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Roma kulturális programok megjelenése 

 egyes településeken 

  

Az írás célja, hogy konkrét példák segítségével bemutassuk, hogyan jelenik meg a roma 

kultúra egyes települések kommunikációjában, egyáltalán juthatnak-e valós 

lehetőségekhez az ilyen jellegű kezdeményezések. Bódvalenke, a freskófalu, a 

Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál és a Máriapócsi cigány búcsú példáin keresztül 

arra keressük a választ, hogy az ilyen jellegű projektek hogyan járulnak hozzá egy 

településen az esélyegyenlőség megvalósításához, és vajon valóban segíthetnek-e a 

társadalmi problémák megoldásában, a roma kultúra népszerűsítésében. 

  

Bevezetés 

 Megdöbbentő tapasztalat, hogy egyes települések imázs filmjeiben, ahol nagyon magas a 

roma lakosság aránya, ez a népcsoport, kultúra egyáltalán nem kap szerepet. Egy Borsod 

megyei fesztiválról készült helyi összefoglalóban például csak szőke hosszú hajú kislányok 

táncbemutatójára fókuszál a kamera, és a panel lakótelepek között megbúvó játszótéren csak 

fehér bőrű szerelmes párok találkoznak. 

 Ózd város honlapján látható egy 12 perces videó a közel kétmilliárd forintból megépülő 

multifunkcionális Nemzetiségi és Roma Kulturális Központról, amelynek narrációja 

kifejezetten azt hangsúlyozza, hogy minden kisebbséget meg akar szólítani, ezért „egyáltalán 

nem igaz, hogy csak a cigányságnak épülne, így az se, hogy kizárólag a romák használnák” az 

egykori lepusztult gyár területén megvalósuló beruházást.[1] Mindezt úgy, hogy a videóban a 

narrátorok összegzik a településen élő kisebbségek helyzetét és kijelentik, hogy a város 

lakosságának egy harmada cigány nemzetiségű. 
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Ezt a kisfilmet is látva felmerül a kérdés, milyen példák vannak arra, amikor többségében 

romák lakta települések szeretnék „eladni”, vonzóvá tenni a helyet; egyáltalán: hogyan jelenik 

meg a roma kultúra az egyes települések kommunikációjában. 

   

Bódvalenke, ahol az idea követendő, a megvalósítás azonban mégsem sikeres  

 Legkézenfekvőbb példaként Bódvalenke, a freskófalu jelenik meg.  A település tipikus és 

szinte egyedülálló példája lehetne annak, hogy egy többségében romák lakta település egy 

szociális program részeként hogyan használja fel a cigány kultúra nyújtotta lehetőségeket a 

település marketingcélú „értékesítésére”, ezáltal a helyi életszínvonal javítására. 

 A projekt 2009-ben indult egy olyan borsodi faluban, amely lakosságának 95 százaléka roma, 

és ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem érte el a 40 eurót. A cél az volt, hogy egy teljes 

munkanélküliségben, reményvesztettségben élő roma közösség számára segítsen a talpra 

állásban.  Az alapgondolat az volt, hogy a helyiek házainak falait cigány művészek és helyiek 

közösen cigányfreskókkal díszítsék, s ezáltal egy különleges, turistákat a településre csalogató 

látványosságot teremtsenek. A turizmus alkalmat ad egymás megismerésére, ami 

hozzájárulhat az előítéletek csökkentéséhez – írja a projekt oldala.[2] A projekt kitalálója és 

motorja Pásztor Eszter, akinek célja az volt, hogy hozzájáruljon a globális előítéletek 

lerombolásához és lokálisan segítse a hely érvényesülését.  

 A projekthez kapcsolódóan az ötletgazdák a következő sikereket említették meg: 

 Egyedülálló műalkotások jöttek létre (13 művész – 26 freskó), a Velencei Biennálén is 

megjelentek. 

 Megindult a faluban a fejlődés, takarosabbá váltak a házak, a lakók igyekeznek 

megművelni a kertjeiket. A projekt elején az is jelentős akadály volt, hogy a freskó 

falaként szolgáló házakba még a víz sem volt bevezetve, így a látogató turisták csak a 

szegénységgel szembesülhettek volna. Megkezdődött egy munkahely-teremtési 

program is a faluban.  

 Kialakult egy összetartó helyi közösség, valamint híressé vált a falu Asszonykórusa. 

 A gyermekeket megszólító közösségszervező és oktatási programok indultak. 

 3 éve minden esztendőben megrendezésre kerül a Sárkányfesztivál elnevezésű, helyi 

kulturális program. 

 A projekt nagyon egyedi ötletként, óriási médianyilvánosság mellett indult, azonban még 

befejezetlennek tűnik, több dolog is hiányzik a kézzelfogható sikerhez. 

 2012 nyarán a HVG Online közölt egy riportot, amely a falu lakóinak helyzetét elég 

szókimondóan érzékelteti.[3] Az írásból kitűnik, hogy az emberek helyzetét nem tette 

érezhetően jobbá a projekt; nagy a különbség a romák hétköznapi élete, valamint a között az 

élet között, amelyet a falu lakossága a nyilvánosság és az érkező forgatócsoportok előtt mutat. 
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1. kép: Települési életkép a projekt honlapjáról 

  

Ebben a projektben több elem ténylegesen megvalósult, ez a kis, eddig ismeretlen település a 

párbeszéd részévé vált, a médiakommunikációs kampány eredményeként az emberek 

tudatában sikerült összekapcsolni a településnevet a freskófalu kifejezéssel. 

 Ez a projekt azonban két, egymással összekapcsolódó okból jelenleg még nem mutathat fel 

látványos eredményeket: 

 Egyrészt igaz ugyan, hogy a településen megvalósult kulturális projekt gyors sikereket 

ért el, a településen megkezdett szociális és gazdasági fejlesztések ugyanakkor ennél 

lényegesen lassabban haladnak. Egy ilyen mélyszegénységben élő környezet még nem 

tudja befogadni a turisztikai célból érkező látogatókat. Tény, hogy a településen 

pozitív változások kezdődtek meg, azonban ezek egy nagyon hosszú folyamat első 

lépései csupán. Ha gyakorlati oldalról nézzük, például olyan házakban, ahol nincs 

bevezetve a víz és egy szobában öten élnek, egy kávéra vagy mosdóhasználatra se 

tudják beinvitálni az érkezőket. A látványosságot kereső, kikapcsolódni vágyó turista 

nem szívesen szembesül azzal, hogy az ott élő gyerekeknek cipőre sincs pénzük. Ezért 

a faluba érkező turisták vélhetően a „látszatélettel” találkoznak, amely elválik a valós 

mindennapoktól. 

 Másrészt, egy 200 főt sem számláló, kis település, amely az ország északi csücskében 

fekszik és nehezen megközelíthető a látogatók számára, önmagában nem jelent kellő 

vonzerőt ahhoz, hogy a turisták odautazzanak. Ehhez szükség lenne – legalább 

kistérségi szinten – olyan szolgáltatás-kínálat kialakítására, amelyben a látogatók jól 

érzik magukat. A freskófalu megtekintésén túl az emberek elmehetnének 

túravezetővel kirándulni, szállodai ellátást kaphatnának, helyi ételeket kóstolhatnának, 

egyéb programokon vehetnének részt. Ezeket az igényeket azonban egy ilyen apró 

falvacska önmaga nem tudja kiszolgálni, még akkor sem, ha éppenséggel színtere egy 

jó kezdeményezésnek.   

 A projektről tehát elmondható, hogy egyedülálló, segítő szándékú szociális kezdeményezés, 

amely elindított egy párbeszédet és fejlődési folyamatot a településen, azonban önmagában 

nem „forgalmazható” turisztikai termékként, így az eredeti cél megvalósulása, hogy magát 

eltartsa a projekt és a település, még nagyon sokáig várat magára. 
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Ha a projekt kommunikációját megfigyeljük, abban is elsősorban a szociális kezdeményezés 

üzenete jelenik meg, a honlap is szociális kezdeményezésről, segélykérésről számol be és nem 

olyan látványosságról, ahová csalogatni kívánják az embereket. 

 A hely egyetlen igazi, valós kommunikációs eszköze a sajtó, de ezek a sajtómegjelenések, 

valamint a helyi konfliktusokkal, problémákkal foglalkozó cikkek is a kezdeményezés 

szociális oldalát hangsúlyozzák. (Például a polgármester és a civil szervezetek konfliktusai 

2012 tavaszán kaptak nyilvánosságot.) A hely Facebook oldalának még nem gyűlt össze 500 

lájkolója, a programok nagy nyilvánosság előtt nincsenek meghirdetve, a Sárkányünnepről is 

alig található előzetes plakát, népszerűsítő anyag az Interneten.   

 Ez a segélykérő, szociális fókuszú kommunikáció problémát és akadályt jelent a turisztikai 

célok elérésében. A turisták nem jótékonykodni szeretnének, hanem kikapcsolódni, érdekes 

dolgokat látni, kényelmes helyen megszállni, jókat enni-inni. Ez az, amiről a 

projektkommunikáció megvalósítása során megfeledkeztek, pedig az egyéb települések 

bevonásával, esetleg más látványosságok – mint például Aggtelek – turisztikai 

programkínálatként való összekapcsolásával ebben is elérhetnének eredményeket. 

  

Helyi roma kulturális fesztivál – Ferencváros 

 Összességében sajnos nagyon kevés az olyan kezdeményezés, amelynek hatására megjelenik 

a cigány kultúra a jelentős roma népességgel rendelkező települések kommunikációjában. 

Ebből a szempontból kivételt jelent Ferencváros, ahol a roma kulturális fesztivál keretében 

legalább egy-két napon át bemutatkozhatnak a roma művészek, közösségek. A Ferencvárosi 

Roma Kulturális Fesztivál lassan egy évtizede kerül megrendezésre és célja, hogy „a 

művészet eszközeivel teret adjon az interkulturális párbeszédnek. A művészi produkciók 

nagymértékben hozzájárulhatnak a hétköznapi félreértések csökkentéséhez és az emberi 

méltóság tiszteletben tartásához.”[4] A 2012-es programról az Önkormányzat honlapján 

megjelent cikk túlságosan bürokratikus nyelven fogalmazott, ez a programleírás így csak arra 

alkalmas, hogy hangsúlyozza: az önkormányzat tesz az esélyegyenlőségért. Egy ennyire 

hivatalos hangvételű, népszerűsítőnek szánt írás azonban sajnos valójában nem éri el sem a 

roma közösségeket, sem a nem roma helyi és budapesti lakosságot. Ilyen hirdetés olvastán a 

programra vélhetően csak azok mennek el, akik konkrétan a felsorolt nevek között szereplő, 

országosan ismert és a kerülethez kötődő, meghívott roma előadókra kíváncsiak.  

 A korábbi, archív programokból kitűnik, hogy ez a kezdeményezés kulturálisan széles 

programkínálatot felvonultató, több napos találkozó volt.[5] 2004-ben például komolyzenei 

programoktól az irodalmi művek bemutatásáig, naiv festők kiállításáig, filmvetítésekig és a 

cigánybálig számos kulturális ág képviseltette magát ezen a fesztiválon, a programhelyszínek 

a Ráday utcára is kiterjedtek, amely a kerületnek egy gasztronómiai, szórakoztató, kulturális 

helyszíneket magában foglaló „tematikus utcája”. A tavalyi programról azonban már 

kevesebb információ lelhető fel a neten, inkább egy napba besűrített, kevésbé strukturált 

kínálatnak tűnik, fő helyszínként a művelődési házat megjelölve. 

 Ferencváros lakossága az anyagi, társadalmi körülményeket tekintve nagyon sokféle. A régi 

és új lakosok szinte blokkonként váltják egymást. Ezt a kerület képe is jól mutatja, ahol egy 

utcán belül megtalálhatók a város-rehabilitáció részeként újonnan épített lakóparkok, illetve 

felújított, parkos kerületrészek, valamint a régi, lepusztult állapotban lévő bérházak – 
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többségében munkanélküli, szegénységben élő lakókkal.  Egy több helyszínen megrendezett, 

közönségszórakoztató programokat és mélyebb tartalmakat bemutató kulturális fesztivál 

lehetőség arra, hogy a kerület minden lakója számára érdekes programokat kínáljon, valamint 

a roma kultúrát ténylegesen megismertesse az emberekkel. 

 Kérdés, hogy az elkövetkezendő években ez a fesztivál vajon kötelező módon 

megrendezendő önkormányzati feladat, tévés tehetségkutatók roma sztárjait felvonultató, 

lakosságot szórakoztató koncert lesz-e, vagy pedig speciális, a helyi kulturális értékekre is 

fókuszáló program irányába fejlődik-e tovább. 

  

Máriapócsi cigány búcsú – a katolikus cigányság ünnepe 

 Máriapócs a hazai Mária-kultusz olyan helyszíne, ahol a vallási hagyományok őrzését és az 

egyházi programokat tudatosan, a hívők különböző csoportjait külön-külön megszólítva 

kommunikálják. Máriapócs Magyarország egyik legismertebb kegyhelye, a görög katolikus 

hívők zarándokhelye. A roma kultúra szempontjából is jelentős helyszín Máriapócs, mert itt 

tartják az egyetlen cigánybúcsút az országban, amely sajátos tradíciói miatt jelentős 

eseménnyé vált a városban. 

 Először 1942. szeptember 13-án zarándokoltak el a pócsi búcsúba a hodászi romák, Sója 

Miklós atya vezetésével. Azóta ezen a napon vagy a hozzá legközelebb eső vasárnapon tartják 

a keresztfelmagasztalási búcsút Máriapócson, amely a pócsi búcsúk rendjébe, mint „cigány 

búcsú” került be, a szertartás is cigány nyelven folyik.[6] 

  

 

 2. kép: Életkép a búcsúból. Forrás: mariapocskegyhely.hu 

  

Az esemény több napos lelkigyakorlatból, valamint a vasárnapi búcsúból áll, amelyen 

lehetőség nyílik az egyházközösségek bemutatkozására, közös zenélésre, éneklésre. Vallási 
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tematikájú médiumok, rádió- és televízió-műsorok élőben közvetítik, illetve összefoglalókkal 

hívják fel a figyelmet erre a szertartásra. Sója Miklós, az első cigánypásztor személye nagyon 

erősen kötődik ehhez az ünnephez, az ő hittérítő munkásságáról is megemlékeznek a 

résztvevők. A cigánybúcsú jelentősége, hogy immár több mint hetven éves hagyományt őriz, 

évről évre újra megrendezésre kerül, ezáltal a következő generációknak tovább örökítve ezt az 

ünnepet. Máriapócs több mint harminc búcsúja közül ez az esemény az egyik 

legkülönlegesebb, hiszen a görög katolikus szertartási elemek mellett a roma kultúra elemei is 

megjelennek, a szertartás cigány nyelven folyik. A régi hagyományok őrzése, bemutatása 

olyan elem, amely könnyen kommunikálható, a település környezetében élő roma 

lakossághoz pozitívan köthető, mindenképpen imázsépítő hatású.    

  

Összefoglalás  

 A dolgozatomban röviden bemutatott példák nagyon sokfélék, nagyon sok irányból, célból 

közelítik meg a roma társadalmat, kultúrát. 

 Az első példa kívülről jövő szociális kezdeményezés, annak minden hátrányával. Az 

észak-magyarországi romák jelenlegi helyzete, életkörülményei még nem érettek meg 

kívülről meghatározott dinamikájú, gyorsan lezajló kulturális projekt befogadására és 

az abban rejlő lehetőségek kihasználására. A projektgazda civilek megkezdték ugyan a 

terület fejlesztését, a munkahelyteremtést és a gyermekekkel való foglalkozást, de ez 

még sajnos nem jelenti azt, hogy a település alkalmas volna turisták fogadására. Ebben 

a projektben még hiányzik a kívülről jövő kezdeményezés összekapcsolása a belső 

igényekkel, a helyi, kistérségi roma véleményformálók erőteljesebb bevonása, helyi 

együttműködések kialakítása, javítása. 

 A második példa egy klasszikus önkormányzati fesztivál, kulturális program, amelyet 

– helyi civilek közreműködésével – az adott helyi vezetés koordinál. Ilyen jellegű, a 

fővároshoz is köthető roma kulturális fesztiválra van igény; lehetőséget teremt a 

kerületben élő roma kulturális csoportok, művészek bemutatkozására, minden 

célcsoport számára érdekes programelemek megjelenésére. Ugyanakkor az évente 

megrendezett fesztivál veszélye, hogy – költségvetés, megfelelő humánerőforrás, 

együttműködő partnerek hiányában – kötelezően teljesítendő, helyi művelődési házban 

megtartott délutáni összejövetellé szűkül.    

 A harmadik példa egy hosszú hagyományra visszatekintő egyházi ünnep, amely a 

vallásos cigányság közösségét erősíti. Az ilyen jellegű esemény sajátossága, hogy egy 

célcsoportot – a vallásukat gyakorló roma lakosságot – szólít meg, s ezáltal mind a 

kultúra közvetítésére, mind a vallási közösségépítésre alkalmas.  

 Összefoglalva: a hazai településeken kevés a roma kultúrát bemutató tudatos 

programkezdeményezés. A projekt sikerességét láthatóan javítja, ha a meglévő helyi 

hagyományokra, kulturális forrásokra is épül. Ezek a kezdeményezések fontosak, mert 

különböző eszközökkel ugyan, de mind segítenek az előítéletek, társadalmi falak 

lebontásában, még ha csak azáltal is, hogy hosszabb-rövidebb ideig a médiaérdeklődés 

középpontjába helyezik az adott települést, így pozitív híreket generálva.   
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 Jegyzetek 

 

 

[1] http://www.ozd.hu/content.php?cid=cont_519b59b63c2f04.01267600 

[2] http://www.bodvalenke.eu/sites/default/files/projektleiras_hun.pdf 

[3] http://hvg.hu/itthon/20120810_bodvalenke_roma_getto 

[4] http://www.ferencvaros.hu/index0.php?name=hir_120606_RomaFeszt 

[5] http://hvg.hu/kultura/00000000005B41FE 

[6] http://www.minap.hu/news.php?extend.58402. 

  

Abstract 

Gabriella Fodor 

Roma culture in urban communication 

  

The aim of this paper is to answer questions regarding the Hungarian representation of Roma 

culture: How does the Roma culture appear in urban communication? What are the roles of 

these initiations? Do they help to solve the social problems and to moderate the level of 

prejudice in the local communities? The paper presents three examples: Bódvalenke, the 

fresco village, the Roma Cultural Festival in Ferencváros and the Gypsies' pilgrimage in 

Máriapócs. 
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 Az elmúlt 10 évben politológus és kommunikációs végzettségű szakemberként jelentős 

tapasztalatot szerzett az önkormányzati, a településfejlesztési kommunikáció területén. Az 

ELTE doktorandusz hallgatójaként kutatási területe a településmarketing, a települési imázs 

fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. 
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