit hallgattuk 

mi magunk is, talán még csecsem�korunkban, amikor bölcs�nkben toltak 

el bennünket egy lakodalomba, hogy az, amit hallunk, sohasem els�séges 

élmény, hanem azonnal emlék is az, amit érzünk, messzire nyúlik vissza lel-

künk �skorába, mely felett köd és fény imbolyog. Így történik, hogy ezekb�l 

a nótákból egyszerre kilépnek azok az alakok, akik csak éppen oda vannak 

vázolva – vagy mázolva, de bennünk születésünkt�l kezdve élnek, s nemze-

dékr�l nemzedékre örökl�dnek, mint egy monda, hitrege, egy vallásos áhítat 

alakjai…”

Jegyezzük meg, a cigányzene magyar zene is. Lenézése és nem kell� mél-

tánylása érthetetlen, ám nemcsak elítélend�, de világi, európai összehasonlí-

tásban el�ítéletesen ferde és rosszindulatú. A  világirodalom Shakespeare-t�l 

Márquezig számtalan példát hoz létének jogosultságára. Az a kép, mely a 

cigányságot történelmietlen, haszontalan népnek tünteti föl, hazug és hamis.

Cigányságunk a legnagyobb kárvallottja volt és jelenleg is az a mindenkori 

történelemnek, mely többnyire abban nyilvánul meg a mai napig, hogy népünk 

sajátos módon toporog és nem adja át magát a történelem folyamatának. Bár 

már nem érinthetetlen, pária, mint Indiából való kirajzása során hitette el ma-

gáról. Korántsem tagadja a változás szükségességét, de minthogy örökös gye-

reknép, meg kellene néki azt a jogot adni, hogy élhessen továbbra is a rejté-

lyességet és titkokat tudó népség anakronisztikus szerepében, aki sosem vívott 

háborút, nem gy�jtött ingatlant, nem t�késítette azt, amije van. Megelégedett 

a szereplés brillírozásával, egyéni teljesítmények elérésével, de legendás szü-

l�- és gyermekszeretetével, vándorkereskedelem és ipar �zésével, és persze a 

zene és hangszer imádatával és mindenek fölé helyezésével. Ilyen volt Kármán 

Demeter, Czinka Panna, Bihari János, Rácz Pali, Patikárus Ferkó, Boka Károly, 

Sárközi Ferenc, Dankó Pista, Rácz Aladár, Balázs János, Horváth Jen�, Cziffra 

György, Radics Béla, Magyari Imre, Kóczé Antal, Járóka Sándor, Boross Lajos 

Berki László, Sánta Ferenc, Puka Károly és megannyi zenész, akik beragyogják 

az égboltot az egész világ fölött a Jóisten nagyobb dics�ségére.

Hogy mekkora zeneköltészetet indukált ez a melodikus gazdagság, példáz-

za a Dankó-kortárs Pósa Lajos japáni fogantatású verse:

Habra hab siet, hervad a liget,

Nyílik a sír,

Egy bús harangszót hallok örökké,

Úgy sír, úgy sír!

Isten veled már, szép ifjúságom,

Aranykorom!

Puszta szívemet hulló rózsámmal

Betakarom.
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A cigányzene nyomdokain lépdelve halad az opera- és operett-, valamint a 

daljátékszerz�k népes hada. A népies magyar m�dal, fi lmdal, rock és beatdal 

számos kiváló m�vel�je: Lavotta János, Csermák Antal, Ruzitska Ignác, Liszt 

Ferenc, Mosonyi Mihály, Erkel Ferenc, Erkel Elek, Csámpai Ivo, Lakatos Tibor, 

Lajta László, Vikár Béla, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Vavrinec Béla, Farkas Fe-

renc, Gulyás László, Rossa László, Vujisics Tihamér, Vaszy Viktor, Eiseman 

Mihály és sokan mások – Szörényi Levente is innen merített sokat, és sokan 

mások is innen merítgetnek, vállalva a tiszta forrás tiszta vizét.

Minthogy célunk egyszer s mindenkor a cigányok által kim�velt, diadalától 

egyre inkább megfosztott zene pozitív méltatása, ne t�njék fölös oktondiság-

nak, ha a továbbiakban rövid áttekintést adunk e m�faj hazai és külhoni recep-

ciójáról, korántsem a teljesség igényével.

Mi, cigányok a Kárpát-medencét járva nemcsak magunkba szívtuk az itt 

él� népek dallamvilágát, de formáltuk is oda-vissza hatásban. Hajlamunk sze-

rint kicifráztuk mind a magyar népdalokat, mind a németes, romános, dél- és 

észak-szláv dallamáriumot, beleértve az egyházi fogantatású cantilénákat és 

mindenfajta �si és újabb kelet� dallamvilág tarkaságát. Több évszázadnak kel-

lett eltelnie ahhoz, hogy ezek szervesüljenek a mi jellegzetes cigányzenénkbe. 

Mint említettük, Mozart a magyarost törökösnek érezte és viszont, Beethoven, 

Haydn stb. már ismerték a magyar-cigány verbunkost, és egyre inkább megkü-

lönböztet� módon kezelték, sz�tték m�veikbe. Hogy hatottunk e muzsikánkkal 

a világ zenéjére, számtalan példa igazolja, Európa számottev� zenei nagyjai 

m�veiben föllelhet�k. Még Glinka Ruszlán és Ludmilla nyitányában is lüktet e 

dinamika, de a cseh Reznicek: Donna Diana opera el�zenéjének dallamvilágá-

ban is föllelhet�k. Beethoven: István király kísér�zenéjének nyitányában is az 

a magyar ritmika feszeng, amit örömmel hallgat a világ, ami az összetartozást 

igazolja: az egykor megvolt és létez� európai dallamvilágot.

A  cigányok zenéje, ha nem is a folklórja, szervesen beépült az európai 

dallamvilágba. Fülünk, ízlésünk ehhez szokott, ezt találja élvezhet�nek. Az �si 

dallamvilág, ami, mint megjegyeztük, együtt alakulhatott a nyelvvel, a beszéd-

del, a munkadalokkal, rigmusokkal, folklór-elemekkel egyesülve együttesen 

munkálták ki Európa mai „fülét”, nem zárkózott el semmifajta orientálistól, be-

fogadta, szublimálta úgy az afrikai népzenét, mint az óceánit vagy egyebeket.

A jöv�ben a mindenkori kultúra-kormányzatnak továbbra is mindent el kell 

követnie, hogy ne lehessen sem kirekeszt�, sem ízlésterrorista, ne akarjon 

min�ség alatti értéket protekcionálni, sem el�írni, sem megkülönböztetéssel 

els�bbséget diktálni, kanonizálni. De tartsa szem el�tt, és fontos szempontnak 

a tradíció jogfolytonosságát, a hagyományok tiszteletét és kultuszát. A konzer-

vatív szemléletet a világ mindig is irányt�nek tartotta és tartja ma is! És hogy ez 

a nemzetivel egybeforrva a haladást jelentse, a mindenkori közjót, a korszer�t 

is ideértve: feladat és követelmény egyszerre, soha ki nem felejtve az embert, 

az alkotó-improvizáló m�vész okát és jogát a haladás szolgálatára. Minthogy 

a cigányok zenéjér�l, annak történetiségér�l eddigelé nem készült sem tan-

könyv, sem valamirevaló brosúra – az alábbiakban rövid áttekintést adunk err�l 

a témakörr�l. Hogy a cigányok valójában államalkotó tényez�i országunknak, 

deklarálva van ugyan, írásba is van fektetve, de valójában írott malaszt több 

mint hatvan éve.
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Kulturális autonómia. Szükséges és fontos, mert az elmúlt évek e téren a 

fékek meglétét bizonyították, felemás módon értelmezve a kisebbségek jo-

gait, képviseleti lehetetlenségét, elégtelen mivoltát. Erre alkalmas személyek 

ki nem nevelését, politikai lenézésük oktalanságát. Ezért kurzusról kurzusra 

halogatták azoknak a speciális intézményeknek a megalakítását, amelyek hi-

vatottak lennének presztízst és értékfelmutatást bizonyítani a m�vészetek va-

lamennyi területén.

Hiányzik a cigány színház, a cigány szobor és képtár, irodalmi kiadó és 

könyvtár, és természetesen azok a fels�fokú intézmények, amelyek pozitív 

diszkrimináció alapján – és cigány szakemberek ítélete alapján (is!) – képesek 

kiválasztani, szelektálni, kollégiumokba utalni a tehetséges egyedeket.

Az intézményrendszer természetesen vállalja és szem el�tt tartja az anyanyel-

vi tudást a magyar mellett, mindenkoron hitet tesz az anyaország, azaz a magyar 

nemzet primátusa mellett, és elvárja, hogy kedvezményezettjei is hasonlóan 

gondolkodjanak, úgy tartsák meg nemzeti identitásukat, hogy ne sértsék a ter-

mészetes asszimiláció elvét, ugyanakkor tág teret adjanak a disszimilációnak is.

Mindenekel�tt pedagógiai munkatársakra van szükség, akik a valláserkölcsi 

normák betartását és követését tartják munkájuk alapvet� követelményének, 

amit mind a maguk számára, mind a növendékek számára szigorú el�írások 

szabályoznak. A tanítás, az oktatás és nevelés mellett azokat a speciális képzé-

seket is tartalmazzák, melyeket szigorúan be kell tartani és tartatni.

A cigány tanulók zenei/m�vészeti alkalmasságát olyan kisebb csoportokban 

érdemes kim�velni, amelyekben – kezdetben gyors siker sem minden esetben 

várható el – viszont kell� empátiával, megértéssel kieszközölhet�, számítva a 

családban az oda-vissza hatásra. A  családtól történ� kiszakítás mérhetetlen 

károkat okozhat, tehát a közösségi szellem kimunkálása eredményes akkor le-

het, ha a kell� visszacsatolás Comenius J. Á. szellemében, az iskolai színjáték 

újrahonosításában, a szül�k és a rokonság minél teljesebb kör� bevonásával 

történjék. Figyelembe kell venni a cigány gyerekek specifi kus és szenvedélyes 

szereplési vágyát, ha úgy tetszik, született exhibicionizmusát, amely különböz� 

sportágakban is kinyilvánulhat: példaképek és teljesítményeik „világi” meg-

ismertetésével.

Hazánkban jó néhány el�adóm�vész él, köztük több hangszeres, színész, 

táncm�vész, akrobata, cirkuszpalánta is. Kell�, erre méretezett m�vel�dési 

szakintézményben, színházterem-kombinátban, alkalmas zeneteremben stb. 

úgy produkálhatnák magukat, hogy kell� bizonyságot adhassanak mind embe-

ri és m�vészi tehetségükr�l, egyszersmind kimagasló eredményeikr�l.

A  muzsikuscsaládokban felnöv� gyerekeknek a tradicionális mestersége 

az átörökített hangszertudás képessége. „Talentum” néven m�ködik az ország 

egyetlen ilyen intézménye igen szép eredménnyel, persze kell� dotáció hiá-

nyában. Hasonló intézmények (kollégiumokkal együtt) létrehozását javasoljuk, 

más m�vészeti iskolákkal együtt. A Pécsett m�köd� Gandhi Gimnázium lehet 

kiváló példája annak, hogy cigány pedagógusokkal, speciális tantervek szerint 

lehet és kell hasonlóak hálózatát megvalósítani, hogy a cigányság is elérje azt 

a kulturális fokot, ami állampolgári jogon jár nekik.

Nem oly régen, az ország minden nagyobb és kisebb helységének nyilvános 

éttermében, kávéházában szólt a zene, az él�zene. Manapság már nem! Süket-
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té vált országunk, csak a magnók bömbölnek, többnyire angolszász zenét. Az 

illetékesek azt állítják, nincs a cigányzenére szükség. De hát, ami nincs, arról 

könny� leszoktatni a közönséget. Egykoron maga a zenészek szakszervezete 

követelte ki a zenészek éttermi munkáltatását. Ma már nincs ilyen, pedig a m�-

velt turista igényelné, a többi hungarikum mellé igényes és magyar muzsikát is, 

ahogy Bécs, Moszkva és Párizs is igényli a magáét. Visszafelé haladna a világ? 

– Hiába iszkol a pesti polgár az aluljárókban, az árnyékát nem tudja átlépni, a 

jóravalóság, kultúrára éhesség megmaradt.

A zene olyan, mint a virág: színes, mosolyt fakasztó, érzelmet és értelmet 

indukáló, ahogy a jó otthoni és éttermi konyha is, amely az életet színezi, mint 

a szép és jó vers, az igaz gondolat, a kellemes illat. Ne adjunk teret az igény-

telenségnek, ne posványosodjunk! Vállaljuk és töltsük meg igaz emberi tarta-

lommal, nyelvhelyességgel, igényességgel a szellemi életet! Legyünk közösen 

a fáklyaviv�i annak, amit annak idején Klebesberg Kunó is szorgalmazott: a 

tudás és teljesítmény mindenekel�tt! Mindez szükséges és kell, ahogy a m�-

veltség is! A cigányság kinevelése csak és kizárólag ilyen tanítási és nevelési 

elvek mentén képzelhet� el, hogy valamikor cigány származású ember kerül-

hessen közjogi méltóságba. A felemelkedés legyen jogos elvárás mind az össz-

társadalmi érdekek mentén, mind a – még korántsem egységes, de azzá válni 

akaró – cigányság/romaság részér�l is!

Csemer Géza író-rendező



 

Újpest
A település szorosan vett története csupán a XIX. században kezd�dik, de régé-

szeti leletek bizonyítják, hogy ezen a területen több mint kétezer éve emberek 

élnek. A  rómaiak hadiutat és annak védelmeként katonai �rtornyot építettek 

ki. Kés�bb középkori falu és révátkel� létesült, amely a török hódoltság alatt 

elnéptelenedett. A  területet, melyhez a káposztásmegyeri puszta is tartozott, 

az elmúlt évszázadokban több földesúr birtokolta. A település kialakulásában 

és fejl�désében a Károlyi család kulcsszerepet játszott. Fóti birtokközponttal a 

terület 1827-t�l gróf Károlyi Istváné.

Újpest máig álló és üzemel� legrégebbi épülete a közel háromszáz éves 

Megyeri csárda. A város mára a f�város északi kapuja, IV. kerülete. Százhetven 

éves település, amely óriási ütemben n�tt fel a Duna bal partján – akkor még 

– Pestt�l pár kilométernyire, a váci országút mellett. Gyárak, üzemek tucatjai 

települtek a fi atal Újpestre. Amerikai ütem� fejl�désére utal, hogy az 1900-as 

évek elejére a legnagyobb lélekszámú nagyközség az országban, míg váro-

si rangot 1907-ben kapott. 1929-ben már megyei jogú város, melynek saját 

járásbírósága, villamos er�m�ve, takarékpénztára, sportlétesítményei, oktatási 

intézményei, zeneiskolája, számos bejegyzett egyesülete és kereskedelmi egy-

sége, 38 ipari vállalata van, amelyek közül országos jelent�ség� az Egyesült 

Izzólámpa és Villamossági Rt., a Wolfner B�rgyár és a Chinoin Gyógyszergyár. 

Els� száz évében rohamos el�rehaladásának motorja a polgárok, a gyár-, 

üzem- és üzlettulajdonosok mellett a Károlyi család, amely számos kezde-

ményezéshez adott telket (például: felekezeteknek, kórházaknak) vagy éppen 

t�két. B�r, fa, pamutfonó és -szöv�, vegyész és elektrotechnikai profi lú ipar-

várossá duzzadt, ahol mára a szolgáltatások száma sem elhanyagolható. Újpest 

1950. január 1-t�l a f�város része. A hatvanas évek végén óriási lakótelepeket 

építettek a kertvárosi és bels� udvaros munkáslakások helyén. A rendszervál-

tásra kiérkez� metró indulásánál sokan azt jósolták, hogy alvóváros lesz Újpest-

b�l. Részben a város lakói, részben az önkormányzat, és nem utolsósorban a 

város lokálpatrióta polgármestere ezt munkájával és elkötelezettségével cáfol-

ta. Ma saját, jól m�köd� m�vel�dési házai, színháza, galériája, médiája van, és 

számos civil szervezet m�ködik itt. Sikeres és fejl�d� városrész. Elég, ha csak 

a nemrégiben átadott Megyeri hídra vagy a város új f�terére gondolunk. Újpest 

mai területe 18,8 km2, lakóinak száma 100 000 f� körül mozog.

Molnár István Gábor



Az Eötvös Társaság 25 éves
„Újpest 1840. április 5-én 101 f�vel községgé alakult. Pestt�l északra, a 

Duna partján, a váci országút mellett fi atal, ámde dinamikusan fejl�d� 

község, majd város, megyei jogú város, kés�bb a f�város része lett. La-

kossága az elmúlt 170 évben százegyr�l százezer f�re emelkedett. A ci-

gányok együtt élnek az itt letelepedett magyarokkal, zsidókkal, néme-

tekkel és más nemzetiségekkel. Kultúrájukra nagyban hatott az itt lakók 

szokásai, mindamellett megtartották sajátos értékrendjüket is. A kávé-

házak, vendégl�k, kocsmák hangulatához hozzátartozó cigányzenére 

igényt tartott a lakosság. A cigány szegkovácsok által készített termé-

kekre szüksége volt az újpesti b�r- és faiparnak.” (Molnár István Gábor)

„A  kényszerb�l készült rajzokból hiányzik az alkotó lelke. Nemcsak 

rajzórán rajzoltatom tanítványaimat, az olvasmányok vázlata után min-

den egyes olvasmányt lerajzolnak…” (Solymosi Imréné)

„Abban az id�ben hét kiemelked� prímás m�ködött. Zseniális volt 

mindegyik. Egyedi és tiszta. Ami nagy szó, mai füllel mindenféleképp!” 

 (Boross Lajos)

„»…az az érzésem, hogy Önök, magyarok nem becsülik e zenét igazi 

értéke szerint. Túlságosan hozzászoktak Önök a mindennapi életben, 

annyira megszokott dolog, hogy már nem érzik m�vészi erejét, amely 

pedig oly mélyen és tökéletesen benne van« – fi gyelmeztet bennünket 

Debussy már 1907-ben.” (Erd�s István)

„Ma már világosan látjuk, hogy mért nem volt a hatalomnak érdeke, hogy 

a zenélésb�l (muzsikálásból) évszázadok óta él� magyar cigányok, azaz el-

s�sorban a „romungrók” által kim�velt és világszerte terjesztett zene újra 

és ismételten a maga módján konzerválódjon, presztízsében folyamatosan 

megújuljon, az addigi ezer évnél is tovább hirdesse és képviselje a nagy-

világ számára a magyarságról alkotott pozitív megítélést.” (Csemer Géza)
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