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Középpontban az esélyteremtés

R. Simor KatalinR. Simor Katalin

Életsorsok mélységében
Az első Roma Tájházról, 

amely meghatározza egy település közösségeit

Rézműves Melinda etnográfus 

– saját szavaival – egy hagyomá-

nyos cigányközösségben nevel-

kedett a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei Hodászon. „Egy olyan 

közösségben, ahol a kimondott 

szónak becsülete volt a szűkebb 

családban és a közösségben egy-

aránt. Ahol a hagyományok, a vi-

selkedés, a  szokások és az idősek 

tiszteletét szájhagyomány útján 

örököltük egymástól. Ahol a szü-

lők és a nagyszülők szerettek vise-

letben járni és egymással cigányul 

beszélni. Fiatalok és idősek mind-

annyian tudták, hogy hol a helyük 

a roma közösségben, és töreked-

tek az egyensúly fenntartására a 

hétköznapi élet minden területén.”

Az egyetem elvégzése után a 

néprajzkutató – bár egy ideig Bu-

dapesten képviselte a roma tár-

sadalom érdekeit  –, nem maradt 

hűtlen szülőfalujához. Hazatért 

és létrehozta, elsősorban saját 

anyagi és fi zikai erejére támasz-

kodva, az országosan egyedülálló 

Roma Tájházat, hogy a falusi ci-

gány múltat, a  tárgyi és szellemi 

örökséget megőrizze és bemutas-

sa az utókornak. Rézműves Me-

linda és munkássága történetét 

azonban nem itt kell kezdenünk, 

hanem az édesanyja, Rézműves 

Mihályné, Lina életútjával, élet-

példájával.

Lina csak tizenhárom éves ko-

ráig tanulhatott, akkor „utolérte a 

cigányok törvénye”, vagyis férjhez 

adták. Szerencsére azonban férje 

és anyósa is mellé állt és támogat-

ta a tanulásban, így első gyermeke 

megszületése után befejezhette a 

nyolcadik osztályt. Ennek a tény-

nek igen nagy jelentősége lett ké-

sőbb, amikor óvónőt kerestek a 

faluban a cigánygyerekek mellé.

A madzag óvoda

Rézműves Mihálynét sze-

rették és tisztelték a helyi roma 

közösségben. Amikor a Hazafi -

as Népfront kezdeményezésére 
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1968-ban felvetődött, hogy óvo-

dát kellene kialakítani Hodászon, 

s  rátermett vezetőt kerestek, őrá 

esett a családok választása. Meg-

bíztak benne, s  nem utolsó sor-

ban, ő  volt a legtanultabb közöt-

tük. Lina pedig szívesen vállalta a 

pulyák gondozását, belátta, hogy 

szükség van az iskola-előkészí-

tő foglalkozásokra ahhoz, hogy a 

gyerekek megszeressék a tanulást 

és képesek legyenek beilleszkedni 

a többségi társadalomba.

Az első „óvoda” egy szép füves 

telken létesült a szabadég alatt. 

Néhány cölöpöt leverve madzag-

gal jelölték ki a játszótér határait. 

Ezen a területen kezdte meg az 

oktató, nevelő munkát Rézműves 

Mihályné, olykor az alapoknál: 

kezet mosni, széken ülni, evőesz-

közzel enni tanította a legkiseb-

beket. Eredményeit látva a helyiek 

szívesen támogatták apró haszná-

lati tárgyakkal, gyümölcsökkel és 

egyéb harapnivalóval a gyerekeket, 

az óvoda fejlődését, és a közös 

munkát. Később pedig lehetőség 

nyílt arra is, hogy megfelelő épü-

letet kapjanak. Ahhoz, hogy Lina 

tovább vezethesse az óvodát, fő-

iskolai végzettségre volt szüksége. 

Vett egy nagy levegőt, és kérvényt 

írt az oktatási miniszterhez, hadd 

felvételizzen a főiskolára érettségi 

nélkül, de több éves szakmai ta-

pasztalat birtokában. Nem sokan 

bíztak a sikerében, ám láss csodát, 

engedélyt kapott arra, hogy fel-

vételi vizsgát tegyen, és 1980-ban 

diplomát szerzett.

„A  gyermekeknek a kétnyelvű-

ség jelentette a biztonságot. Szep-

temberben a kiscsoportos gyer-

mekek semmit nem tudtak ma-

gyarul, itt tanulták meg a mondó-

kákon keresztül a nyelvet. Nagy-

csoportos korukra mindkét nyel-

ven biztonsággal ki tudták fejezni 

magukat” – nyilatkozta Rézműves 

Mihályné a Pedagógiai Szemlének, 

elmesélve azt is, hogy gyakran a 

szülőkkel is „foglalkoznia” kellett, 

munka után kérvények, hivatalos 

levelek megírásában segédkezett.

Az óvoda létrejöttének 47. év-

fordulóját márciusban ünnepelték 

Hodászon. Az eseményen az idén 

78 éves Lina is részt vett. Az év-

forduló tiszteletére a korabeli fo-

tókból kiállítás készült, amely ha-

marosan vándorútra indul azokra 

a településekre, ahol szívesen 

megismerik, tanulmányozzák a 

példa értékű madzag óvoda mű-

ködését, módszereit.

A múlt nyomában

Ilyen előzmények után szinte 

természetes, hogy lánya, Melinda 

is óvónőként kezdte a pályafutá-

sát, majd a gyökerei iránti érdek-

lődés nyomában néprajz tanulmá-

nyokba kezdett az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetemen.

– Lakhat az ember vályogház-

ban vagy palotában, a Nyírségben 

vagy világvárosban, ahhoz, hogy 

egyenes tartással élje az életét, is-

mernie kell a múltját és a történel-

mét – vallja Rézműves Melinda. 

Az országban négyszáz tájház ta-

lálható, a roma kultúrát bemutató 

azonban nem volt közöttük. Így 

negyven év lemaradását kívánjuk 

pótolni, s  egyúttal példát adni 

más beás és roma közösségeknek. 

Az első Roma Tájház tehát civil 

kezdeményezésre jött létre. Maga 

a ház az 1950-es, ’60-as években 

épült. Több tulajdonosa is volt, én 

egy öreg házaspártól vásároltam 
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meg igen elhanyagolt állapot-

ban. A  döngölt sárfalazatú, más 

szóval patics falú, kétosztatú ház 

ma egy módosabb cigánycsalád 

lakáskultúráját kívánja bemutatni. 

A szoba párhuzamos elrendezésű, 

kétoldalt ágy van, középen asztal, 

a  ruhákat egy rúdon helyezték el, 

amely a famennyezethez van erő-

sítve. A szekrényben a téli ruhákat 

tárolták. A  konyhában „csikóshá-

tú” tűzhely, azaz a nyírségi népi 

és cigány kultúrában használatos, 

jellegzetes formájú sparhelt a fő 

berendezési tárgy egy kredenccel, 

a  vendégek fogadására szolgáló 

ládával és a fából készült lavor-

tartóval együtt. A telken, a helyiek 

támogatásával 2001-ben építet-

tünk egy földbe vájt viskót, azaz 

putrit, ami a II. világháború idő-

szakának lakhatási körülményeit 

hivatott bemutatni. Egyetlen he-

lyiségből áll, amelynek az elren-

dezése ugyancsak párhuzamos. 

Két oldalt van egy-egy ágy, vagyis 

dikó, amelyet lécekből építettek és 

sárral tapasztottak, majd fehérre 

meszeltek. Ugyanezzel a techni-

kával készült az asztal is. Az úgy-

nevezett brúgón, egy bádogból 

készített szerkezeten át távozott a 

füst a kunyhóból. Párnát szalmá-

val megtöltött zsákokból készítet-

tek és egy szoknyát vagy kötényt 

terítettek rá, hogy puhább legyen. 

Az ajtóba vert szögeken tárolták a 

ruhákat. Ha kevés volt a fekhely, 

a földre szórt szalmán és leterített 

kabátokon aludtak a családtagok. 

A  tájházat hivatalosan 2009-ben 

nyitottuk meg az első Országos 

Egyházzenei Roma Kórusfesztivál 

keretében. Folyamatosan bővítjük 

a benne látható gyűjteményt, a vi-

seletek, bútorok mellett a szer-

számokat és a fotókat is gyűjtjük, 

ezek között sok családi és katona-

fotó található, de az óvoda alapí-

tásával, történetével kapcsolatban, 

valamint a hitéletről és a települé-

sek különböző viseleteiről is sok 

képünk van.

Vályogházból szentély

Szülőfalujáról szólva Rézmű-

ves Melinda elmeséli, hogy Ho-

dász 300 kilométerre található 

Budapesttől, Nyírbátor és Máté-

szalka között. Lakossága mintegy 

3500 fő, közülük 1700-ra tehető 

a romák száma. A  település már 

1941-ben is a cigányokról volt 

híres, akkor érkezett ugyanis egy 

fi atal görögkatolikus lelkész a fa-

luba, aki a magyar egyházközös-

ségben szolgált, de szabadidejé-

ben eljárt a cigánytelepi putrikba, 

hogy a romákkal beszélgessen. 

Később együtt megvásároltak egy 

vályogházat, abból lett az első ci-

gány kápolna. Még a liturgiát is 

lefordították, hogy a romák anya-

nyelvükön hallgathassák az isten-

tiszteletet. Ma a vályogház helyén 

szép kis templom áll. De bővült a 

telep az óvodával, az idősek házá-

val, egy anyaotthonnal és a tájház 

mellett egy alkotóházzal is. Kü-

lön nevezetessége a településnek 

a Czine Mihály hagyatékát őrző 

könyvtár. Az irodalomtörténész 

szülőháza is felújításra vár, nem 

messze a Roma Tájháztól.

– A  tájház múzeumpedagógiai 

szolgáltatásaként igyekszünk be-

mutatni a jellegzetes házimunká-

kat, illetve az ünnepekhez kapcso-

lódó készülődést – magyarázza 

Melinda. – A gyerekek nagyon él-

vezik az állatsimogatót és a stráf-

fal való kocsikázást. Az élő tájház 

funkciót szeretnénk erősíteni a 

különböző mesterségek – szeg-

kovácsolás, bőrözés, fafaragás, 

gyöngyfűzés, üvegfestés, szövés 

– fortélyainak megismertetésével 

illetve gasztronómiai bemuta-



29

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Középpontban az esélyteremtés

tókkal, mint amilyen a fánksütés, 

a  mézeskalács vagy a „bokoji”, 

azaz a kenyér készítése. 2015-ben 

a tájházat tehetségponttá nyilvá-

nították a gyerekek művészeti ne-

velésében elért eredményeinknek 

köszönhetően. Azonban a helyi 

közösség kinőtte a kisméretű kö-

zösségi teret, ezért egy újabb kez-

deményezésbe fogtunk: a Közmű-

velődési és Vidékfejlesztési Prog-

ramiroda Egyesület, amelynek a 

vezetője vagyok, 2014-ben létre-

hozta Hodászon az Alkotóházat, 

amely a helyi közösségnek, vala-

mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében élő roma közösségek-

nek módszertani intézményként 

szolgál.

Nagyapám kincse

Az egyesület most új program-

ba fogott. Célja a roma és nem 

roma kulturális táji értékek feltá-

rása és azok népszerűsítése, mi-

közben kiemelten fi gyelnek arra, 

hogy rögzítsék azokat a módszer-

tani tapasztalatokat, amelyek-

nek révén a programot elvihetik, 

átadhatják más közösségeknek 

is. A  „Nagyapám kincse” inter-

kulturális értékmentő hálózat hét 

települést érint. Számos családi 

programot, előadást, közösségi 

alkalmat szerveznek ennek kere-

tében. Az élményszerű értékmen-

tésbe bekapcsolódnak a tájház 

működő, interaktív műhelyei is, 

mint a Pántlika Népi Játszóház 

és Műhely, illetve a Médiaműhely, 

amely a webrádiózás eszközeivel 

támogatja a többnyelvűséget, kö-

zelíti egymáshoz a generációkat, 

hiszen fi atalok készítenek interjú-

kat, riportokat a múlt történései-

ről, hagyományairól, szokásairól 

az idősekkel.

– Az egymást támogató, kiegé-

szítő programok révén fejlődik a 

fi atalok kifejezőkészsége, megta-

pasztalják az alkotás örömét, ma-

radandó produktumokat hoznak 

létre és a problémamegoldó ké-

pességük is javul – véli Rézműves 

Melinda. Egyre többen kíváncsiak 

a munkánkra, mindenféle kor-

osztály megfordul nálunk tanul-

mányúton, látóúton, legutóbb a 

Debreceni Református Hittudo-

mányi Egyetem tanítóképző sza-

kos hallgatói jártak Hodászon.

Az egymást érő, különböző 

közösségi események szervezésé-

be egyre többször kapcsolódik be 

Melinda lánya, aki ugyancsak az 

Eötvös Lóránd Tudományegyete-

men végzett társadalmi tanulmá-

nyok szakon, jelenleg pedig kul-

turális antropológiát tanul. Vajda 

Melinda aktív részese és tanúja a 

nagymamai és anyai örökségnek.

– Édesapám sajnos két éve 

már nincs közöttünk – mondja 

Rézműves Melinda. Értékmentő 

munkám során azonban nagyon 

sokat gondolok rá, tőle tanultam 

meg tisztelni a balladák és a szo-

morú nóták szövegeiben lakozó 

életsorsok mélységét, amit az elő-

adó feltár a közönségének.

RÉZMŰVES MELINDA hagyományos cigányközösségben nevelkedett Hodászon. Kez-
detben állami gondozott gyermekekkel foglalkozott, majd óvónő lett. 1995-ben az 
ELTE BTK néprajz szakán szerzett diplomát. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem nép-
rajz-kulturális antropológia PhD programjának abszolutóriummal rendelkező hallga-
tója. 1987-től 2009-ig dolgozott a Fővárosi Önkormányzat Cigány Házban igazgató-
helyettesként. Részt vett a roma gyermekek és fi atalok tehetséggondozásában, tanu-
lásuk ösztönzésében. Számos néprajzi kutatótábort szervezett és vezetett. A gyűjtött 
anyagból népismereti könyveket, hangzó anyagot és fi lmeket szerkesztett. Nevéhez 
fűződik a 2001-ben szülőfalujában, Hodászon felavatott első Roma Tájház létrehozása. 
Jelentős szerepet vállalt a roma nyelv és kultúra tanári szak egyetemi szintű akkredi-
tációs folyamatában. Az ELTE Idegennyelvű Továbbképző Központjának vizsgáztató 
tanáraként foglalkozik a romani nyelv fejlesztésével. A Közművelődési és Vidékfejlesz-
tési Programiroda Egyesület vezetőjeként 2014-ben létrehozta Hodászon az Alkotóhá-
zat, amely a helyi közösségnek valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő roma 
közösségeknek módszertani intézményként szolgál a közművelődés és vidékfejlesztés 
területén. A  közösségért végzett munkájáért 2012-ben Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést kapott.

R. SIMOR KATALIN 1984-ben végzett magyar-népművelés szakon a debreceni Kos-
suth Lajos Tudományegyetemen, majd másoddiplomát szerzett a MUOSZ Bálint 
György Újságíró Akadémiáján 1987-ben. Elsősorban a kommunikáció és a média te-
rületén végzett szakmai munkát az elmúlt három évtizedben. Újságíróként dolgozott 
országos és helyi lapok kulturális rovatában, a  debreceni helyi televíziók és rádiók 
szerkesztő-műsorvezetőjeként, illetve PR-esként is. Hat évet tanított intézményi kom-
munikátor szakon a nyíregyházi főiskola kihelyezett, debreceni tagozatán. Újságírói 
munkáját 2008-ban Debrecen város Sajtódíjával ismerték el. Válogatott írásaiból két 
könyve is megjelent. 2013 februárjától a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar 
Megyei Irodájának módszertani referense. Munkája mellett három féléven át oktatott 
televíziós ismereteket a Debreceni Egyetem kommunikációs hallgatóinak. Szívesen 
vesz részt moderátorként, konferansziéként az Intézet, az Iroda illetve Debrecen város 
rendezvényein.


