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ÚTON VAN 
A CZIFFRA-KÖZPONT

„s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”

(József Attila: A Dunánál) 
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Tárlatmegnyitóval vette kezdetét az Úton van 
a Cziffra-központ című, tizenhárom állomá-
sos országos kulturális rendezvénysorozat 
2019. június 13-án, Szentendrén. A szent-
endrei MANK Galériában megtartott Emlék-
álom-kutya-világ című, kortárs roma festő-
művésznők alkotásaiból válogatott kiállítás 
megnyitójával, Balog Zoltán miniszterelnöki 
biztos, Langerné Victor Katalin társadalmi 
felzárkózásért felelős helyettes államtitkár és 
Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, 
a Cziffra Művészeti Központ művészeti ta-
nácsadó testületének elnöke közösen indítot-

ták útjára a roma összművészeti roadshow-t. 
A tárlat a roma festőnők doyenjeitől a legfia-
talabb generációjáig ad áttekintést a Kugler 
Art Szalon Galéria gyűjteményéből érkezett 
válogatás révén. Az alkotásokat gazdag fi-
gurateremtő képzelet és merész színfantázia 
jellemzi, éppen ez adja meg – nőies látásmód-
juk mellett – művészetük egyéni és sajátosan 
roma jellegzetességeit. Kőszegi Edit kurátor 
háziasszonyként kalauzolta a vendégeket, a 
Romanimo együttes, Lakatos Mónika & Ros-
tás Mihály Mazsi duója pedig muzsikával kí-
sérte a tárlatlátogatók szemlélődését. 

EMLÉK-ÁLOM-
KUTYA-VILÁG

Kortárs roma festőművésznők kiállítása Szentendrén

1. Lakatos Erika: Anna Christina 
2. Szécsi Magda meseillusztrációja
3. Bada Márta: Túl az Óperencián
4. Balázs Kitti: Kutyás nő 
5. Orsós Teréz: Viharban
6. Kalányos Gyöngyi: Család
7. Oláh Mara: Cigány nő Velencében
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Országos roadshow roma és nem roma honfitársaink számára

ÚTON VAN 
A CZIFFRA-KÖZPONT
Vándorbemutató – ezt a szabatos kifejezést találtam a roadshow 

magyar fordításaként a Szómagyarító internetes oldalán.  És 
valóban. Tartalmában talán ez fedi leginkább az Úton van a 

Cziffra-központ címmel 2019 júniusától indított kulturális rendezvény-
sorozat elgondolását. A tizenhárom állomásos vándorműsor aktuális 
eseményeivel ugyanis a nyár folyamán a kiemelkedő kulturális feszti-
válokon, ősztől pedig számos városban találkozhattak, illetve találkoz-
hatnak az érdeklődők. A Budapesten épülő Cziffra Művészeti Központ 
elhivatott munkatársainak szándéka szerint a roadshow sokszínű közös 
rendezvényei teremthetnek igazán közösségi teret: roma és nem roma 
honfitársaink számára. Mégpedig olyat, amelyik bemutatja a magyar kul-
túra szerves részévé vált roma kultúra értékeit a cigány kultúra nemzeti-
ségi hagyományaival, annak művészeti örökségével és kortárs jelenével 
együtt. Az irodalmi alkotásoktól kezdve a képzőművészeten, a könnyűze-
nén át egészen a színpadi produkciókig. Művészeti szafari, mondhatnánk 
joggal erre a különleges vállalkozásra az internetes Szómagyarító másik 
találó fordulatával élve vagy fiataljaink érdeklődésére számítva: úti buli 
ez a javából, hazai szellemi portékáink útját kísérve. 

A Lyukasóra folyóirat szívesen vesz részt az Úton van a Cziffra-központ 
országos kulturális roadshow bemutatásában. Ezért a mostani különszá-
mát a roadshow eseményeinek szenteli: képekkel gazdagon illusztrálva 
beszámol nemcsak a szentendrei megnyitó fesztiválon, hanem a pécsi 
POSZT-on, a Miskolci Operafesztiválon, a Művészetek Völgyében, a fő-
városi Mesterségek Ünnepén, a Szegedi Ifjúsági Napokon ennek jegyében 
rendezett történésekről. Majd a nyári fesztiválszezon után, a négy vidéki 
nagyvárosban tartott művészeti, közösségi találkozókról. 

Előző számunkban, Balog Zoltán társadalmi ügyekért felelős minisz-
terelnöki biztost megkérdeztük az országos roadshow szándékáról, az 
épülő Cziffra Művészeti Központ terveiről, valamint a korábban roma-
ügyi biztosként és kultuszminiszterként az e téren végzett, elhivatott 
előkészítő munkájáról. Most az ő meditatív elgondolásaiból adjuk közre 
újra a legfontosabbakat.

 
Régi adósságunk…   
– Sokáig a hivatali megbízatásom része volt ez a misszió, hiszen ro-
maügyi biztosa voltam a miniszterelnöknek, ám ezt a megbízásomat, 
éppen a közelmúltban, már letettem. Régóta fáradozom a roma kultúra 
széles körű megismertetése érdekében, és kezdettől a szívügyem volt a 
Cziffra Művészeti Központ létrehozása is. Hisz régi adóssága az kultu-
rális életünknek, hogy legyen a magyarországi cigányságnak egy olyan 
oktatási központja, amely nemcsak azt mutatja fel a hazai többség felé, 
hogy létezik értékes, sokszínű roma szellemi, művészeti élet, hanem azt 
is, hogy szerves része ez a magyar kulturális életnek. S látniuk, ismerniük 
kell az embereknek azt is, hogy mi rejlik az ígéretes elképzelések mö-
gött. Jómagam visszatértem az egyházamba református lelkészként, de 
természetesen figyelemmel kísérem az épülő cigány kulturális központ 
méltó törekvéseit, ott vagyok a Cziffra Művészeti Központ művészeti 
tanácsadó testülete mellett is, tehát részben hivatalból és nem csupán 
ügyszeretetből nyitottam meg ezt a gyönyörű kiállítást. 

 – A roadshow megnyitó eseményéről, a szentendrei kiállításról szólva, 
mi a sajátossága az ott kiállított anyagnak? Az egyik az, hogy cigány 

SÁGHY ILDIKÓ

művészek alkotásairól van szó. Megjegyzem itt, hogy szeretem használni 
a cigány szót is, bár tudom, hogy sokan sértőnek találják. Holott a cigány 
szót és a roma szót egyaránt ki lehet mondani méltósággal, és ki lehet 
mondani leértékelően is, tehát nem ezen múlik a dolog. Én megbecsülés-
sel mondom, hogy „cigány”. De visszatérve a szóban forgó kiállításhoz: 
a cigányság itt a saját művészetét mutatja be, ám ezen belül van még egy 
sajátosság, az, hogy csak női festők képeit láthatja a közönség. Egy nő 
más szemmel látja a világot, mint egy férfi, más fontos dolgokat mond 
el a festményeken is a körülötte élőkről, mint ahogyan azt egy férfi fes-
tőművész tenné és teszi. Ezt a női érzékenységet, női egyéni látásmódot 
fejezik ki ezek a képek. Ez a kettős hangsúlya ennek a kiállításnak: nők 
és romák az alkotók. Ami pedig a férfi és a nő különbségét illeti: hála 
Istennek, így van ez a létezésünk kezdete óta, nem véletlen, hogy a 
Teremtő ezt olyan tökéletesen megalkotta, nem kellene hát elrontanunk 
ezt ma sem…  A Szentendrén, a MANK Galériában rendezett kiállítás 
a Kugler Art Szalon, Kőszegi Edit két évtizedes munkával létrehozott 
gyűjteményéből nyújtott válogatást. Az áldozatos művészettörténész, 
aki egyúttal a tárlat kurátora is, ezeket a képeket már több helyen bemu-
tatta. A kiállító művészek nevét, akiknek festményein valóság és álom, 
realitás és titokzatosság megfoghatatlan kettőssége ötvöződik, érdemes 
megjegyeznünk: Bada Márta, Balázs Kitti, Lakatos Erika, Oláh Jolán, 
Oláh Mara, Orsós Teréz, Ráczné Kalányos Gyöngyi és Szécsi Magda… 

– Két dolgot most összekötöttünk, holott voltaképpen két külön témá-
ról van szó.  A Cziffra Művészeti Központ jelenleg még épülőfélben van, 
megvan a telek a főváros VIII. kerületében, a Tavaszmező utcában, és 
elkészültek a tervek is. A kerületnek éppen a határán épül, közel a már szé-
pen rendbe hozott városrészhez, és amíg készen lesz – néhány év biztosan 
eltelik addig –, szeretnénk, ha az egész ország megismerné a magyarországi 
cigányság kultúráját, művészetét, amelyre büszkék lehetnek a kisebbségiek 
és a többségiek egyaránt. A most zajló roadshow a tizenhárom helyszínre 
tervezett nagyszabású eseménysorával néhány hónap múlva befejeződik, 
de az alapokat már lerakhatja a Cziffra-központ szellemi és erkölcsi munká-
jához. És ha a közös rendezvénysorozatok tovább folytatódnak, néhány év 
múlva – mire a központ felépül – létrejöhet az a befogadó közeg a magyar 
társadalomban, a magyar kulturális közéletben, amelyben már magától 
értődő lesz, hogy a honi cigányság kulturális központja nem a semmiből 
teremtődött. Ezért kell addig is a roma kultúrát népszerűsítenünk. 

Balog Zoltán 
társadalmi 
ügyekért felelős 
miniszterelnöki 
biztos



Miben más a cigány mese? Milyen kortárs képzőművészeti értékeket hordoznak a roma festmények? Hogyan fogadja a 
megszokott közönségük, amikor cigány és nem cigány előadók együtt koncerteznek? Mennyire ismerjük a cigány művé-
szetet? Ezekre a kérdésekre is választ adott a nyár elején indult roma kulturális roadshow, amely országszerte hírét vitte 
a készülő Cziffra Művészeti Központnak. Mert bár még időbe telik, amíg a budapesti épület megnyithatja kapuit, a roma 
kultúra értékeivel már ezen a nyáron is fesztiválok során találkozott a közönség. A produkciók mindenütt sikert arattak, 

a sorozatot az összes helyszínre visszavárják. Arról, hogy milyen célokkal született meg a Cziffra Művészeti Központ 
terve, hol tart a munka, hogyan indult el az országjárás, miként reagált rá a publikum és mi lesz a folytatás, Langerné 

Victor Katalinnal, a Belügyminisztérium  társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárával  beszélgettünk.

VALÓRA VÁLÓ VÁGYAK 
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– Mikor született meg a terv, hogy épüljön 
egy roma kulturális központ? 

– Már nagyon régen szó van arról, hogy 
szükség volna egy ilyen központra, több terv 
is született, de valahogy sosem épült meg. 
Majd több mint egy évtizeddel ezelőtt, 2008-
ban került ismét napirendre.  Azóta számos 
rendezvényen elhangzott, hogy jó volna, ha 
végre megszületne a roma kulturális központ. 
Ugyanis az országban sok helyen mutatnak 
meg valamit a cigány kultúrából, például a 
Nemzeti Galériában, a Néprajzi Múzeumban, 
a Zeneakadémián vagy egy-egy színházban, 
de ezek mind-mind csak villanások. Ahhoz, 
hogy mindez összeálljon egy egységes képpé, 
hogy teljességgel megmutassa a magyar cigány 
kultúrát, azt, hogy mennyire sokféle, mennyire 
színes, ennek egy helyszínre van szüksége. 
Ezért lényeges, hogy szülessen egy központ, 
ahol nemcsak hogy bemutatjuk a cigány kul-
túrát, hanem azt, ami még létezik belőle és 
továbbadható, meg is akarjuk tanítani. 

– Akkor többet szeretnének, mint csupán egy 
bemutató- és előadótermet építeni…

– Így igaz. Arra törekszünk, hogy a cigány 
kultúra minden részét bemutassuk, az iroda-
lomtól kezdve a festészeten át egészen a cigány 
színházig. Ez utóbbi létezésén különben megle-
pődik a közönség. Pedig olyan kiváló képviselői 
vannak, mint például Nyári Oszkár és Karaván 
Színháza, de számos más művészt is említhet-
nék, annyian vannak, hogy estig tudnám foly-
tatni a felsorolást. A roma kultúrának valóban 
minden szegmensét fel akarjuk vonultatni, úgy, 
hogy mindez tanítható, továbbadható legyen. Az 
értékek bemutatása, a tanítás mellett a harmadik 
pillérnek a közösséget tartjuk. Az is lényeges, 
hogy a központban legyen egy olyan helyszín, 
ahol a romák és nem romák találkozhatnak, 
beszélgethetnek. Jó, ha az emberek látnak egy 
színvonalas cigány előadást, de akkor csupán 
egymás mellett ülnek a nézőtéren. Akkor tud-
nak még közelebb kerülni a cigány kultúrához, 

Langerné Victor Katalin megismerésről, 
elfogadásról, kultúraközvetítésről 

a tanácsadó testület tagjai mindent hatalmas 
méretben szerettek volna viszontlátni. Óriási 
galériát, monumentális színházat álmodtak, 
egybegyúrni a Müpát és a Nemzeti Galériát. 
Az álmokból indultunk ki, és azt fordítottuk 
át valósággá. A VIII. kerületi Tavaszmező ut-
cában kapott helyet, a műemléki épületet az 
elképzelések alapján kiegészítettük még újabb 
helyiségekkel, s így született meg az új köz-
pont terve. Ebben lesz egy multifunkcioná-
lis színházterem, amely koncertre, színházi 
vagy akár táncelőadásra is egyaránt kiválóan 
megfelel.  A terveket megtekintve az összes 
művészeti ág képviselője azt érezhette, hogy 
színvonalas helyet kap.

– Hogy állnak a kivitelezéssel? 
– Az épület gyönyörű és patinás, csak sajnos 

nagyon rossz állapotú. Beszakadt a tető, temér-
dek a sérülés, alá kellett dúcolni, így sok idő, 
amíg megszületik belőle az a csodálatos palota, 
amilyennek az építész elképzelte. Impozáns 
lesz, ha elkészül, s például a galéria a műemlék 
épületben kap majd helyet. 

– Állandó kiállítást terveznek? 
– Mindenki azt szeretne, de akkor nem tud-

nánk az összes kiváló alkotónak lehetőséget 
adni a bemutatkozásra. Ezért arra jutottunk, 
hogy a galériában a tárlatok váltakoznak, de 
lesznek visszatérő anyagok.  Emellett sze-
retnénk olyan szakmai műhelyeket, ame-
lyek alkalmasak az oktatómunkára. Digitális 
könyvtárat terveztünk, a digitális archívum 
szerkesztése már elkezdődött. Megkeressük 
ehhez a partnereket, mert az anyagok sokfelé, 
szétszóródva fellelhetők, s ezeket is rendsze-
rezni kell. Emellett szeretnénk egy internetes 
rádióműsort is indítani, ehhez terveztünk egy 
stúdiót. Az épület „lelke” az alsó szint, ott a 
színházterem,  ott alakítottunk ki a  nagy kö-
zösségi teret, pici pódiumszínpaddal, amely 
kamarakoncertekre is lehetőséget ad. Van per-
sze büfé is, hiszen kávé és pogácsa nélkül nem 
beszélgetés a beszélgetés. Emellett kellenek a 

ha a produkciót követően van hely, lehetőség 
beszélni is erről. 

– Nem könnyű ezt a három feladatot egyetlen 
épületbe zsúfolni…   

– Szerencsére jó a tervezőnk. S az első ta-
nácsadó testületünknek is az volt a feladata, 
hogy tagjai roma művészekként gondolják vé-
gig, mit javasolnak az építésznek, mit építsen 
meg. Hosszú idő volt, mire eljutottak addig, 
hogy letegyenek egy egységes koncepciót, de 
az már valóban a cigány kultúra összes igényé-
nek megfelelt. Nyári Oszkár, Baranyi Mária, 
Balogh Tibor, Farkas Zsolt és Káli-Horváth 
Kálmán, valamint Járóka Lívia nagyon komoly 
munkát végzett, s az ő elképzeléseik alapján 
készítette el Gelesz András Ybl-díjas építész a 
terveket. Elkészült a koncepció, sikerült meg-
határoznunk a legfontosabb funkciókat. Volt 
persze sok vita arról, hogy a központnak mi 
mindennek kell otthont adnia. Olyan régi ígéret 
volt ez, s olyan nagy volt e téren a hiány, hogy 
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kiszolgáló helyiségek, például a ruhatár. 
– Ahogy hallgatom a felsorolást, olyan ez, 

akár egy roma Müpa… 
– A roma művészek is végig ezt szerették 

volna hallani. Természetesen méretben, lét-
számban, befogadóképességben nem verseny-
zünk a Duna-parti palotával, hanem inkább 
kiegészítjük annak a kínálatát.

– De ha elkészül, ezt is folyamatosan meg 
kell tölteni produkciókkal és közönséggel. 

– Így van, ezért gondoltuk Balog minisz-
ter úrral – akkor még azt a pozíciót töltötte 
be –, hogy szükség volna egy olyan testület-
re is, amelynek tagjai a programokra tesznek 
javaslatot. Mert bár még zajlik az építkezés, 
mire megnyitjuk a kapukat, addigra készen 
kell lennie a művészeti koncepciónak és a 
műsortervnek is. Így született hát a második 
művészeti tanács, amelynek tagjai között roma 
és nem roma művészek egyaránt vannak. Nem 
akartuk ugyanis, hogy mindezt izoláljuk, hogy 
azt mondjuk, csinálják csak a romák. Hiszen 
ez a központ európai értékeknek ad majd ott-
hont. Ezért kiváló művészekből állt össze a 
bizottság: tagjai között akadnak olyan, nem 
roma művészek is, akik szintén a roma kul-
túrát képviselik. A vezetését elvállalta Balázs 
János Kossuth-díjas zongoraművész, nagyon 
örülünk, hogy rengeteg egyéb teendője mellett 
is időt szán minderre. De minden tagról azt 
tudjuk mondani, hogy nagyon elfoglalt a saját 
területén, mégis vállalta a munkát, mert olyan 
fontosnak tartja ezt a feladatot. Leginkább a 
roma és nem roma egymás mellé állás fog-
ta meg őket, az, hogy együtt tudnak küzdeni 
ezért a területért. A művészeti tanács tagja még 
Káli-Horváth Kálmán festőművész, Sárközi 
Gyula táncművész, Lőrinczy György, az NKA 
alelnöke, művészeti menedzser, Joka-Daróczi 
János filmes szakember, Hambuch Gerda, a 
MOM Kulturális Központ ügyvezető igazga-
tója, Novák Péter énekes, színész, zeneszerző 
és Simon Béla, az Operaház korábbi zenekari 
igazgatója. Hadd emeljem ki Hambuch Ger-
dát: ő azért is fontos szereplő, mert remekül 
működtet több éve egy kulturális központot. 

Pontosan tisztában van azzal, mire van szük-
ség ahhoz, hogy bejöjjön a közönség. Ezzel a 
testülettel elkezdett nyílni, színesedni a köz-
pont programja.  Úgy vélem, az elnevezése is 
tükrözi az elképzeléseinket, ezért választottuk 
névadónak Cziffra Györgyöt, a világhírű, roma 
származású zongoraművészt.  

– Mennyi időre tervez a művészeti tanács?
– Azt a feladatot kapták, hogy hároméves 

koncepciót készítsenek. Javasoljanak olyan 
programokat, amelyekkel meg tudjuk mutat-
ni, hogy a Cziffra-központ mit üzen az embe-
reknek, mit találnak majd meg az érdeklődök, 
amikor megnyílnak a kapuk. 

– Viszont addig is járják az országot a roma 
kulturális roadshow-val… S elviszik mindenfelé 
a roma kultúra értékeit. 

– A nyár eleje óta tartó sorozat arra is rá-
döbbentett bennünket, hogy akkor is járnunk 
kell az országot, ha az épület már elkészült. 
Az országjárás ugyanis megerősített minket 
abban, hogy mennyire lényeges megtartani 
a kapcsolatot a vidékkel. Eleinte úgy képzel-
tük el, ezzel a sorozattal a vidéken elrejtett 
produkcióknak biztosítunk lehetőséget, hogy 
megmutatkozzanak. De közben rájöttünk, 
nemcsak ez a lényeg, hanem az is, hogy azt a 
kultúrát, amelyet színpadra állítunk, elvigyük a 
végekre! A roadshow koncepciója az volt, hogy 
mindazt, amit a Cziffra-központ bemutatna, 
vigyük körbe az országban, és nézzük meg, 
hogyan reagálnak rá az emberek. Mi magunk 
is meglepődtünk, hogy mekkora örömmel és 
nyitottsággal fogadták a produkciókat min-
denütt. A hétköznapi emberek, a művészek, 
a fesztivállátogatók, az iskolások, mind-mind 
érdeklődve, nagy tetszéssel fogadták az elő-
adásokat, tárlatokat, koncerteket. Nem tudok 
olyan társadalmi csoportot, amelynél érdekte-
lenséggel találkoztunk volna. Azt mondták, de 
jó, s hogy miért nem volt eddig?! Olyan rangos 
fesztiválok értő közönsége, mint a miskolci 
Operafesztivál, a pécsi POSZT vagy a Művé-
szetek Völgye, fogadta szívesen a produkció-
kat. S nagy örömünkre, mindenhol visszavárják 
a Cziffra roma kulturális roadshow-t. 

– Mit emelne ki az előadások közül? 
– Nagyon nehéz válogatnom, hiszen any-

nyi különleges pillanatra emlékszem… Izgal-
mas volt például, amikor Pécsett találkozott 
Szinetár Dóra és a Romengo együttes közön-
sége, hiszen a Daltestvérek-sorozatban együtt 
léptek színpadra. A kétfajta publikum, amely-
nek tagjai egyébként talán sosem találkoztak 
volna, egymásra találtak, s megtapasztalták, 
milyen, amikor együtt hallgatnak egy ferge-
teges produkciót. Így egyértelmű, hogy ezt a 
projektet folytatnunk kell. Mivel azt javasolta 
a tanácsadó testület, hogy ne csak a fesztivá-
lokra, nagy rendezvényekre látogassunk el, 
így a nyár végével a gyerekekkel folytattuk. A 
pillérek között ugyanis fontos az oktatás, ezért 
is törekszünk arra, hogy az őszi sorozattal a 
gyerekeket, fiatalokat szólítsuk meg. A közös-

ségi részt sem hanyagoljuk el, hiszen minden-
ütt rendezünk kerekasztal-beszélgetéseket is. 

– Mit tapasztalt, hogyan fogadta a roma kö-
zönség a produkciókat? 

– Ők kicsit másként reagáltak, talán tőlük 
jött a legtöbb olyan visszajelzés, hogy: végre! 
A reményt kapták vissza, hogy egyszer tényleg 
megszületik maga a központ is. A produkciók 
kézzelfoghatóvá tették, hogy a Cziffra Mű-
vészeti Központ az épület nélkül is működik, 
nemcsak papíron, homályos ígéretekben él. A 
cigány közösségek most már hisznek benne, 
hogy egyszer elkészül.

– Volt, van a programok között személyes 
kedvence?

– Talán a kortárs roma képzőművészeti kiál-
lítások, mert úgy látom, ez ébreszti rá igazán a 
látogatókat, hogy a cigány alkotások nem egy 
külön ágát jelentik a festészetnek, hanem való-
di, kiváló kortárs művészetet. Nagyon örülök, 
hogy a fiatalabb és az idősebb korosztály, a nők 
és a férfiak alkotásai egyaránt színre kerülnek. 
Különösen Balogh Tibor képeit szeretem, az az 
impulzivitás, amely a festményekben megjele-
nik, precíz, pontos, mégis szabadon szárnyaló. 
Engem elvarázsolnak ezek az alkotások. Ő fes-
tette meg azt a képet is, amelynek kovácsoltvas 
változata a Cziffra-központ kapuja lesz. Ez 
a kép egyben az Úton van a Cziffra-központ 
roadshow-nak a logója is. Ez tehát egy olyan 
alkotás, amely ugyancsak védjegye az intéz-
ménybe tervezett munkának. 

– Hány állomásos az őszi roadshow? 
– Biatorbágyon indultunk, majd Sárospatak 

következett, s aztán november elején Keszt-
hely, decemberben pedig Budapest követke-
zik. Kicsit most más tematikát követünk, mint 
korábban, nem a nagy rendezvény a lényeg, 
hanem az, hogy ezt a különleges kiállítást 
vigyünk el egy zenei produkcióval együtt a 
gyerekeknek. Káli-Horváth Kálmán olyan 
anyagot állított össze, Szín(en)ergiák címmel, 
amely közvetlenül megszólítja a kicsiket. A 
roma kortárs művészek alkotásaihoz társul egy 
tárlatvezetés is, fontos, hogy valaki mondjon 
néhány mondatot a képek születéséről, mon-
dandójáról, s minderről a gyerekekkel beszél-
gessen, válaszoljon a kérdéseikre. A koncertek 
és tárlatvezetések színpadi produkciókkal is 
kiegészülnek: míg a nagyok roma tematikájú 
interaktív drámapedagógiai foglalkozásokon 
vehetnek részt, addig a kicsik gyerekszínhá-
zi előadásokat nézhetnek meg. Sárospatakon 
például a Paramisi Társulat a cigány mesék 
eljátszásába is bevonta a tanulókat. 

– Miben más a cigány mese? 
– A cigány emberek történetei kicsit nyerseb-

bek,  a szegénységükből, leleményességükből 
indul ki. Nagyon szerethető, sokszor vicces tör-
ténetek ezek, hasonlóak a magyar népmesékhez, 
a jó győz és a rossz elnyeri méltó büntetését, 
csak itt vargabetűsebb az út, amíg eljutnak a 
jóig. Mindezen a gyerekek jókat mulatnak, s 
nagy élvezettel játszanak a társulattal.

Balogh Tibor kaputerve 
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HÍDÉPÍTÉS
– Az első állomásokon a kicsik hogyan fo-

gadták a Cziffra-programot? 
– Nagyon jól, őszintén rácsodálkoztak a fest-

ményekre és érdekes kérdéseket tettek fel. Tá-
tott szájjal bámulták Kálmán tárlatvezetését, s 
örültek, hogy kézműves-foglalkozáson is részt 
vehettek, amelyen a Romani Design alkotói-
val babáknak készítettek cigány népviseletet. 
Sokat tanulnak ezekből a programokból, s így 
a cigányság kapcsán nem csak negatív előíté-
lettel találkoznak. Megismerik a kultúrájukat, 
annak értékeit, képet kapnak arról, kikkel élünk 
együtt. Ezek a foglalkozások is bizonyították, 
jó úton haladunk, ha mindenkit megszólítunk. 
Romát és nem romát egyaránt be kell hívnunk 
a Cziffra Művészeti Központba. 

– Az őszi országjárást követően mi lesz a 
folytatás? 

– Sok idő még, amíg megépül a központ, de 
most már azt látom, azt az üzenetet, amelyet ez 
a helyszín közvetíteni kíván, már útjára indítot-
tuk és folytatnunk is kell. A roma művészek is 
megnyugodtak, hogy egyszer mégiscsak lesz 
ház. De nem a malter és a tégla a lényeg, ha-
nem az az értékes kultúra, amelyet meg lehet 
mutatni. A fesztiválok visszavárják a soro-
zatunkat, már most kérdezgetik, mit hozunk 
jövőre, s jobb idősávokat kapunk, mert megta-
pasztalták, milyen kiváló programokat viszünk. 
A művészeti tanács munkáját jövőre egy-egy 
meghívott művésszel segítjük, mert ők is azt 
érzik, és meg is fogalmazták, szükség van még 
szakemberekre, hogy a cigány kultúra minden 
szegmensét meg tudjuk mutatni. Mert hiába 
hisszük azt, hogy minden részét ismerjük, van 
még mit a közönség elé tárni… A tanács tag-
jai is rengeteg jó ötletet kaptak, amelyeket a 
jövőben szívesen felhasználnak. Utazzon to-
vább a Cziffra-központ nagy fesztiválokra, kis 
helyszínekre! Hogy mikor, hová, mit viszünk, 
arról a tanácsadó testület teszi le az elsődle-
ges koncepciót. S tényleg megnyugodhattunk, 
amíg nincs kész az épület, a Cziffra-központ 
már addig is működik, megmutatkozik szerte 
az országban, hiszen folyamatosan úton lesz, 
mint egy karaván. 

– A központról szóló videók egyikében Sár-
közi Gyula arról beszél, hogy ennek az épület-
nek az európai cigányság kulturális központ-
jává kellene válnia. Gondolkoznak azon, hogy 
a roadshow-val kilépnek a határokon túlra? 

– Igaza volt, nemcsak a Kárpát-medencei 
cigányságnak, hanem az európainak is hiány-
zik egy ilyen helyszín… De én óvatos ember 
vagyok, lépésről lépésre szeretek haladni. 
Először nézzük meg, hogy mindaz, amit ki-
találtunk, miként működik itthon. Ha pedig a 
folytatásnak is olyan sikere lesz, mint az eddigi 
sorozatnak, akkor a következő lépés biztosan 
az lesz, hogy elvisszük a Cziffra-központ roma 
kulturális roadshow-ját  a határon túlra is. Az-
tán majd jöhetnek a következő, még nagyobb 
és még nagyobb lépések…  

 Réfi Zsuzsanna

A megígért Cziffra-központ

Európában egyedülálló művészeti in-
tézmény épül Budapesten. A Cziffra 
Művészeti Központ a magyarországi és 

az európai cigány kultúra megismerésére ad 
lehetőséget. A roma és nem roma magyarok 
számára biztosít majd közösségi teret, ahol 
mindenki megismerheti a cigány kultúra au-
tentikus nemzeti hagyományait, művészeti 
örökségét, értékeit és kortárs jelenét.

Az épületben egy háromszázötven férő-
helyes színháztermet alakítanak ki a zenei 
és a táncprodukciók számára. Emellett az 
állandó és tematikus kiállítások, a zenei, a 
tánc- és a filmművészeti szakmai műhely, a 
professzionális stúdió, valamint a digitális 
archívum, könyvtár számára is megfelelő 
helyeket biztosítanak. A Cziffra Művészeti 
Központ tervezője az Ybl-díjas Gelesz And-
rás. A központ művészeti koncepciójának 
kidolgozásán hétfős testület dolgozik Balázs 
János vezetésével. A központ megvalósulását 
emellett huszonhárom tagú védnöki testület 
segíti. A Cziffra Művészeti Központ a ma-
gyar kormány támogatásával épül fel.

Balog Zoltán miniszterelnöki biztos: „Azt 
is mondhatnám, hogy magától értetődő kel-
lene, hogy legyen, hogy egy olyan cigány 
kultúrával rendelkező ország, mint Magyar-
ország, adjon ennek a kultúrának egy olyan 
központot, egy olyan házat, ahol ez a kultú-
ra saját magát bemutathatja, és ugyanakkor 
bemutatkozik nemcsak a magyar, hanem, 
mondjuk, az európai nyilvánosságnak is. A 
terv magától értetődő, azt hiszem, talán tíz 
éve is van, hogy Orbán Viktor, akkor még 
mint az ellenzék vezetője, megígérte ezt a 
magyarországi cigányságnak, s örülök neki, 
hogy ezt a tervet most valóra tudjuk váltani.”

Langerné Victor Katalin, társadalmi fel-

zárkózásért felelős helyettes államtitkár, 
BM: „Eddig nem volt olyan központ, amit 
a romák és a nem romák ennyire szerettek 
volna együtt, közösen megvalósítani, ez 
esetben viszont közös cél volt, hogy legyen 
egy méltó helyszín. Egy helyszín, ahol 
megismerjük egymás kultúráját, ahol mi is 
megismerkedhetünk, ahol van egy közösségi 
terünk! Úgyhogy az előkészítésben is így 
dolgoztunk együtt: roma és nem roma mű-
vészekkel, roma és nem roma tanácsadókkal, 
védnöki testülettel.” 

Sárközi Gyula, a Madách Musical Tánc-
művészeti Iskola alapítója, a Cziffra Művé-
szeti Központ Művészeti Tanácsadó Testüle-
tének tagja: „Ugye tudjuk, hogy a mindenko-
ri ellenzéknek nagyon fontos a cigánykérdés, 
nagyon fontos a mélyszegénység kérdése. 
De mihelyt bármelyikük, bármikor hatalom-
ra kerül, eldobja, mint a forró krumplit. Az 
új ellenzék pedig mindig felveszi és ezzel 
a problémával akar foglalkozni, mert úgy 
gondolja, hogy erről jól lehet beszélni. Itt 
végre nemcsak beszélnek róla, hanem tett-
ként elindult egy olyan folyamat, amelynek 
lesz egy olyan vége, amikor odaállhatunk, és 
azt mondhatjuk: megnyílt ez a cigány kultu-
rális centrum! 

Európában több mint tizenhétmillió cigány 
él, és bízom abban, hogy ez a roma kulturális 
központ előbb-utóbb találkozóhelye lesz az 
európai cigányságnak is, sőt, mondhatjuk 
azt, hogy a tengerentúli cigányságnak is. Ez 
már csak a jelenlegi kormányon múlik, hogy 
milyen lehetőséget és milyen teret kap anya-
gilag, támogatásban. Úgy gondolom, hogy 
ha egy ilyen invesztíciót tesz a magyar kor-
mány, akkor nem azért teszi, hogy üres fala-
kat nézzünk, hanem azért, hogy megtöltsük 
művészettel és minőséggel ezt a központot.” 

Balog Zoltán megnyitó beszédét tartja

Sárközi Gyula
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Úton van a Cziffra-központ címmel országos kulturális rendezvény-
sorozat indult 2019 júniusától, amelynek keretében a nyár folyamán a 
legkiemelkedőbb kulturális fesztiválokon, ősztől pedig több városban 
találkozhattak az érdeklődők a legszínesebb kulturális műfajokat felvo-
nultató produkciókkal. A Budapesten épülő Cziffra Művészeti Központ 
célja, hogy roma és nem roma magyarok számára teremtsen olyan kö-
zösségi teret, amely bemutatja a magyar kultúra szerves részévé vált 
roma kultúra értékeit és sokszínűségét, a cigány kultúra nemzetiségi 
hagyományaival, művészeti örökségével, valamint kortárs jelenével, a 
képzőművészettől a könnyűzenén át a színpadi produkciókig. 

Ám amíg nem nyílik meg a központ, addig is szeretné bemutatni a 
cigány kultúra szépségeit, sokszínűségét, ezért indult hát útjára a 13 
állomásos roadshow. A rendezvénysorozat nem titkolt célja a szemlélet-
formálás is egyben, hiszen a kulturális produkciók által kézzelfoghatóvá 
válik, hogy együtt alakítjuk és képezzük legfőbb kulturális értékeinket 
már több száz éve.

Szentendrén – Cziffra-nap 
A sok állomást felvonultató országjárás kiállításmegnyitóval vette kez-
detét 2019. június 13-án. A szentendrei MANK Galériában megtartott 
Emlék-álom-kutya-világ című, kortárs roma festőművésznők alkotása-
iból válogatott tárlat megnyitóján Balog Zoltán miniszterelnöki biztos, 
Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes 
államtitkár és Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra 
Művészeti Központ művészeti tanácsadó testületének elnöke közösen 
indították útjára a roma összművészeti roadshow-t.

Szepes Hédi művészettörténész a tárlaton látható művészeti alkotások 
megszületésének kulisszatitkaiba avatta be a közönséget, amelyből 
kiderült, a legkülönfélébb művészeti kifejezőeszközökkel találkozhat-
tak a látogatók. „Oláh Jolán, aki sajnos már meghalt, Salgótarjánba 
elment a zománcgyárba, ahol régi tűzhelyeket, úgynevezett sparhelteket 
készítettek, ő pedig kért nagy sparheltajtókat, aztán erre festette rá a 
műalkotásokat. Európai színvonalú absztrakt képek ezek.” 

A ROADSHOW 
NAPLÓJA

SZUBJEKTÍV KITÉRŐKKEL

Szentandrássy István  
Jézus és Szent Rita 
című festménye 
a keszthelyi tárlaton
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Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész így vélekedett: „A Cziffra 
Művészeti Központ missziója, hogy a roma kultúrát a legmagasabb 
fokon, értékteremtő módon mutassa be. Romák és nem romák együtt, 
szinergiában fognak közreműködni, pontosan azért, hogy olyan dolgot 
tudjunk képviselni, amelyről azt érezzük: közös.” 

Az esten Balog Zoltán miniszterelnöki biztos a következőket nyilat-
kozta: „A kultúra az életünk lényege. Ám ha hiányzik az életünk lényege, 
akkor az életünk egyéb területeit hiába fejlesztjük, alakítjuk, támogatjuk, 
nem fogunk tudni előrejutni. Ha a következő fiatal cigány nemzedék nem 
lesz büszke a saját kultúrájára, arra, ami van, s amire büszkék lehetnek, 
akkor ez az öntudat hiányozni fog, pedig erre szükség van a társadalmi 
felzárkózáshoz is. Ezért fontos, hogy legyen olyan központ, amelyik 
bemutatja ezt a kultúrát, ennek a kultúrának a gazdagságát.” 

A sorozat a tárlatot követően is maradt még egy napra – június 15-
ére – Szentendrén. A Cziffra-nap különleges művészeti sétával indult, 
amelynek során a Szentendrei Régi Művésztelep alapítói, művészei 
által megfestett kultikus szentendrei tájakat, helyszíneket járták végig 
a művészetkedvelők. A kézművességbe és a divat világába is belekós-
tolhattak a látogatók, akik egyedi fejdíszeket készíthettek a Romani 
Design segítségével. A legszerencsésebbek ecsetet is foghattak, s részt 
vehettek a Balogh Tibor festőművész által vezetett Legyél Te is festő-
művész! című, exkluzív élményfestésen. A Budapesten épülő Cziffra 
Művészeti Központ ólomüveg-stílusú bejárati kapujának tervét is a 
festőművész készítette. Ennek a kapunak a látványterve jelenik meg az 
Úton van a Cziffra-központ logójában is. Az óvodásoknak és a kisis-
kolásoknak kedveskedett a Nyári Oszkár vezette társulat Banyamesék 
című bábjátéka, ahol a humoros népi meséket a gyerekek bevonásával, 
bábok segítségével adták elő. A nap záróakkordjaként este fergeteges, 
gypsy swing stílusú, népzenei elemekkel fűszerezett koncertet adott a 
Canarro Zenekar. Tardy-Molnár Anna, a Czifra Művészeti Központ 
művészeti tanácsadó testületének tagja így foglalta össze a programot: 
„Egész nap a Romani Designnal együtt készültek a karkötők, a kitűzők, 
Balogh Tibor festőművész úr, akinek a Cziffra-roadshow fantasztikus 
logóját is köszönhetjük, eljött ide hozzánk és vezetett egy képzőművé-
szeti foglalkozást is. Ez megtiszteltetés volt azoknak, akik részt vettek 
benne, és úgy láttuk a látogatókon, azzal, hogy kézzelfogható élményt 
kaptak, együtt tudtak alkotni, közösséget tudtak formálni, még közelebb 
léptek ahhoz a kulturális szegmenshez, ami a Cziffra-központnak is a 
tulajdonképpeni missziója.”

Drámaóra, koncert és szakmai beszélgetés Pécsett
Pécsre június 14-én érkezett az Úton van a Cziffra-központ országos 
kulturális roadshow. A megyeszékhelyi eseményen az érdeklődők részt 
vehettek az Utca-SzAK nyílt drámaóráján, valamint egy igazi kulturális 
csemegének számító, különleges koncert is várta a közönséget. Először 
lépett együtt színpadra, és egymás műsorszámaiból is válogatott közös 
koncertjén Szinetár Dóra és a Romengo zenekar. A siker természetesen 
nem maradt el, vastapssal jutalmazta a közönség a kulturális produkciót. 

Szinetár Dóra, Jászai Mari-díjas színésznő: „Hallgattam mostanában 
nagyon sokat a Romengo-dalokat, és mindig azt hallgattam, hogy a Móni 
egy hangszer. Egészen más érzés hangszerként lenni a színpadon, mert 
akkor az ember igazából együtt van a többiekkel.”

A roadshow keretében bemutatkozott az Utca-SzAK is; ez az alko-
tóközösség több éve rendszeresen tart színházi programokat a négytől 
tizennyolc éves korosztálybeliek számára, a Cserehát térségében. A 
pedagógusokból, művészekből álló egyesület, a társadalom leszakadó 
rétegeit megcélozva igyekszik elérhetővé tenni a közösségi alkotást és 
az előadó-művészetet. 

A pécsi program során az alkotóközösség hat aktív csoportjának 
képviselői (roma fiatalok és művészpedagógusok) mutatták be művei-
ket. A roadshow szakmai diskurzusán, a délután folyamán ”a színházi 
nevelés szerepe a roma integrációban” témáját járták körbe színházi és 
pedagógiai szakemberek. A pódiumbeszélgetésen részt vett Ignácz István 
(igazgató, Gandhi Gimnázium), Simó Krisztián (projektvezető), valamint 

Langerné Victor 
Katalin megnyitja 
Keszthelyen 
a tárlatot
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Molnár-Keresztyén Gabriella (rendező). A mindenki számára tanulságos 
és hasznos eszmecserét Lőrinczy György, az NKA alelnöke vezette.

Lőrinczy György, a Cziffra Művészeti Központ művészeti tanácsadó 
testületének tagja: „Az Utca-SzAK pedagógusai és színészei Borsodban, 
kistelepüléseken, elsősorban roma fiatalokkal végeznek drámapedagógi-
ai, színházi, nevelési munkát már évek óta.  Arra gondoltam, hogy őket 
elhozni az ország első számú színházi fesztiváljára, ez éppen az a híd, 
amelyet a Cziffra-központtal elképzeltünk.”  

Az előadásban fellépő szereplők a következőképpen vélekedtek. 
Egyik lány szereplő: „Régen összeültek a cigányok, a legöregebbek, 

és ők alkottak cigány meséket. A nagyapánk megjegyezte az összes 
mesét, és ugye, az édesapánk pedig a nagyapánktól jegyezte meg, mi 
viszont apánktól tanultuk meg ezt az egészet. És ebből csinálhattunk 
most egy színdarabot.”

Egyik fiú szereplő: „Büszkék vagyunk erre, és számunkra nagyon 
fontos dolog, hogy így át tudtuk dolgozni, és ezt az egészet a réges-régi 
időből idáig tudtuk hozni, hogy 2019-ben még mindig létezhetnek ilyen 
mesék. Lehet, hogy sokan nem ismerik, de mi tudjuk, hogy vannak, és 
erre én szívem szerint büszke vagyok.” 

Másik lány szereplő: „Szeretnénk majd mi is átadni a gyerekeinknek 
ezeket a meséket…”

Mondatok a szakmai beszélgetésből, a beszélgetés egyik vezetőjétől: 
„Úgy félünk hallomásból vett helyzetektől, vagy, mondjuk, úgy ítélünk 
el akárkiket, hogy nincsen közvetlen tapasztalatunk. Ezért a közvetlen 
tapasztalatok, az, hogy tényleg találkozzanak, legyen közös program, 
legyen egy esemény, az mindenképpen jó, és talán közelebb tudja vinni 
az embereket egymáshoz.” 

Fellépés a miskolci operafesztiválon
A miskolci, június 17-i roadshow nem éppen szokványos, nyilvános 
főpróbával indult. A zenekedvelő közönség bepillantást nyerhetett a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar próbafolyamatába, amelyet Kesselyák 
Gergely vezetett, Balázs János zongoraművész és Sárközy Lajos zeneka-
rának közreműködésével. A cigány muzsikusok által is terjesztett, népies 
melódiákat tartalmazó Liszt-művet, a Magyar fantáziát a közönség 
lélegzetvisszafojtva figyelte.

Az egyórás próbát követően, a Szimfónia Alapítvány támogatásával, 
hátrányos helyzetű és nehéz sorsból származó, de kiemelkedően tehet-
séges roma gyerekek előadását hallhatta a közönség. A zenei produkciót 
a Kávéháztól a Carnegie Hallig című beszélgetés követte, amelynek 
résztvevői Balázs János, Kupper András (a Szimfónia Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke), Sárközy Lajos hegedűművész és Bősze Ádám 
voltak. A diskurzus egyik érdekességének számított, hogy felhívta a 
figyelmet arra a tényre, kihalófélben van a kávéházi cigány zenekultúra, 
eltűntek ugyanis azok a kávézók, ahol néhány évtizeddel ezelőtt magyar 
nótákat lehetett élőben hallani. A résztvevők eldöntötték, hogy megte-
szik az első lépéseket annak érdekében, hogy a helyzet megváltozzon. 
A zenerajongók megtöltötték a Szent István teret, ahol Kodály Zoltán, 
Bartók Béla, Paganini, Brahms, Liszt Ferenc, Sarasate cigány és magyar 
dalait hallhatta a közönség. Balázs János bravúros hangversenye  méltó 
befejezése volt a miskolci eseménynek.

Balázs János így vélekedett: „Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy 
a »becsatornázás« lehetőségét adjuk meg a fiataloknak, így bármilyen 
kisebb településről, hátrányos helyzettel indulva is, el lehessen jutni akár 
a Carnegie Hallig; ennek tulajdonképpen több hátterét is biztosítani sze-
retné majd a Cziffra-központ. Szeretnénk, ha a mai kor Cziffra Györgyei 
nem vesznének el, és nem lenne olyan nehéz nekik az indulás. Így a te-
hetséggondozás elképesztően fontos faktuma lesz a Cziffra-központnak.” 

Bihartorda, Taliándörögd, Véménd
A következő állomáson falunappal kezdődött a Cziffra-roadshow, hiszen 
Bihartordán július 13-án a Romengo zenekar adott koncertet. A Művé-
szetek Völgyébe pedig néhány nappal később, július 27-én érkezett a 
sorozat. Élményfestéssel, fotográfiai workshoppal és oldott hangulatú 

művészettörténeti előadásokkal mutatták meg a roma képzőművészet 
minden szegletét Taliándörögdön. A nemzetközi divatiparban is nagy ref-
lektorfényt kapott Romani Design vezette azt az élményfestést, amelyen 
kicsik és nagyok egyaránt átadhatták magukat az elmélyült alkotásnak. 
A résztvevők a festésen kívül színesebbnél színesebb kézművestárgyak 
készítésében is kiélhették kreativitásukat.

A számos kulturális kapcsolódási ponton túl a múlt szintén erős ösz-
szekötő kapocs romák és nem romák között. Ezt használta az Értsd a 
kortárst! művészeti vezetője, Benyovszky-Szűcs Domonkos festőművész 
is, aki a történelem fonalán vezetve, a roma nőket bemutatva kalauzolta 
a résztvevőket a cigány művészettörténetben. Varga Tamás és Gombos 
Lajos fotóművészek workshopján pedig még különféle fotótechnikai 
eljárásokat is kipróbálhattak a látogatók.

Horváth Kristóf, Színész Bob, a népszerű slammer vezette át a kép-
zőművészet berkeiből az irodalom és a színház világába a látogatókat. 
A Tudás Hatalom Társulat alapítójának rendhagyó irodalomóráján a 
versek kapták a főszerepet, többek között olyan érdekes felvetések kap-
csán, mint hogy a világon bármiből születhet költemény, illetve, hogy a 
megszokott keretekből kilépve, másképp is gondolkodhatunk a versekről.

Az interaktív irodalmi-színházi előadást, az összművészet jegyében, 
zenei kerekasztal-beszélgetés követte a roma tehetséggondozásról, a 
Snétberger Zenei Tehetségközpont tanítványainak közreműködésével. Az 
eszmecserén Lantos Krisztina, a Snétberger Program operatív igazgatója 
mellett Lőrinczy György és Káli-Horváth Kálmán, a leendő Cziffra 

Művészeti Központ művészeti tanácsadó testületének tagja is kifejtette 
véleményét a roma tehetségekről Horváth Gergely rádiós műsorvezető 
moderálásában.

Tardy-Molnár Anna (MANK ügyvezető): „Úgy döntöttünk, hogy a tíz 
napból egyet átengedünk a roma tematikának, és az egész programunkat, 
az egész napot a roma kultúrának szenteljük.”  

Lantos Krisztina, a Snétberger Program operatív igazgatója: „Ezeknek 
a tehetségeknek, akik nem tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak, nem 
az a kérdés, hogy meg tudják-e valósítani az álmaikat, hanem az a kérdés, 
hogy mernek-e álmodni. Ahhoz, hogy merjenek álmodni, valakinek meg 
kell mutatni azt, hogy miért, hogyan higgye el azt magáról, hogy képes rá.”  

Janszó Orsolya fellépő: „Én annyi megerősítést kaptam itt, hogy 
most már kezdem azt elhinni, hogy nekem tényleg valamilyen szinten 
sikerem van a zenében.” 

Zárásként falunap következett: július 27-én Véménden adtak zenei 
koncertet.

Kosárfonás, teknővájás a budai Várban
Zenét, divatot és képzőművészetet hozott magával a Cziffra Művészeti 
Központ a nyári roadshow-jának fővárosi állomására, a Mesterségek 
Ünnepére augusztus 17-én. Elsőként a roma tehetséggondozás egyik 
legnagyobb hazai szereplője, a Snétberger Zenei Tehetségközpont adott 
koncertet, amely a jazz világába kalauzolta el a közönséget. Az ala-
pítvány számos hazai és külföldi fellépésben vállal közreműködést, 
lényeges tapasztalatszerzési lehetőséget teremtve ezzel temérdek fiatal 
roma tehetség számára. A Mesterségek Ünnepén virtuóz jazzkoncerttel 
örvendeztették meg a fesztiválozókat.

Fehér Elemér klarinétművész: „Az életem a zene, és nagyon örülünk, 
hogy itt lehetünk ezen a fesztiválon, hogy a Cziffra-központ meghívta a 
Snétberger-központot, szerintem nagyon jó kezdeményezés ez, hiszen a 
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zene még több helyre el tud jutni. Így a különböző műfajok, különböző 
stílusok, és akár a romaság is még jobban be tud mutatkozni. Köszönöm, 
hogy itt lehetünk!”

Varga Erika ötvösművész és tervező, a Romani Design ötletgazdája: 
„Számomra a divat ugyanaz, mint írónak a szavak, festőnek a színek. A 
ruháimon keresztül tudom megfogalmazni önmagam és megteremteni azt 
a világot, amelyben szívesen élek. A változatos és tradicionális formákat, 
valamint gazdag színvilágot felvonultató ruhaköltemények észrevétlenül 
teremtettek hidat a kultúrák között a divat segítségével.” 

A divatbemutatón a legújabb Romani Design-kollekció, a Vintage 
darabjai mellett, a népszerű roma tervezőpáros korábbi ikonikus össze-
állításait is megcsodálhatták a látogatók.

A zene fonalát tovább szőve Sárközy Lajos és zenekara lépett a szín-
padra. A számos díjat magáénak tudó zenekar már öt éve játszik együtt, 
állandó fellépője Magyarország legnevesebb fesztiváljainak, mindezek 
mellett rendszeresen kapnak felkérést számos nemzetközi rendezvényre 
is. Ezzel a formációval, amellyel most a Cziffra-roadshow budapesti 
állomásán is játszottak, 2019-ben döntősök lettek a Kamara Virtuózok 
klasszikus zenei tévés vetélkedőjén.

A számos kulturális élmény után, a nap és az est méltó zárásaként, a 
roma képzőművészet legnevesebb képviselői olyan kérdésekre keresték 
a választ, hogy melyek voltak az autentikus cigány mesterségek, és hová 
tűntek ezek a tömegtermékek megjelenésével. Milyen tudással bírtak a 
régi roma mesterek, és hol van ez az örökség most? Egy kerekasztal-
beszélgetésen a hagyományos roma mesterségek és a design kapcsolatát 
Varga Erika (Romani Design), Kakas József (kosárfonó mester) és 
Gergely István (kézműves, Békés Megyei Népművészeti Egyesület) 
járta körül Káli-Horváth Kálmán (a leendő Cziffra Művészeti Központ 
művészeti tanácsadó testületének tagja) vezetésével.

Kakas József népművész: „Az 1820-as évek végén jött be Magyaror-
szágra a kosárfonás, azt követően kellett száz év, mire az egész ország-
ban kiteljesedett. Először a nagyvárosokban, Budapesten, és ezt követően 
a megyeszékhelyeken jelent meg, aztán eljutott a kistelepülésekig is, és 
sokan foglalkoztak ezzel a múlt században. Nagyon széles spektrumú 
szakma ez. Egy életen át jó, ha talán tíz-húsz százalékát tudjuk megta-
nulni a szakmának.”

Gergely István kézműves: „Én a Várba most inkább a hagyományőrző 
kosarakat hoztam, pár darabot, hogy haladjak a korral, és mindenki ke-
resi a kosaraimat. Fiatal, öreg, középkorosztály, úgy látom, hogy igény 
van erre, és ha kétszáz gyerekből csak hárman-négyen megtanulják, 
továbbviszik ezt a szép mesterséget, akkor én már boldog vagyok.”

Daltestvérek Szegeden
A Szegedi Ifjúsági Napokra augusztus 30-án érkezett az országos kul-
turális roadshow. Az Etnofon Zenei Társulás Daltestvérek nevet viselő 
exkluzív, csak erre az állomásra készített koncertje nemcsak a zene, 
hanem a fellépők miatt is különleges volt, melyet egy rendhagyó kö-
zönségtalálkozó előzött meg. A roma–magyar kapcsolódást népszerűsítő 
koprodukció tagjai a beszélgetésen, az elsődleges tapasztalatok mellett 
fogadtatásuk történeteit, valamint e kivételesnek gondolt élethelyzetek 
általános üzenetét is megosztották a közönséggel.

„»Még a testvér is ellenség…« – így szól az egyik autentikus cigány 
hallgató keserves sora, én mégis bízom benne, hogy a rokon érzések 
és vonások sokszínű kifejeződései, minden náció között közös nevezőt 
teremtenek; hát még az együtt élőkében!” – fogalmazta meg a koncep-
ciót Novák Péter a Szegedi Ifjúsági Napokon debütáló Daltestvérek 
beszélgetés- és koncertsorozat szerkesztője, valamint a Cziffra Művészeti 
Központ művészeti tanácsadó testületének tagja.

A SZIN-en helyet kapott produkció részeként olyan világzenei együt-
tesek szólistái léptek színpadra, akik eddigi pályájukon a különböző 
kultúrák, így a roma és magyar hagyományok átjárhatóságát, integráci-
óját, közös nevezőjét keresték, erősítették. A Besh o droM, a Bohemian 
Betyars, a Parno Graszt és a Karaván Família mellett az alig egy esz-
tendeje befutott Várkonyi Csibészek formációt is a vendégek között 

A roadshow Taliándörögdön 
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köszönthették.
A közönség még a koncert előtt megismerkedhetett a nem mindennapi 

társulás tagjaival, egy közvetlen közönségtalálkozó formájában, Novák 
Péter vezetésével. A beszélgetés kötetlen hangulata, az elsődleges tapasz-
talatok megosztása mellett lehetővé tette azt is, hogy a hallgatóság mély-
ségében is megismerhesse a Daltestvérek együttműködésének hogyanját, 
miértjét. Fogadtatásuk történeteit, a zenészélet kultúrák közötti hídjait 
és az egymásban rejlő értékek felkutatásának fontosságát, a részt vevő 
zenekarok tagjai közül ketten-ketten osztották meg a hallgatósággal, 
akik az örömzenén túl nemcsak az előadókból, de a hamarosan épülő 
Cziffra-központ legfontosabb üzenetéből, az elfogadásból is magukkal 
vihettek egy darabot.

Novák Péter úgy véli: „Az lehetetlenség, hogy élünk egy fővárosban, 
élünk egy országban, ahol Francia Intézet, Német Intézet, különböző 
nációknak a képviseletei vannak, és akkor a hazánkban élő legnagyobb 
kisebbséget nem tiszteljük meg azzal, hogy legyen egy ilyen helye.”  

Nagy István: „Valójában én a Cziffra-központtól azt várom, hogy egy 
picit a Hagyományok Háza mintájára olyan szakmai intézmény legyen, 
ahol tényleg szakmai alapon, erős háttérmunkával a helyére kerülhet 
végre a cigány kultúra. És megismertetésre kerülhet, mert semmit nem 
tudnak róla az emberek, elég homályosak az elképzelések.”

Lőrinczy György: „A művészeti fesztiválokon sikerült bemutatni azt a 
szellemiséget, amelyet a Cziffra-központról a Művészeti Tanács gondol, 
sok partnert, sok támogatót találtunk, sok ötletünk van a jövőről. Követ-
kezik egy második szakasz, az ősz, amikor pedig országszerte, általános 
iskolákat, illetve gimnáziumokat fogunk megkeresni a Cziffra-központ 
szellemiségével, ugyanilyen jó koncerteket, kiállításokat, kulturális 
programokat és ugyanilyen izgalmas beszélgetéseket ígérünk.” 

 
Őszi folytatás – négy városban
A nyári fesztiválszezon után a programsorozat ősszel négy újabb vá-
rosban folytatódott. A roadshow gerincét egy kortárs roma alkotók 
műveiből válogatott vándorkiállítás adta, amely egy-egy városban két 
hétig volt látható. A tárlat a magas művészet, a kultúra segítségével a 
leendő Cziffra Művészeti Központ legfontosabb küldetését vállalja fel: 
a megismertetés általi szemléletformálást. A szervezők a programsoro-
zattal a helyi közönséget szólították meg, korosztályok szerint. Akadtak 
a felnőtt közönségnek szóló és a kiállítás-megnyitóhoz kapcsolódó 
kulturális programok is, de szerveztek a kisiskolások számára roma mo-
tívumokkal kapcsolatos kézműves-foglalkozást, gyerekszínházi előadást, 
míg a középiskolás korosztálynak szemléletformáló drámapedagógiai 
előadással készültek.

Az első állomása Biatorbágyon volt szeptember 19-én,  ahol az or-
szágban először debütáló SZÍN(en)ERGIÁK  – Kortárs roma képzőművé-
szek tárlata című kiállítás nyílt meg. A vándorkiállítás, amelyet Langerné 
Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár 
indított útjára, a roadshow állandó eleme. A Juhász Ferenc Művelődési 
Központ adott elsőként otthont a sokszínű tárlatnak, amely ősszel az 
ország további több pontján is felbukkant: Sárospatakon, Keszthelyen, 
végül pedig Budapesten is látható lesz. A vándorkiállításon olyan cigány 
származású magyar képzőművészek különféle stílusú alkotásai szere-
pelnek, akik mindannyian művészetüknek más-más pályaszakaszain 
járnak. A színek, a tudatosság és a spontán gesztusok, ösztönök energiái 
mind egyszerre vannak jelen többek között Balogh Tibor, Borkó Ma-
rianna, Káli-Horváth Kálmán és a Kossuth-díjas Szentandrássy István 
műveiben. A megnyitón köszöntőt mondott Joka Daróczi János szer-
kesztő, rendező, a Cziffra Művészeti Központ művészeti tanácsadó testü-
letének tagja, tárlatvezetést tartott Káli-Horváth Kálmán képzőművész, a 
Cziffra Művészeti Központ művészeti tanácsadó testületének tagja, s az 
eseményen a résztvevők  a Romano Glaszo együttes zenei produkciója 
hallhatták. S már a biatorbágyi helyszínen is kiderült: a vándorkiállítás 
arra törekszik, hogy megtörje azt az általános képet a társadalomban, 
amely a roma származású képzőművészeket a naiv művészet körében 
alkotókkal azonosítja. A tárlaton kiállító összes képzőművész sokszínű 

A roadshow Taliándörögdön 
Fotó: Csákvári Zsigmond

Taliándörögdi pillanatok 
Fotó: Csákvári Zsigmond
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Ferkovics József: 
Bádogos roma 
ember

Ferkovics József: 
Szolnoki Csanya 
Zsolt költő

Lakatos Klára: 
Holdtölte

Ferkovics József: Roma gyerekbanda Szentandrássy István: Zorongo

Szolnoki Csanya Zsolt: Nápoly

Kunhegyesi Ferenc: Elférünk
Ferkovics József: 
Kalányos Györgyi festőművész
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munkássága a bizonyítéka annak, hogy nemzetiségi jelző nélkül, csakis 
az alkotás minősége az egyetlen, amely megkülönböztethet műveket és 
művészeket egymástól.

Káli-Horváth Kálmán, a Cziffra Művészeti Központ művészeti ta-
nácsadó testületének a tagja: „Nyáron roadshow indult, ott leginkább a 
fesztiválokat, esetleg falunapokat céloztunk meg. Biatorbágyon, a Juhász 
Ferenc Művelődési Központban indult el az őszi roadshow, itt van egy 
kiállítás, többnyire roma alkotók műveiből, amely arra szolgál, hogy a 
képzőművészeten keresztül is, egy rendhagyó tárlatvezetéssel általam, 
tulajdonképpen érzékenyíthessük ezt a korosztályt arra, hogy a cigányok 
lehetnek mások, de közben meg nagyon olyanok, mint bármelyik más 
ember, bármelyik más képzőművész. És jó történetekbe tudunk belebo-
csátkozni és beszélgetni a művek kapcsán.”

Kovács Nikolett (Romani Design): „Itt, Biatorbágyon, általános is-
kolás, jelenleg negyedik osztályos gyerekeknek tartottunk fashion-
workshopot. Elhoztunk ide két különböző foglalkozást, egyrészt egy 
divattervező workshopot, ahol a gyerekek megtanulhatják, hogyan kell 
az első lépésektől megtervezni egy kollekciót, vagy akár egy teljes 
kollekciót, nemcsak egy ruhadarabot, illetve ezek mellett még kiegé-
szítőket, ékszereket is segítünk nekik különböző anyagból, jellemzően 
tradicionális roma anyagokból elkészíteni.”

Szabados Amina a résztvevők közül: „Nagyon szeretem a rózsaszín, 
rózsás dolgokat, meg a sárgát is szeretem, nekem ez egyszerűen finom és 
szép. Emiatt is választottam ezeket az anyagokat a kézműveskedéshez. 
Egy szoknyaszerűséget, egyberuhát készítettem a modell babához: a 
fölső részt, az övet is megcsináltam, és a ruha aljára fodor került.”

Pancza Zétény: „Én gitározom, engem a roma kultúrából a zene 
érdekel a legjobban.”

Kiállítás és koncert Sárospatakon
Sárospatakra október 3-án érkezett az Úton van a Cziffra-központ orszá-
gos kulturális roadshow, mely az őszi képzőművészeti vándorkiállítással 
bővült sorozat második állomása volt. A zempléni városban Novák Péter 
kultúrmunkás, zeneszerző, műsorvezető, rendező, a Cziffra Művészeti 
Központ művészeti tanácsadó testületének tagja nyitotta meg a kortárs 
roma képzőművészek alkotásaiból álló kiállítást. Ezen alkotások meg-
ismerése mellett a roma képzőművészetbe is betekintést kaphattak a 
látogatók Káli-Horváth Kálmán jóvoltából, akinek interaktív és magával 
ragadó tárlatvezetésével vált igazán szubjektív élménnyé a program. Az 
est folyamán a Dorco Band zenekar adott koncertet, fergeteges hangu-
latot varázsolva az Újbástya Rendezvénycentrumba.

A roadshow részeként a következő két hétben több színes kulturális 
programmal is találkozhattak a sárospataki gyerekek és fiatalok. A kicsik 
a Paramisi Társulat előadásán, a középiskolások pedig az Utca-SzAK 
interaktív drámaóráján vettek részt, amelyet Káli-Horváth Kálmán 
képzőművész élményekben gazdag tárlatvezetése előzött meg. 

Keszthelyi képek, budapesti búcsú
Az őszi turné következő állomása Keszthely volt, ahol november 6-án 
várták az érdeklődőket a Balaton Színházban, a Simándy Teremben, a 
SZÍN(en)ERGIÁK – Kortárs roma képzőművészek tárlatával. A ván-
dorkiállítást Langerné Victor Katalin, társadalmi felzárkózásért felelős 
helyettes államtitkára nyitotta meg, s beszédet mondott Balázs János 
Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra Művészeti Központ művészeti 
tanácsadó testületének elnöke, valamint Lőrinczy György, az NKA al-
elnöke, a Cziffra Művészeti Központ művészeti tanácsadó testületének 
tagja. A tárlatvezetést Káli-Horváth Kálmán képzőművész tartotta, s 
természetesen a muzsika sem hiányozhatott, hiszen Sárközy Lajos és 
zenekara adott koncertet.

A sorozatot idén december elején, Budapesten zárják, s ez alkalommal 
a jeles vándorkiállítás a fővárosban mutatkozik be.

(Az interjúrészletek a Cziffra Művészeti Központ 
Facebook-oldalán is megtalálható videókban hangzanak el.)

Sárközy Lajos Keszthelyen

Keszhelyen: középen Langerné Victor Katalin,
balra Balázs János, mögöttük Lőrinczy György

Káli Horváth Kálmán 
a keszthelyi tárlatmegnyitón

Balázs János köszönti a vendégeket
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 – A születésnapi turnéja során koncertezett 
Senlisben, a Cziffra-kápolnában is.  Hogyan 
alakult, változott a kapcsolat a Cziffra család-
dal, az ottani alapítvánnyal? 

– Érdekes élmény volt visszatérni, hiszen 
öt évvel ezelőtt a Cziffra-megméretés egyik 
versenyzője voltam, elnyertem az első díjat, 
most pedig zsűritagnak kértek fel. Amikor 
2014-ben először találkoztam a családdal, 
már akkor említettem, hogy rengeteg ötletem 
van, amit lelkesen fogadtak. 2016-ban hívtam 
életre fesztiválomat, melyet Cziffra György 
emlékének ajánlottam. Örömmel láttam, hogy 
egy évvel ezelőtt a francia alapítvány nagy 
változáson ment keresztül, a korábban bezárt 
kápolnát újra megnyitották, mindenki számára 
látogathatóvá tették, és ismét koncertrendezésbe 
kezdtek. Isabelle Oehmichen zongoraművész-
nő személyében új művészeti vezetőt kapott 
az alapítvány, ő pedig felvette velem a kap-
csolatot. Ellátogatott hozzánk, s nagyon örült 
annak, hogy ilyen magas színvonalon ápoljuk 
Cziffra György emlékét. Elmondta, szeretné, ha 
együttműködne a fesztivál és az alapítvány. A 

Folytatni azt a munkát, amelyet Cziffra elkez-
dett, de később abbamaradt. Senlis különleges 
aurájú hely, nem csoda, hogy Cziffra György 
is ott élt, gyakorolt, tanított. Más érzés azon a 
helyszínen zongorázni. A mostani utam során 
is találkoztam a családdal, sokat beszélgettünk, 
nagyon bíznak bennem, érzem is ennek a sú-
lyát. Ezzel a felelősséggel szervezem azt az 
emlékévet is, amellyel Cziffra György századik 
születésnapja előtt tisztelgünk majd. 

– A jubileum két év múlva, 2021-ben lesz. 
– Igen, de mivel komplex, edukációs, szo-

cializációs művészeti emlékévet szeretnénk, 
már most el kell kezdeni a szervezést. Tulaj-
donképpen ugyanazt szeretném megvalósítani 
az emlékév során is, mint a fesztiválokon, csak 
egy egész évet átfogó, nagyobb ívű rendezvény-
sorozatként, kibővítve, még több helyszínen, 
programmal. A hazai és a külföldi művészek 
mellett szeretném az ünneplésbe a tudományt 
is bekapcsolni. A sokszínű sorozatban pedig 
helyet kaphatnak a nyári szabadtéri rendezvé-
nyek is. Az a tervem, hogy ez alatt az esztendő 
alatt mindenki találkozzon valahol Cziffra ne-

közös munka első állomása, hogy felkértek zsű-
ritagnak a senlisi versenyen, valamint a Saint 
Frambourg-kápolnában rendezett SenLiszt 
Fesztivál gálahangversenyére. Isabelle pedig 
vállalta, hogy fellép a budapesti sorozatunkban. 
A nyitóesten játszott Bogányi Gergellyel. 

– Szokás szerint idén is zongora-mesterkur-
zus előzte meg a fesztivált, a programsorozat-
ban pedig olyan művészeknek tapsolhatott a 
publikum, mint José Cura vagy Várdai István.

– S nemcsak a fiatal pianistákat várta Dráfi 
Kálmán, Falvai Sándor és a litván szárma-
zású művésznő Muza Rubackyte, hanem jö-
hettek mellettük a hegedűsök is, hiszen első 
alkalommal cigányprímás-mesterkurzust is 
rendeztünk Sárközi Lajos vezetésével. Örü-
lök, hogy idén a sorozat fellépői között volt 
például Miklósa Erika, Rúzsa Magdi, Lajkó 
Félix. De már a folytatáson is gondolkodunk 
Isabelle-lel, szeretnénk, ha a senlisi verseny 
legjobbjai szerepelnének a fesztiválon, emellett 
koncerteket, mesterkurzusokat akarunk szer-
vezni számukra. Segíteni kívánunk ezeknek 
a fiataloknak, ahogy a hazai tehetségeknek is. 

Az elmúlt hónapokban járt Vietnámban, Németországban, Belgiumban, Kínában, Franciaországban de a sorban 
budapesti, gödöllői est is akad. Balázs János hetente – néha több alkalommal is – pódiumra lép, tavaly ősztől pedig 
hangversenykörúttal járta be a világ neves koncerttermeit, így ünnepelve harmincadik születésnapja előtt. Az idei 
esztendeje ugyancsak koncertek sokaságával kezdődött, s rengeteget készült az általa életre hívott Cziffra György 
Fesztiválra, amely negyedik alkalommal várta az érdeklődőket. A február 17-e és 25-e közötti sorozat, akárcsak 

a korábbiak, különleges programokat tartogatott. A zongoraművész lassan már másfél évtizede rendszeres szereplője 
a hazai zenei életnek, azóta, mióta tizenhat évesen győzelmet aratott a pécsi Liszt Ferenc Nemzetközi 

Zongoraversenyen. Nemcsak koncertezik, hanem tanít, zsűrizik, s hangszerbemutatókat tart gyerekeknek. 
Bármit csinál is, minden területen arra törekszik, hogy adjon – katarzist, élményt, hivatást vagy akár követendő 

életutat –, mert az vallja, ő már eddig is annyi mindent kapott, hogy ez a kötelessége. 

VISSZAADNI ABBÓL, 
AMIT MAGUNK IS 

KAPTUNK…
Eszmecsere Balázs János zongoraművésszel

A Balázs János-interjú 
a közelmúltban a szerző 
Da capo című kötetében

 jelent meg

RÉFI ZSUZSANNA
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vével. S nemcsak itthon, hanem a világ számos 
pontján. Reményeink szerint elmegyünk azokra 
a helyekre, ahol a legnagyobb sikereket arat-
ta, a londoni Royal Festivalba, a New York-i 
Carnegie-be, a torontói Roy Thomson Hallba. 
Már elkezdtük a szervezést, és Cziffra nevé-
nek hallatára mindenütt nagyon nyitottá váltak. 
Abban a korban Cziffra György nevét együtt 
emlegették a legnagyobbakéval, Richterrel, 
Horowitzcal, Rubinsteinnel. Sokak szerint volt 
egy különleges adottsága, melynek segítségével 
virtuozitása lekörözhetetlenné vált, elementári-
san hatott a közönségre. De a zongoraművész 
életútja is példamutató, hiszen számos nehézség, 
tragédia ellenére nem adta fel, sikerült világ-
hírűvé válnia. Ennek kapcsán azon is el kell 
gondolkodni, hogy ma egy fiatal művésznek 
mennyivel egyszerűbb az élete, mennyivel több 
a lehetősége… Cziffra megmutatta, nincs olyan 
helyzet, ami reménytelen, ezért is fontos, hogy 
ismét a fókuszba kerüljön a neve.

– Ha viszont valaki az ön nevét hallja meg, 
az első két szó, ami eszébe jut az a zongoramű-
vész és Cziffra. Mennyire jelent ez skatulyát? 

– Mikor életre hívtam a fesztivál akkor már 
tíz éve aktívan a pályán voltam, hátam mögött 
számos Európa (Konzerthaus Wien, Barbican 
Centre London, Concertgebouw Amster-
dam, Cité de la Musique Paris, Town Hall & 
Symphony Hall Birmingham) és Magyarország 
(Zeneakadémia, Müpa) legnagyobb koncertter-
meiben adott szólóesttel. Hat éve tanítottam a 
Snétberger Zenei Tehetségközpontban, több 
ezer gyereknek tartottam már klasszikus zenei 
beavató koncerteket, valamint megkaptam a 
Liszt Ferenc-díjat. De valahogy az emberek 
számára talán mégis Cziffra György zongo-
raművészünk emlékének ápolásának ügyével 
fonódtam össze leginkább. Sokan élnek még, 
akik hallották játszani és találkoztak is Cziffrá-
val, számos szép emléket őrizve magukban… 
Azért arról se feledkezzünk el, hogy már 1994 
óta nincs köztünk a mester, hatéves voltam, 
amikor távozott közülünk. Volt több tucat ta-
nítványa, számos intézménynek is az eszébe 
juthatott volna, hogy megőrzi, életben tartsa 
az emlékét, mégis, nyolc évvel később én vol-
tam az első, aki a Zeneakadémia rektorának 
azt mondta, szeretne tartani egy Cziffra-em-
lékkoncertet. Más is nekikezdhetett volna… 

S amikor ifjú akadémistaként megtartottam 
ezt az első estet, nem is gondoltam rá, hogy 
mindez mivel járhat. Persze ez skatulya, de 
sokféleképpen lehet értelmezni. Hiszen a mes-
tert is különböző kategóriákba zárták, például 
Liszt-interpretátornak nevezték, miközben fan-
tasztikusan játszott Beethovent is. 

– Hogyan tudja a zongoraművészi és a szer-
vezői énjét összehangolni? 

– Beosztással. Naponta öt-hat órát gyakoro-
lok, három-négy jut a Cziffra-ügyekre, s akkor 
még nem említettem a tanítást a Snétberger-
központban, a zsűrizést a Virtuózoknál vagy a 
hangszerbemutató koncertjeimet, amelyet ki-
csiknek tartok minden hónapban. Folyamatosan 
ezer dologgal foglalkozom, szerencsére motivál 
a szeretet. S rengeteget segít a feleségem.

– Mi lesz a napirendjével, ha nemsokára 
megnyílik majd a Cziffra nevét viselő, roma 
oktatási és művészeti központ, amelynek ön 
lesz a művészeti vezetője?  

– Remélem, nemsokára valóban működni 
fog, egyelőre még az építkezés nehézségeivel 
küzdünk.… Mindenesetre zsonglőrködöm az 
idővel. Leginkább éjjel gyakorolok, 11 órától, 
mert az egyéb ügyekkel napközben tudok csak 
foglalkozni. Másképp nem megy.

– Gondolom, a családi kapcsolatok miatt is 
volt az ön számára olyan fontos Cziffra, hiszen 
csellista nagyapja gyakran játszott vele együtt 
különféle bárokban. 

– Igen, s mit nem adnék, ha találkozhatnék 
én is a mesterrel! Olyan számomra kicsit, mint 
Liszt Ferenc… A lemezeit hallgatva választot-
tam hivatásomul a klasszikus zenét. Az első 
Cziffra-fesztivál után sokan megkerestek, most 
már többen próbálják meg kivenni a részüket 
emlékének az ápolásából, s ennek örülök, mert 
ez volt a célom. De ahhoz, hogy mindez elin-
duljon, kellett egy arc, s az enyém lett az. Most 
már az összes Cziffra-ügyben engem keresnek, 
én pedig igyekszem ezt a reflektorfényt mások-
ra is ráirányítani, akik szintén kapcsolódnak a 
mesterhez. Nemrég Budafokon rendeztünk egy 
megemlékezést, amelyen Kassai István tar-
tott előadást, aki több alkalommal tanulhatott 
tőle, dolgozhatott vele. Elmesélte, hogy élete 
legnagyobb pillanata volt, amikor Cziffrával 
találkozott, és ezt az emléket megosztotta a 
hallgatósággal. Azért is dolgozom, hogy ezek 
az emlékek felidéződjenek, s újabb emlékeze-
tes pillanatokat teremtsenek. 

– Nem minden művész ért a szervezéshez… 
Sok kiváló előadó nem lenne képes életre hívni, 
évről évre működtetni egy fesztivált. 

– A szervezés mellett fontos a kommuniká-
ció, a kapcsolatteremtés, hiszen ahhoz, hogy 
egy ilyen projekt elinduljon, sikeressé váljon, 
sok embert kell meggyőzni, magunk mellé állí-
tani. S persze szükség van művészi hitelre is… 
Mindez együtt hatalmas erőfeszítést igényel 
az embertől. Arról nem is beszélve, hogy ha 
az általam alapított fesztiválon játszom, akkor 
olyan minőséget is kell produkálnom. 

– Nem fél az állandó összehasonlítástól?
– Nagyon szeretném, ha az emberek nem 

gondolnák azt, hogy egy második Cziffra kívá-
nok lenni. Nem. Én Balázs János akarok lenni. 
Természetes, hogy Cziffra György játéka hatás-
sal van mindenkire, megváltoztatja, belé ivó-
dik, ahogy ez velem is történt, de úgy hiszem, 
mindenkinek a saját egyénisége megtalálása a 
legfontosabb. 

– Ha már a zongoraművészi karrierről be-
szélgetünk, hogyan áll most a repertoárépítés-
sel, a zeneszerzői korszakokkal? 

– Temérdek olyan darab van, amelyet sze-
retnék megtanulni, mert érdekel. Sok olyan is 
akad, amelyet beírtam a repertoárra, meg kell 
majd valósítani, s találni olyanokat is, ame-
lyeket régóta játszom, mégis folyton-folyvást 
fedezek fel bennük új mondandókat. Jelenleg 
a romantikus repertoár mellett, az orosz dara-
bokkal akarok foglalkozni, 2020-ban lesz egy 
különleges sorozatom, amelynek során elját-
szom Rachmaninov összes zongoraversenyét. 
Különleges zenei világot teremtett, akárcsak 
Szkrjabin, és nem gyakran szerepel a magyar 
zongoraművészek repertoárján. Nagyon tet-
szik a színesztéziával kapcsolatos építkezése. 
Liszt Ferenc is fontosnak tartotta ezt, hiszen a 
tanítványaitól is azt kérte: játékukban legyen 
több lila vagy kevesebb zöld. Szkrjabin ezt 
tökélyre fejlesztette, mert minden hanghoz 
rendelt egy színt, s ezeket keverte is. Érdemes 
megfigyelni, hogy zenéjéből milyen  színek 
harmóniája születik...  Az orosz zeneszerző 
olyan hangzásvilágot, akkordszisztémát épített 
fel darabjaiban, ami elképesztő. Nincs eleje, 
vége, az egész darab szinte lebeg, elvisz minket 
az extázis, a katarzis világába… Most ezekre a 
kompozíciókra koncentrálok, s 2022-ig látom a 
következő fellépéseket. A repertoárommal pe-
dig mindig úgy építkezem, hogy a szakmának, 
a közönségnek és magamnak is megfeleljek. 

– Szívesen vállalja a kortárs darabok elő-
adását is… 

– Sok munka egy-egy új darab elsajátítása, ez 
külön energiákat és hitet igényel. S mondhatom 
azt, hogy Dubrovay László életművét megtanul-
tam, hiszen gyakorlatilag fejből játszom három 
zongoraversenyét és a nekem komponált zon-
goraszonátáját is. Számomra már egyértelmű 
a nyelvezete, ismerem a harmóniáit. Megérte 
a belefektetett munkát, mert most már az elő-
adások után tőlem kérik a kottákat, és ennek a 
többéves projektnek ez volt a lényege. Eötvös 
Péter kompozícióival is foglalkozom, s legutóbb 
pedig, a zeneszerzőversenyen, nekem jutott a 
megtiszteltetés, hogy bemutassam a győztes 
darabot, Dobos Dániel Az ördög útja című kom-
pozícióját. Kiváló mű, nagy jövőt jósolok neki. 
Vannak zongoristák, akik nem rugaszkodnak 
el egy-egy zenei világtól. Én azonban rendkí-
vül érdeklődő és befogadó vagyok. Egyetlen 
szempont alapján döntök a darabokról, és az a 
minőség. Olyan kompozíciót nem játszom el, 
ami nem jó. Egy kortárs darabnál – különösen, A Zeneakadémián
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ha valaki az elmúlt száz év zongoratechnikáit 
alkalmazva fejlesztette a művét – benne rejlik 
minden, Bachtól Bartókig. 

– A számos különféle korszak, stílus pedig 
visszahat a játékára. 

– Így igaz, de az eszköztárat bővíteni is kell. 
Hatalmas problémája a mai fiataloknak, a mű-
vésztársadalomnak, hogy kevés dologra kon-
centrálnak, s nem tágítják a spektrumukat sem 
művészileg, sem az élettapasztalatot tekintve. 
Mesterkurzuson előfordul, hogy Liszt Dante-
szonátáját úgy akarja előadni valaki, hogy bele 
sem olvasott az Isteni színjátékba. Az ázsiaiak 
háromszor olyan gyorsan eljátszanak egy da-
rabot, mint Horowitz, de fogalmuk sincs arról, 
hogy hol jön a Purgatórium… Vagy hogy a 
Paradicsom-jelenet mit takar. 

– Néhány évvel ezelőtt egy interjúnkban azt 
mondta, a játékában hallatszania kell a hullá-
mok csapkodásának is… 

– Azért írt le bármely zeneszerző egy hangot, 
mert közölni akar valamit. Ha valaki azért ta-
nulja meg a darabot, hogy a vizsgán lejátssza, 
attól kezdve az csupán sportteljesítmény. Egy 
hang leütésének mindig a zenéből, a mondan-
dóból kell fakadnia. Valami attól válik zenévé 
– s nem csupán egy hang leütésévé –, hogy a 

lelkemben hogyan szólal meg. Elképzelem, 
s az ujjam, a hangszer közvetíti. Mindenki 
ugyanazt, a zongorán lévő nyolcvan hangot 
használja, mégis milyen különbségek vannak 
az előadások között! A közönség nem ugyanazt 
akarja hallani, amit mindig, azt várja, hogy 
történjen valami, ehhez azonban az kell, hogy 
magában az előadóban szülessen meg az a 
többletmondandó. Ha nincs bennünk semmi, 
abból nehéz adni valamit… Harmincegy éves 
vagyok, és hatvanesztendősen is szeretném 
ezeket a műveket játszani, mert zseniális dara-
bok. De biztos, hogy akkor majd másképp szól 
majd minden. Richter Appassionata-előadásai 
között öt-hat perc eltérés is mérhető. Másképp 
gondolta, és meg merte valósítani. 

– Mindezt meg lehet tanítani? Mert bár csak 
harmincegy esztendős, de már több éve foglal-
kozik fiatalokkal, akik közül többen bejutottak 
a Zeneakadémiára. 

– Huszonhárom éves voltam, amikor a 
Snétberger-központba hívtak tanítani, azt gon-
dolták, reményt tudok adni, hiszen az én ide 
vezető utam sem volt rózsákkal telehintve. Ha 
nekem sikerült, akkor másoknak is menni fog. 
Szívesen vállaltam a feladatot, bár tudtam, 
ezekkel a gyerekekkel másképp kell foglalkoz-

ni. Először rendszerességet és fegyelmezettsé-
get kell tanulniuk, hiszen ha az ózdi cigány-
telepről érkezik valaki, lehet, hogy ügyesen 
zongorázik, de más problémákkal is meg kell 
küzdenie, míg továbbléphet. Sajnos ezért sokan 
lemorzsolódnak, és azok közül, akik megma-
radnak, se lesz mindenki művész. De nem is ez 
a cél, hanem az, hogy olyan fiatalokat nevel-
jünk, akik boldogulni tudnak az életben. Ebben 
igyekszünk segítséget nyújtani, ösztöndíjakkal, 
munkalehetőségekkel. Persze akadnak olyanok 
is, akik elvégzik a Zeneakadémiát, s ma már 
tanárként dolgoznak. Ez számukra egy Kos-
suth-díjjal ér fel. A Snétberger-központ sok száz 
gyereknek rendszerezte az életét, adott reményt. 
Ezért az ottani tanításra, bármilyen elfoglalt 
vagyok is, mindig időt szakítok. Évek óta – 
amióta megtehetem – díjmentesen. A gyerekek 
fejlesztéséért nem kérek pénzt. A MOM-ban öt 
éve adok gyerekkoncerteket, ingyen. Lisztet 
kell ebben is követni. Mire valóak a földi javak, 
ha valakinek üres a lelke… Muszáj visszaadni, 
amit kapunk. Nekem olyan sokan segítettek 
annak idején, annyian hittek bennem, és ez 
rengeteget számított, hiszen nehéz boldogulni 
ezen a pályán, annyi a jó zongorista. Egy-két 
jó szó, tanács értéke felbecsülhetetlen. Igyek-
szem hát mindezt én is visszaadni a fiataloknak. 
Tudom, milyen nehézségek akadnak, nekem is 
csak most lett rendes zongorám, korábban egy 
hetvenéves Försteren játszottam. Azt sem sza-
bad sosem elfelejteni, hogy a siker csak addig 
tart, amíg tapsolnak. Amikor jövök le a pódi-
umon, már azon gondolkodom, legközelebb 
mit kell másképp csinálnom, hogy még jobb 
legyen az előadás.

– Van hároméves terve? 
– Igen, hiszen 2022 áprilisáig látok előre. 

Nem lesz könnyű a következő három év, bár ez 
az utóbbi esztendőkről is elmondható, hiszen 
tavaly például hetvenkét koncertet adtam… A 
következő időszakban pedig meg kell születnie 
a Cziffra-központnak, évente meg kell szer-
veznünk a fesztivált, és az emlékév is sok-sok 
tennivalót ad.  Közben pedig a pódiumon min-
den egyes hangért, minden egyes nap meg kell 
küzdeni, ez egy véget nem érő folyamat. Úgy, 
hogy emellett meg kell élni az életet, ügyelve 
arra, hogy ne őröljön fel a mókuskerék, hogy 
valóban legyen minden hangnak színe és mon-
dandója…  

Eszmecsere 
Balázs 
Jánossal
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Európai viszonylatban vizsgálva a témát láthatjuk, hogy cigány nyel-
ven alkotó európai roma költők és írók folyamatosan és tudatosan fi-
gyelemmel kísérik egymás ténykedését, nem ritkák köztük a személyes 
ismeretségek, barátságok sem. A földrajzi széttagoltság ellenére mond-
hatni, hogy a cigány nyelven írók egy szellemi műhelyt alkotnak. Ez 
teremti meg az alapját az autochton cigány nyelvű irodalom létezésének, 
megszületésének és folyamatos újjászületésének. 

A cigány nyelven írók, ritka kivételtől eltekintve, a másik nyelvükön 
is alkotnak, sőt természetszerűleg fordítanak, és hangsúlyt helyeznek 
a nem cigány nyelven író roma költők, írók műveinek cigány nyelvre 
fordítására is. Néhány példát említve csupán, cigány nyelven (is) írnak 
például Dezider Banga, Luciano Carri, Olimpio Cari, Choli Daróczi Jó-
zsef, Rajko Ðurić,  Vojtěch Fabián, Michele Fontana, Ali Krasnić, Bruno 
Morelli, Nagy Gusztáv, Nyikolaj Alekszandrovics Pankov, Rostás-Farkas 
György, ifj. Rostás-Farkas György, Seladin Saliesori, Ruva Farkas Pál, 
Santino Spinelli vagy Vesho-Farkas Zoltán… 

A roma alkotók nem cigány nyelven íródott művei egyszerre két kon-
textusban helyeződnek el: részei az adott nyelv irodalmának és ugyanak-
kor a cigány irodalomnak is. A nyelvi közeg alapvetően határozza meg 
a mű hovatartozását, részét képezi annak az irodalomnak, amely nyel-
ven megszületett. Az, hogy ezzel párhuzamosan mennyire képezi részét 
a cigány irodalmi korpusznak is, az alkotó személyétől, személyiségétől 
függ. Nyilván más a nexus egy cigányságát napi szinten megélő írónál, 
és más annál, akinél a roma származás már csak egyfajta emlék. 

A roma kultúra hagyományosan orális kultúra, így az írásbeliségnek – és 
ezen belül a szépirodalomnak – más a szerepe, mint az egyéb kultúrákban. 
A kisebbségi létből fakadóan a cigány írásbeliség fórumai – különböző 
történelmi, társadalmi és politikai okok miatt – nem alakulhattak ki kellő 
mértékben. Ez nyilván kedvezőtlenül hat a cigány irodalomra. 

A cigány költők és írók általában más kulturális tevékenységet is 
folytatnak. Mateo Maximoff például evangélikus lelkész, Bramwell 
Glyn Evens-Romany a BBC roma adásának szerkesztője volt, Bari 
Károly folklorista és emellett festő… A roma írók sokrétű tevékenysé-
géből adódik, hogy a cigány irodalomnak szoros a kapcsolata a roma 
kulturális élet más területeivel, ezen belül a cigány társművészetekkel. 

A roma irodalom nagy műfaji gazdagságot mutat. A népköltészettel 
rokonságot mutató versek, verses mesék, mesenovellák és meseregények 
mellett megjelenik a szociografikus szemléletű próza is. Ám a dráma, 
zenés színdarab, filmforgatókönyv, sőt az opera és oratórium műfajában 
is születnek alkotások. A cigány irodalom – többnyelvűségéből adódóan 
– egyszerre több módon is kapcsolódik a világirodalmi áramlatokhoz; 
ugyanakkor a cigány nyelv használata, a cigány folklórral és a roma 
társművészeteivel való szoros kapcsolódása miatt autonóm, önálló 
egységet képez.

A magyar nyelvű cigány irodalom igazán gazdagnak mondható. Choli 
Daróczi József és Rostás-Farkas György valamint Ruva Farkas Pál két 
nyelven írnak; emellett magyar verseket, illetve magyar nyelvű cigány 
költészetet fordítanak cigány nyelvre. Nagy Gusztáv is mind költőként, 
mind műfordítóként ismert. A fiatalabbak nemzedékhez tartozik a cigá-
nyul író Vesho-Farkas Zoltán, aki a teljes Bibliát is lefordította cigány 
nyelvre. A Sorstalanság társfordítója ifj. Rostás-Farkas György, akinek 
szintén jelent már meg saját kötete. Csak magyarul alkotó prózaíró 
Lakatos Menyhért, valamint pályatársai, Osztojkán Béla és Holdosi 
József. A magyarul alkotó költők közül a néprajzkutató Bari Károly az 
egyik legjelentősebb, aki politikai verseiért a 70-es években börtönbe is 
került. Balogh Attila, Kovács József Hontalan, Horváth Gyula, Szécsi 
Magda vagy a fiatalabb generációhoz tartozó Jónás Tamás nevének 
említésével a felsorolás még korántsem teljes.   W. I. 

A CIGÁNY 
IRODALOMRÓL

Bari Károly

Csemer Géza

Jónás Tamás

Choli 
Daróczi 
József Osztojkán Béla
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A GIPSY PASSIÓ ELŐSZAVA
 „A  cigányok-romák túlságosan hangosan beszélnek, szinte úgy tűnik, hogy veszekednek egymással, környezetükkel. 

Nem veszekednek ők, ilyen a társalgási frekvenciájuk, vérhőmérsékletük. Azt mondják, a romák cigányok tizenkét-tizenhárom évesen adják 
férjhez a lányaikat, ezért erkölcstelenek. Ez így nem igaz! Csupán az ő biológiai órájuk gyorsabban forog, hamarabb érnek. Lopnak, csalnak, 

hazudnak, nem jogkövető állampolgárok. Ez sem igaz! Lehetnek-e jogkövetők?! Ha nem ismerik a cigányok másságát, másságon alapuló 
életritmusukat, világukat, felfogásukat, gondolkodási mechanizmusukat, akkor csak még több okot adnak maguknak a társadalmakban 

a cigányokkal együtt élő népek, nemzetek, etnikumok, hogy fenntartásaikat, előítéleteiket folyamatosan átörökítsék gyermekeikbe. Mindez oda 
vezethet, hogy a cigányokat sohasem fogják alapvetően megérteni és megismerni. Ahhoz, hogy ne tűnjön el a cigányok nyelve, hagyománya, 

elengedhetetlenül szükséges, hogy működni hagyjuk azt, ami segítette őket fennmaradásukban, törzsi és szokásjogukat, precedens 
és családjogukat. Hiszen csak akkor ismerhetünk meg egy népcsoportot, etnikumot, ha ismerjük annak az etnikumnak általános ingerküszöbét, 

belső érzelmi attitűdjeit, etikáját, morálját és nem utolsósorban a belső normáikat irányító hagyományaikat, törvényeiket, a romani krist, 
roma törvényt! Kell hogy fontos legyen a környezet, de mindenki számára színes, mégis belső renden alapuló világuk megértése – megérzése, 

ugyanakkor bepillanthatunk a titokba, ami ezer éveken át a túléléshez segítette őket.   Ruva Farkas Pál

RUVA FARKAS PÁL

A HÁZALÓ KRÓNIKÁS DALA

az idő kezdetén
amikor még lágyak voltak a kövek
és még tudtak beszélni a fák…
született egy anyaillatú
 NŐ
annak sok gyereke lett
azoknak még több
az azokénak is rengeteg
egyszerű lovasok
lovárok
mezítlábasok
főállású tapasztók
fúrókészítők
gyepmesterek
sokak által érthetetlen felesleges analfabéta egyedek
Anyámnak zöld szeme volt
állatokat is gyógyított
látta a holnapot
méltósággal tűrt szenvedett
sokat sírt értünk és halottaiért
keveset evett
de az újkígyósi kis viskóban krónikás emberpalántákat nevelt
majd egy februári hajnalon
az égi paradicsomba ment
koldulni 
ott 
azt 
amit itt már nem lehetett…
fut az idő
kezelhetetlenül bolond
de nem tudja
mert még nem mondták meg neki
házalok –  koldulok
megmaradt kincseinket
szeretném könyvjelzőként
elhelyezni a humanizmus
ötcsillagos CD-i között
elérhető fejmagasságban
a jövőt féltő nemzedékek számára

RUVA FARKAS PÁL

CIGÁNYSZERELEM

A szerelmes április ezer virággal 
szórta ránk a TAVASZT…
elloptam tőled egy csókot
a HOLD is látta
ahogy a szívünk egymásra hajolt
a csókos május már
a kertek alatt járt
amikor eljött érted a fekete vonat
és elgurultak tőlem
emlékgyöngyeim
Párizsba sodort az ősz
átlőtt szívem mámornyilai
a Szajnába hullottak
negyven évig bolyongtak 
emlékképeim 
mint Lotte Weimarban 
Thomas Mann bugyellárisába
préselt virágszirmai
mígnem kivirágzott ismét
Jézus szívén a cseresznyevirág
hogy a Szajnából kiemelt
Szentháromság felérjen 
egészen a szívemig
hogy megérinthessem
újra arcodat
és a szerelemszagú
ünnep átjárja hibernált
emlékeinket
kezem megérinthesse 
Holdjaid glóriáit
s piramisod
kódját megnyissa
szerelmünk héjanásza
hogy utána
megtérjek ölelő 
karjaid közé
melleid oltára fölé
nagyon közel a csillagok közé
az örökkévalóságba
ámen

Ruva Farkas Pál: A teremtés
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Ruva Farkas Pál kiállítása 

SZÍNEKBE 
ÁLMODOTT LÍRA

Versek, történetek, festmények – de 
mondhatom más sorrendben is: fest-
mények, történetek, versek –, mert itt 

minden összefügg: Ruva Farkas Pál, amikor 
verset ír, amikor emlékeit foglalja történetekbe, 
vagy amikor ecsetet vesz a kezébe, hogy szí-
nekkel idézzen fel embereket, tájakat, mindig 
az álmait vetíti ki. Az egykor volt újkígyósi 
világot, a küzdelmes és mégis boldog gyer-
mekkort, az ifjúságot, a szerelmet, az áldozatos 
anyát,  a bibliás  apát,  a család vándorlását 
vagy a nehezen megszerzett otthont, a cigány-
ság hétköznapjait, bánatot és örömöt, az élet 
szeretetét. Boldog az, aki meglett férfi korában 
is érzi magában a gyermeki lelket, mert az teszi 
érzékennyé a szépség iránt. A szép nem okvet-
lenül szelíd idill, a küzdelem is szép, márpedig 
a cigányságnak, ahogy Ruva Pálnak is min-
dig, kijutott belőle, de éppen ez adta gazdag 
élményvilágát. 

Három könyv van itt, a falon pedig festmé-
nyek. Képek, melyek a könyvek lapjain lévő 
szenvedélyes vagy éppen borongós, nosztal-
gikus vagy derűs versek, sorsokat, emlékeket 
felidéző elbeszélések tükröződései.  A lélek so-
hasem öregszik, ezért a költő lelke minduntalan 
visszaálmodja, íme, színekben is Újkígyóst, a 
cigány élet küzdelmeit és végtelen tereit, az er-
dőt, amely fáinak elhullajtott gallyaival adta a 

tűzrevalót, a rétek virágait és a füveket, melyek 
begyógyították a sebeket.  A mezőn legelő, 
kipányvázott lovacskát, a munkáskezű apát, a 
hátán bugyrával kenyérért kajtató, utakat rovó 
anyát, bájoló cigánylányokat és mindig a zu-
got. ahol menedék és megnyugvás van, ahová 
örökké visszavágyik a városba ért, sors tépázta 
férfi.  Ruva néha balladás hangon szól csókról, 
ölelésről, nyáréji vágyakról, máskor drámai 
vagy játékos, de lírája mindenképpen férfias.  A 
Dűlőn túli balladákban, vagy az Emlékfáimban, 
ezekben az új köteteiben tárulnak elénk ezek 
a versek. Borítóikon festményei. Mert képek-
be kívánkoznak az emlékei. Élénk színekkel, 
merész ecsetvonásokkal, különös rajzolatokkal, 
varázslatos tájakkal és alakokkal, drámai jele-
netekkel láttatja vízióit, azzal a mohó vággyal, 
hogy mindenképpen bevonjon bennünket abba 
a világba, a cigány sors igaz ismeretébe, ami 
benne él múlhatatlanul. Nézzétek ezeket a me-
zőket – mondja –, ahol élt a népem, nézzétek 

a házacskákat, gödrös utacskákat, a kis tehén-
két a réten, nézzétek az embereimet, nézzétek 
anyámat, aki, hogy enni adhasson a gyereke-
inek, a keserves életben sokszor koldulásra 
kényszerült, lássátok a szerszámot kovácsoló 
apámat, nézzétek a gyermekeket, akik nem 
tudják, mit remélhetnek a világtól,  nézzétek 
a szenvedés vagy a remény tobzódó színeit. 
Nem a forma a lényeg, a rajzolat tökéletessége, 
nem a perspektíva törvénye, hanem a lélek, ami 
élteti ezeket a képeket, az elevenség, a hűség 
és a szeretet.

Ruva Pál lírája, prózája, festészete a nem-
zetségére büszke, őseit becsülő és becsültetni 
tudó művészt mutat nekünk több évtizedes, 
díjakkal elismert munkásságával. Most bemu-
tatott egyik könyvében, a Poklok és harangok-
ban beszél sokgyerekes családjukról, ahonnan 
felemelkedése nem volt egyszerű, de tanult és 
diplomát szerzett.  A részben szociografikus, a 
roma törvényről és etikáról szóló, részben mély 
realista történeteket magába foglaló Gipsy 
passio vagy a Biblia cigány nyelvre fordítása 
jelentős darabjai eddigi munkásságának, de 
átültette Dickens egyik írását (Krisztus élete) 
és Faludy György börtönverseit is, antológiák, 
tanulmányok, (A cigány nyelv akkreditációja), 
önálló verses- és novelláskötetek sora gazda-
gítják a pályát. Ruva Pál Aranytollal és más 
díjakkal kitüntetett újságíró, költő, prózaíró 
és képíró, műveinek a Cigány Írószövetség 
védnökségében rendezett kiállítása a magyar 
kultúra sokszínűségének bizonyítéka. 

SZAKONYI KÁROLY

Mama! Elhozom neked azt a labdát! Axum



Ahhoz hogy az igazgyöngy létrejöjjön, 
a kagylónak meg kell sérülnie vagy 
valamilyen szennyeződésnek kell 

bekerülnie szervezetébe.  Életünk során sok 
nehézséggel találkozunk mindannyian, és oly-
kor igazán komoly kihívással is kénytelenek 
vagyunk megküzdeni, amelyekből, ha elég 
belátóak vagyunk, rengeteget tanulhatunk, s 
néhány különleges esetben új felismerések-
kel gazdagodhatunk. Vannak azonban olya-
nok, akik már eleve nehéz körülmények közé 
születnek. Nekik még inkább szükségük van 
arra, hogy valaki óvja és segítse őket. Hogy 
megtanulhassák, miként lehet a hátrányaikat 
szublimálni, a sötétséget színekké, a nélkü-
lözést művészetté, az önkifejezés tündöklő 
eszközévé tenni. 

L. Ritók Nóra mindig is hitt a művészet 
személyiségformáló és közösségteremtő ere-
jében, ezért hozta létre húsz évvel ezelőtt az 
Igazgyöngy Alapítványt szülőfaluja körzeté-
ben, a berettyóújfalui kistérségben. Módszere 
azóta már nemzetközi elismertségre tett szert. 
Missziójának egyik gyümölcse az a művészeti 
iskola, amelynek diákjai napról napra átélhetik 
az alkotás örömét és a saját bőrükön tapasztal-
hatják meg, hogy a szépség az élet része lehet, 

 „Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom. 
Ha sokan álmodnak együtt, az egy új valóság kezdete.”(Hundertwasser)

A MŰVÉSZET 
JÓTÉKONY EREJE

orvosai kedélybetegek állapotának javítására 
ajánlották. A reneszánsz idejében pedig a kép-
zőművészeti alkotások lélekemelő hatásáról 
beszéltek, ami képes felderíteni a lelket és elő-
hívni a nemes érzelmeket.

A művészetterápiás megközelítések egyike 
az aktív módszer, amelynek lényege, hogy az 
alkotó az adott művészeti technikával fejezi ki, 
illetve jeleníti meg az élményeit. „Az alkotó a 
saját művén keresztül így jobban megérti ma-
gát, de a mű rezonanciát kelt a többiekben is. 
A kialakuló dialógus olyan lelki szintekre utal, 
amelyek gyakran szavakban megfogalmazha-
tatlanok, s amelyek részt vesznek a megbete-
gedésben és a gyógyulásban” – írja Buda Béla 
pszichiáter a művészetterápiáról.

Az Igazgyöngy Alapítvány ugyan nem hang-
súlyozza, hogy terápiás munkát végez, képeiket 
elnézve az ő vizuális nevelői módszerük még-
iscsak a személyiséget jótékonyan befolyásoló 
munka. A terápia szó eredeti jelentése nagyon 
közel áll egy pedagógus feladatköréhez, ugyan-
is a szó alapjául szolgáló görög therapein je-
lentése: szolgálni, gondozni. Az Igazgyöngy 
Alapítvány munkatársai abban segítik ezeket a 
gyerekeket, hogy a bennük ösztönösen meglé-
vő művészi kifejezés igényét kibontakoztassák, 
és megmutassák, hogy ezt a képességüket sem 
a szegénység, sem a kudarcok, semmi sem ve-
heti el tőlük. Az alkotás öröme és sikerélménye 
pedig azt is megtaníthatja nekik, hogy igenis 
ki lehet törni még a legnehezebb körülmények 
közül is. Ez pedig pozitívan hat az alkotók én-
képére, önbizalmára. 

Szerencsére egyre többen támogatják ezt a 
nem mindennapi kezdeményezést. Pénzgyűjtés 
vagy épp tárgyadományok segítenek ab-
ban, hogy ez a valóban életbevágóan fontos 
munka folytatódhasson. A bécsi székhelyű 
FREYWILLE ékszermanufaktúra is régóta fi-
gyelemmel kíséri L. Ritók Nóra képzőművész, 
Prima Primissima díjas művészeti nevelő és 
pedagógusai elhivatott művészeti munkáját. 
Az elragadó gyerekrajzokba a cég tulajdono-
sa is beleszeretett, így nem volt kérdés, hogy 
az egész életét és vállalkozását a művészet 
szeretetére építő Friedrich Wille támogatást 
nyújtson annak a magyarországi alapítvány-
nak, amelynek tevékenységében a művészeti 
nevelés központi szerepet tölt be. 

ha megfelelő segítséget kapunk adottságaik 
kibontakoztatásához. Nóra és kollégái rendü-
letlenül hisznek abban, hogy a közösség képes 
kitörni a generációs, átörökített szegénység kö-
réből. Egyre több helyen vannak jelen, évente 
több mint ezerkétszáz családot érnek el közvet-
ve és közvetlenül. Hitvallásuk szerint: a mosta-
ni generációval együtt dolgozunk a következő 
generációért, és tudjuk: mindig van kiút.

A 2000 óta működő művészeti iskola öt-
százötven-hatszáz tanulója hátrányos helyzetű, 
ezen belül is magas a halmozottan hátrányos 
helyzetű és egyben roma kisgyerekek létszáma. 
A tanulók több szakirány közül választhatnak: 
grafika, festészet, szobrászat és kerámia, fém- 
és zománcműves, környezet- és kézműves 
kultúra. Az iskola módszertana az úgyneve-
zett hármas fókuszú vizuális nevelésen alapul. 
Azért hármas fókuszú, mert a pedagógusok 
a gyermekközpontú vizuális nevelés mellett 
hátránykompenzációval és szociális kompe-
tenciafejlesztéssel is foglalkoznak. A módszer 
sikerességét a felszabadult és magával ragadó 
órák mellett hazai és nemzetközi rajzpályáza-
ti eredmények igazolják, az igazgyöngyösök 
évente ötszáznál is több díjat nyernek.

A művészet jótékony erejének tudatos ki-
aknázása igen modern módszer, csupán a má-
sodik világháború után került be a pszicholó-
gia eszköztárába. Bár például a zenét az ókor 
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UGHY SZABINA

Az Igazgyöngy Alapítvány mesés gyer-
mekrajzai alapján a bécsi manufaktúra 

háromféle Gavroche selyemkendőt készí-
tett limitált számban, melyek november 
közepétől lesznek megvásárolhatók a 
FREYWILLE budapesti üzletében az 

Andrássy út 43. szám alatt. A kendőkből 
befolyt teljes összeget az osztrák cég 
az alapítvány javára ajánlja fel, ezzel 
is támogatva a szervezet művészeti 

tevékenységét és gyermekeinek alko-
tókedvét. Igazgyöngy Alapítvány, 4100 
Berettyóújfalu, Sinka utca 7. Adószám: 

18557882-1-09. Bankszámlaszám: 
11738046-20048343. Email cím: info@
igazgyongyalapitvany.hu. Telefonszám: 
+36 54 789-010. Adományok, e-mail: 
adomany@igazgyongyalapitvany.hu. 

2017-ben L. Ritók Nóra Rómában járt 
a tanítványaival

L. Ritók Nóra átveszi a Prima-díjat
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(Megjelent a Lyukasóra folyóirat 2011. februári számában.) 

Hideg, esős napon, hosszas vonatozás után érkezünk Berettyó-
újfalura. Még cigarettára gyújtani sincs időnk kollégámmal, 
Tamással, mert begurul az állomásra Ritók Nóra, az Igazgyöngy 

Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónőjének autója. Ez az iskola a ha-
zánk keleti határa melletti kisvárosban és öt faluban tanítja, képzi a 
gyermekeket. 

Az autóban néhány perce ülünk csak, máris belecsöppenünk az igaz-
gatónő mindennapi bajaiba, gondjaiba, amelyeket egyfelől a hivatalok 

A HOSSZÚ ÚT ELEJE… 
A Lyukasóra folyóirat nem a mostani különszámában foglalkozik először az Igazgyöngy Alapítvánnyal. Majd kilenc 

évvel ezelőtt ifjú íróbarátunk, Urbán Péter Berettyóújfalura utazva a helyszínen készített riportot Ritók Nórával missziós 
munkájáról. Az akkor készült beszámoló – amelyet most újra közreadunk – az Igazgyöngy iskolájának hétköznapjaiba 
enged villanásnyi betekintést, sejtetve valamelyest azt a rögös és áldozatos utat, amelyet Ritók Nóra és az alapítvány 

munkatársai bejártak, amíg a ma már megtapasztalható eredményekről hírt adhattak. (A szerk.)

URBÁN PÉTER

KÖZELKÉP A KELETI 
VÉGEKRŐL 

nehézkessége, másfelől a gyermekek szüleinek vérmérséklete okoz. 
Éppen gyógyszereikhez nem jutottak hozzá a családok, ezért feszült 
a helyzet, beszélni kell velük, elmagyarázni nekik a dolgokat. Hamar 
beérkezünk az Igazgyöngy épületébe. Ez a központi intézményük, innen 
járnak ki dolgozni a falvakba a pedagógusok. Apróságok sorjáznak be 
az épületbe, az emeleten utunkat állják a kabátjaikat fogasra aggató, 
csivitelő kisdiákok. Vidám hangulatú, rajzokkal díszített ebédlő, majd 
folyosó következik, kicsit körbenézünk, gyors bemutatkozások, azután 
az aprócska tanáriban helyezkedünk el, s már faggatom is Nórát az 
iskoláról és az itt végzett munkájukról.

Az Igazgyöngy hatszázhetven gyermeket foglalkoztat, akiknek a het-
ven százaléka hátrányos helyzetű, s kétszázötven kicsi él közülük mély-
szegénységben. A pedagógusok a központban is tanítanak, de amolyan 
utazó tanári szolgálatként is járják a falvakat, ugyanis Körösszegapáti-
ba, Körösszakálra, Magyarhomorogra, Komádiba és Biharkeresztesre 
utaznak rendre a foglalkozásokat megtartani. Az órarendet úgy állítják 
össze, hogy egy-egy tanár képes legyen megtartani óráit az egymástól 
távol fekvő településeken is. 

Tizenhárom évvel ezelőtt döntött úgy, hogy belevág egy művészeti 
alapítványi iskola működtetésébe, mondja kérdésemre Ritók Nóra. Az 
állami rendszerből való kilépésének fő oka a tantárgyszerkezet volt. 
Rajztanárként szembesülnie kellett azzal, hogy hetente már csak egyetlen 
órán foglalkozhat a gyermekekkel. Amikor új igazgatója úgy fogalma-
zott, hogy „a művészet nem része az életnek”, akkor végleg ráébredt, 
hogy változtatnia kell. Ekkor született meg az Igazgyöngy Alapítvány... 

Ebben az iskolában fontosnak tartják a családdal, a szülőkkel való 
együttműködést, később részletesen láthatjuk azt is, mit jelent ez. 

– Ezek a gyermekek, akik mélyszegénységben élnek, nyolcan-tízen 
élnek egyetlen szobában, ahol egyfolytában ordít a televízió, a szülők 
otthon vannak, a víz nincs bevezetve, lavórban fürdenek, ahol a fejtetűvel 
állandóan visszafertőződnek, éjszaka gyakran felveri az egész családot az 
uzsorás, fenyegeti őket, ott szinte lehetetlen elvárni, hogy a kicsiket reg-
gel tisztán és felkészülten küldjék az iskolába – fogalmazza meg az egyik 
lényegbevágó gondot az igazgatónő. – Évek óta csúsztatjuk a problémát, 
a párbeszéd nem létezik, mintha párhuzamos vágányokon futna az erről 
szóló gondolkozás, nem találkoznak a hatások.  Kérdésemre, hogy 
mikor romlott el ez a rendszer, Ritók Nóra azt feleli: a rendszerváltás 
után lett volna lehetőség a javításra, de elcsúsztak az oktatás hangsúlyai. 
Az előző rendszer rossz volt, hiszen egy ostoba ideológia mozgatta, de 
ez alól a kényszer alól a totális szabadságba vetették bele az oktatást, 
amely így nem működhetett jól. 1989 előtt sztereotip mondatok uralták 
az oktatás nyelvezetét, utána viszont a bőség zavarával küszködve az 
új, ismeretlen világra a tanárok nem voltak felkészülve arra, hogy mit 
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is tanítsanak… A rendszerváltás előtt a szakfelügyelő a hatalom embere 
volt, senki sem szerette, azóta megszűnt ez a poszt, így viszont hiányzik 
az ellenőrzés a szakma felett. Napjainkban a pedagógusoknak gyakran 
nincs értelmiségi szerepük, a pálya leépül, nem olvasnak szakirodalmat, 
nem fejlesztik magukat, természetesen tisztelet a kivételnek. 

Ugyanakkor, ha valaki ötletekkel áll elő, innovatívan gondolkodik és 
újítani szeretne, azt is nagyon nehezen viselik el az iskolákban. – Dicsek-
szel a főiskoláddal? – kérdezték tőle, amikor valami újszerűt szeretett 
volna tenni a rendszeren belül. A fiatal újítókat hamar „bedarálják”, 
nem fogadják be őket… Hogy min kellene változtatni? Az igazgatónő 
szerint paradigmaváltásra volna szükség. Az infrastrukturális fejlesz-
tések fontosak voltak, de hozzájuk kapcsolódó módszertan nem épült 
be igazán úgy a gyakorlatba, hogy előreléphetne a rendszer. Ő mára 
megértette, hogy az oktatás a családdal való együtt gondolkodásról is 
szól, együtt kell működni más intézményekkel is (családgondozóval, 
önkormányzattal, és így tovább). Úgy látja, a protokoll szintjén kell kö-
zelíteni az állami hivatalokhoz, mivel rendkívül rugalmatlanok. Szerinte 
érdemes lenne megfontolni, hogy a pedagógusok paradigmaváltását is 
protokollhoz kellene kötni, vagyis például az osztályfőnökre előírni a 
kötelező családlátogatást, hetente kellene konzultálni más tanárokkal, 
dokumentációt készíteni az eredményekről. Természetesen megfelelő 
óraszám és díjazás mellett. Ha valaki nem ért szót a cigányokkal, akkor 
ő maga fogja érezni a szükségességét a továbbképzésnek, s meg kell 
kapnia a szükséges fejlesztést. Vagyis a változást felülről kell előírni, 
mert alulról nem fog megindulni, eddig sem történt meg, ám ez egy igen 
nehéz, bonyolult folyamat lenne. 

– Megoldható valahogy a cigányság és magyarság együttélése?
– Bizakodó vagyok a napi munkában szerzett tapasztalataim alapján: 

szerintem egy bizalmon alapuló rendszert kell felépíteni. A gond az in-
tézményrendszer egészével van, a többségi társadalom problémamentes 
együttélése a cigányokkal csak nagyon lassan alakulhat ki. Nálunk napi 
szinten folyik a munka, sok bajjal jár, de sikeresnek érzem. 

De bármennyire biztatók is helyi szinten a változások, az iskola ve-
zetője szkeptikus az országos helyzet javítását illetően. Ehhez nem 
egyetlen rendszer, hanem az egész megváltoztatására van szükség, a 
szociális gondoskodás, a munkahelyteremtés és az oktatás új alapokra 
helyezése együttesen javíthat a viszonyokon. Tévedés azt hinni, hogy 
egy csapásra meg lehet változtatni azt, ami nemzedékeken át romlott 
idáig. A cigányságot el kell fogadni olyannak, amilyen, de meg kell hogy 
változzon azokon a területeken, amelyek a többségi társadalommal való 
együttélés gátjai. 

Ugyanakkor, ha továbbra is csak újratermelik saját nyomorukat, akkor 
lassanként visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnak meg. Hiszen nem 
csupán egy vagy két nemzedék élménye lesz már a segélyből való élet, 
hanem ez a szocializációjuk részévé is válhat, akkor viszont nagyon 

nehéz lesz visszafordítani a folyamatot. Naivitás azt hinni, hogy egy-
szerűen el kellene venni a segélyt, hiszen ha nincs munka és segély sem, 
akkor lopni és rabolni fognak attól, akinek van. Szerinte az erő politikája 
bizonyos esetekben nélkülözhetetlen, hogy a szükséges szabályokat a 
szeretet szigorával betartassák velük. El kell érni, hogy megszülessen 
bennük is az akarat, s a többséggel való megfelelő együttélés felé vigye 
tovább őket. Az iskolai hiányzások visszaszorítására például a családi 
pótlék elvonásával való nyomásgyakorlás sok családnál működött, 
ügyelni kezdtek a hiányzásokra.

Kérdésemre, hogy sikeres volt-e a korábbi időszak romapolitikája, 
Ritók Nóra elmondja, hogy a szegregáció elleni fellépés szerinte fontos 
volt, viszont nem térült meg az integrációba ölt rengeteg pénz, mert 
nem jutott el megfelelően a metodika a gyermekek és a pedagógusok 
szintjére. Tény az is, mondja, hogy az integrált oktatás is csak bizonyos 
feltételek esetén működhet jól. Tíz százalék sérült gyermeket még lehet 
fejleszteni egy osztályon belül, harminc százalékig még valahogy mű-
ködhet a rendszer, de afelett már rossz a helyzet. Itt, a Berettyóújfalu 
közelében levő Mezősason – amíg az iskola működött – volt olyan 
osztály, amelyben kilenc gyermekből hét problémás volt, míg Hencidán 
száz százalék a halmozottan hátrányos helyzetű cigányok száma az 
iskolában. Ezeken a helyeken elképzelhetetlen az integráció. Ráadásul 
a cigányokról, cigányokkal őszintén kell beszélni, a valósággal való 
tényszerű szembenézés pedig nagyon ritka. Voltak olyan emberjogi civil 
szervezetek például, amelyek azonnal ugrottak minden eseményre, s 
kialakítottak egy olyan viszonyt, amelyben a romák úgy érezhették, ők 
csak áldozatok, nincs felelősségük a kialakult helyzetben, nekik csak 
elvárásaik lehetnek (tehát kötelességeik nem), vádaskodhatnak. Ebből 
azután rengeteg konfliktus született, a szervezetek pedig eltűntek a 
színről, vagy soha nem is voltak jelen, így a gondok megoldása már 
nem rájuk maradt.

Ritók Nóra ugyan alternatív iskolát működtet, az országos változások-
hoz mégis kevésnek tartja azt a hatást, amelyet a problémákat sikeresen 

Családlátogatáson
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kezelő alternatív utak mutatnak. Ráadásul Nyíregyházán és Csenyétén 
is voltak olyan intézmények, amelyek jól működtek, ahol sikerült ki-
alakítani az etnikummal való helyes párbeszédet. Ezek általában csak 
addig működnek, amíg az őket vezető pedagógus ki nem dől, nélkülük 
megszűnnek, és eltűnnek iskoláik is. 

Örömmel újságolja el viszont azt, hogy a határon túlról is eljöttek 
Berettyóújfaluba pedagógusok, hogy átvegyék az Igazgyöngyben zajló 
tanítási elveket és módszertant, s most Szlovákiában Pozsonytól az 
ukrán határig számos általános iskolában követik szemléletmódjukat, 
használják tudásukat. Már Szerbiából, Romániából, sőt, Finnországból 
is vannak partnerintézmények. Módszertanuk lényege az egyéniség 
fejlesztése a gyermekekben, hogy ne másoljanak, hanem mutassák meg 
magukat, saját viszonyulásukat a világhoz. 

Az alapítvány sok segítséget nyújt a családoknak. Mivel a gyermek 
a lényeg, ezért például „kölcsönáram”-akcióba kezdtek, hogy legalább 
villanya legyen a legszegényebbeknek is. A legelmaradottabb házakhoz 
pedig, ahol még vécé sem volt, tizenkét „pottyantós budit” helyeztek ki. 
Sokan azt mondták, hogy kár volt, mert el fogják égetni őket. De nem 
így történt, ugyanis az alapítvány jelezte, aki nem vigyáz az adományra, 
azzal megszakít minden kapcsolatot, márpedig a mélyszegénységben 
élők nem kockáztatták meg a viszony megszűnését. Az Élelmiszerbank-
kal is szerződésben állnak, ételosztásokat szerveznek, a fővárosból való 
szállítás költségét adományokból tudják állni. Táborozni és kirándulni 
viszik a gyermekeket, ezáltal sikerélményben van részük, hiszen sokuk 
a faluján kívül legfeljebb csak a környező kisvárosban járt. 

Kilépünk az apró szobából, körbenézünk az emeleten levő termekben, 
közben megtudom még azt is, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 
lurkók hatéves korukra valóban tetemes hátrányt halmoznak fel társaik-
hoz képest. Sokuk az iskolába kerülésig semmit sem rajzolt, nem ismeri a 
nyomhagyó eszközöket. Vannak olyanok köztük, akik két-három eszten-
dő alatt nemzetközi versenyszintre fejlődnek a hátrány kompenzálásának 
és tehetségüknek köszönhetően. Hazánkban a tehetséggondozás nagyobb 
figyelmet szentel az általános intellektuális tehetségek fejlesztésére, 
vagyis a jó tanulókat igyekeznek erősíteni, ami helyénvaló is. De a jó 
kézügyességű gyermekek, akik csak rajzból jók, más tantárgyakból nem, 
azok nem kerülnek bele az olyan tehetségeket gondozó programokba, 
mint az Arany János Program vagy más. Ugyanakkor a képzőművészeti 
sikereik motiválják a kicsiket, így más tantárgyakból is javulást mutat-

nak. Az úgynevezett énhatékonyság-élményük erősödik, sokkal inkább 
elhiszik, hogy képesek valamire. Vannak köztük olyanok is, akik ennek 
hatására céltudatossá válnak, s haladnak előre az útjukon. 

Mi is ezt tesszük, s míg az egyik tanteremben kísérőm Kovács Lajos 
tanár úrral beszélget, addig én a gyermekeket figyelem. Némelyik szé-
gyenlősen húzódik el vagy hajol mélyen előre rajzába, van olyan is, aki 
hív: – Nézze, bácsi, mit rajzoltam! 

– Különféle módszerekkel segítjük a gyermekeket egymás elfogadá-
sában – meséli Kovács Lajos, akit a lurkók Lajos bácsinak szólítanak. 
– Az osztályt négy-öt fős csoportokra bontjuk, s együtt kell létrehozniuk 
egy rajzot. Mindig akad egy vagy két gyermek, aki magához ragadja 
a kezdeményezést, azonban figyelünk azokra is, akik a perifériára szo-
rulnak. Olyan feladatot találunk ki, amelyet csak vele tudnak a társai 
megoldani. Ezzel elérjük, hogy elfogadják, illetve segítsék egymást 
egy-egy szituációban a gazdagabb és a szegényebb, az ügyesebb és a 
problémákkal küzdő gyermekek is.

Nézve a lelkesen rajzoló roma és magyar lurkókat csodálom, hogy 
milyen egyszerű számukra a közös ténykedés. A felnőttek is példát 
vehetnének tőlük!

Családlátogatás
Ködös, vizes, nyúlós az idő, felhők vonulnak a szürke táj felett, az 
autó egyenletesen szalad Berekböszörmény felé, Ritók Nóra a Darázs 
családnak visz élelmiszercsomagot. Mi is elkísérjük, hogy testközelből 
is lássuk az iskolába járó gyermekek életét. Ebben a faluban régebben 
úgynevezett tollas cigányok laktak, akik a libatollal párnát és dunyhát 
töltöttek. Manapság ugyan sokkal kevesebb a bevételük, de még vi-
szonylag jól élnek a környék más településein lakókhoz képest. Ahogy 
beérünk a pár száz fős faluba, látjuk is a nagyobb, gondozott házakat, 
a főutca felől nem érzékelhető a nyomor. Kisebb utcába kanyarodunk, 
itt apróbb, földszintes, régi parasztházak állnak, az utcán hatévesnek 
látszó kisfiú szaladgál, lábán pár számmal nagyobb bakancs. Amikor 
meglátja az autót, lelkesen integet, az ő házuk elé kanyarodunk. Lassan 
cihelődünk a kocsiból, az eső szemereg, a gyermek ismeri Nórát, köszön, 
majd a művészeti iskola vezetője megkérdezi:

– Miért vagy itthon? Voltál iskolában?
A kisfiú rögtön igennel válaszol, már véget ért a tanítás. Kaput nyit, 

befelé menet a hölgy figyelmezteti, hogy mutatkozzon be szépen, mert 
minket még nem ismer.

– Darázs Lajoska – nyújtja kicsit megszeppenve kezét a pöttöm fickó, 
majd szalad be előttünk, hogy szóljon anyjának. A ház kívülről rendezett, 
a fejemet beverem a parabolaantennába, amelyet a tető alján rögzítettek, 
majd a házba lépünk.

Amolyan előszobaféle fogad, benne rozzant asztal, a fehér falak 
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világítanak, a padló (beton vagy döngölt föld) csupasz. Innen lépünk 
a lakott részbe, ahol hatalmas cserépkályha ontja a meleget. Az öttagú 
családból most csak az anya és a három gyermek fogad minket, az apa 
éppen halért jár, horgászik. Tamással bemutatkozunk a fiatal anyának, 
akit Horváth Erzsébetnek hívnak. Azonnal beszédbe elegyedik Nórával. 
Az áramról és a család helyzetéről tárgyalnak, közben Lajoska a nejlont 
szaggatja boldogan, el is ragadja a háztartási kekszet a segélycsomagból. 
Karolina, a nővére zavartan üldögél a szobában levő két ágy egyikén, a 
tévét kapcsolgatja, a legkisebb gyermek, Krisztofer tágra nyílt szemmel 
bámul minket. Lajoska végzett a rágcsálnivaló kibontásával, rögtön 
öccse markába ad egy kekszet, majd nővérét is megkínálja, azután 
maga is enni kezd, s a kályha mellett ücsörögve vidoran figyel minket. 

Az anya eközben elmondja, hogy negyedik gyermeke, a tizenöt éves 
lány nemsokára hazaköltözik, már neki is megszületett a gyermeke, 
de a kapcsolat nem működik éppen jól a férjével. Heten fognak ebben 
az egy szobában élni. Falvédő a falakon, polc, díszpárnák, televízió: a 
szegénység mellett is látszik a lakóhely elfogadhatóvá tételének igénye. 
Ezt Nóra úgy nevezi, hogy megszületett néminemű akarat, amely a 
semmiből talán előremozdíthatja a családot.

Majd szóba kerülnek az anyagi gondok. A házon jelzálog van, s a 
nő kissé sértődötten fejtegeti, hogy nem fizeti, mivel nem tudja miből, 
most meg fenyegetik, hogy elveszik a házat. (Szavaiból a felelősség-
érzet bizony még hiányzik.) Azután Karolinára terelődik a szó, aki az 
iskolában kisebb összezördülésben vett részt: az unokaöccsét bántották, 
ő pedig – ahogy az anya fogalmazta – valahogy „belekeveredett”. De 
kiderül az is, hogy az Igazgyöngy „színeiben” már több versenyen is ért 
el eredményeket rajzaival. Csillogó szemmel újságolja, hogy volt Bu-
dapesten is az iskolával, s ott a vendéglátó nénitől színes jegyzetfüzetet 
kapott, amelyet a kezembe is ad. Tamás közben fényképez. A gyermekek 
vidáman nevetgélnek a fotózás alatt.

Nórának egy másik családdal is dolga van, ahol nincs áram, ezt szeret-
né elintézni velük. Az iskola villanyhoz jutni is segíti a rászorulókat. A 
családok részletekben fizethetik ki a bekötés árát. Lajoska és az édesany-
ja is elkísér minket, hiszen az autózás élmény nekik. Két kanyar után már 

ott is vagyunk a falu legszélén álló, az előzőnél rosszabb állapotban levő 
házikónál. Itt épp a családgondozó két munkatársába futunk. Csupasz 
előtérből siralmasan üres szobába lépünk. Az apa nincs itthon, csak az 
anyuka a két gyermekével: a kisebbik még karon ülő, a nagyobb már 
járkál. Ágy, nyitott, polcos szekrény, avítt konyhabútor és egy furcsa, 
alaktalan, fával fűtött sütőalkalmatosság a teljes berendezés. Az utób-
biból árad a meleg, ezt használják fűtésre is. 

A gyermekek helyzetéről és a villany bevezetésének lehetőségéről 
beszélget Ritók Nóra az anyukával, majd átadja az ennivalót tartalmazó 
csomagot. Az anyuka hálálkodva köszöni meg a segítséget, amelyet ed-
dig kapott. Rövid beszélgetés után kilépünk a megdöbbentő nyomorról 
árulkodó vityillóból. Elbúcsúzunk a nőtől, visszaszállunk az autóba. 
Horváth Erzsébetet és kisfiát kitesszük a házuknál, majd indulunk visz-
sza Berettyóújfaluba. Az autóban végig beszélgetünk, így fél óra alatt 
számos részletet tudok meg a környékről a művészeti iskola alapítójától. 
Arról, hogy a romák falvanként mennyire különböznek, a romungróknak 
és az oláh cigányoknak mennyire más az identitásuk. Nemrég Ózdról 
érkeztek többen az egyik településre, olyan problémákat hozva ide, 
amelyek eddig itt nem voltak jellemzők. Meséli, hogy az újonnan jöt-
tek első dolga volt a cigány önkormányzat megalapítása, de azonnal 
össze is vesztek, így rövid idő alatt már váltás is volt. Munka nincs a 
környéken, csak az önkormányzatok teremtenek néhány munkahelyet 
(takarítónői és portási állást tudnak adni, de csak kevés embernek). Most 
a közmunkaprogramban is kevesebb a hely, ekképp nem mindenkinek 
jut még utcai munka sem, ez nagy feszültségforrás a családok és az 
önkormányzat között.

Őszintén beszélünk a környék gondjairól, a cigányok hibáiról és 
problémáiról is. Nóra nem rejti véka alá a véleményét. Szavaiból érződik 
a sokat tapasztalt, de még mindig nem fásult pedagógus látásmódja. A 
romák nem hibátlanok, de nem lehet a gyermekeik életével játszani, 
hiszen az ő érdekeik minden más elé valók, állítja. 

– Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy majd a szabálysértési bírsá-
gokkal vagy más büntetésekkel távol lehet tartani a mélyszegénységben 
élő cigányokat a középosztálytól – jelenti ki. – Egyébként is gondokat 
okoznak ezek a bírságok, hiszen akire kiszabják, az általában nem tud 
fizetni, inkább leüli a büntetést. 

Az igazgatónő elmond egy friss történetet is egy régi szabálysértésről, 
amelyet azért szabtak ki egy többgyermekes anyára, mert az egyik gyer-
mek többet hiányzott az iskolából a megengedettnél, s most az anyának 
be kellene mennie a fogdába. Viszont ha a gyermekei felügyelet nélkül 
maradnak, akkor elveszik őket a nőtől, állami gondozásba kerülnek. 
A büntetés tehát sokkal brutálisabb, mint első ránézésre, a bürokrácia 
nagyon nehezen mozdul ilyen esetekben. Születésszabályozásról is 
beszélgetünk. Megtudom, hogy sokan védekeznének, de pénzük szinte 
soha sincsen fogamzásgátló tablettára vagy óvszerre.

Lassan az állomás is előtűnik, kiszállunk a kocsiból, még negyedórát 
beszélgetünk, majd elbúcsúzunk a művésztanártól. Fejünkben kavarog-
nak a gondolatok, sokáig nem szólalunk meg. A vonat lassan csordogál 
elénk, Tamás szólal meg először: 

– Azt hiszem, más ember lettem.
Azt hiszem, én is. 

Életképek
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A VÁNDORASZTALOS 

„Rostás Árpád vándorasztalos vagyok” – így 
mutatkozik be a Magyar Örökség díjas res-
taurátor és műbútorasztalos, aki 1962-ben 
Kaposváron született. Az árva cigány fiú ne-
velőotthonban nőtt fel, asztalosszakmát tanult, 
s érdeklődése hamar a régi bútorok felújítása 
felé fordult. Fiatal éveiben aktívan sportolt, if-
júsági válogatott ökölvívó is volt. Napjainkban 
már a szaklapok is megbecsüléssel emlegetik 
nevét: Reneszánsz mester – ma Rostás Árpád 
műbútorasztalos művész, írják róla. 

Ő maga így folytatja a bemutatkozást: „Szü-
lővárosomban, Kaposváron sajátítottam el az 
asztalosmesterség alapjait. Ezután éveken ke-
resztül jártam az országot, és inasként lestem 
el a tudást az idősebb mesterektől. Saját ku-
tatásaim eredményeképpen feltaláltam olyan 
tisztítóanyagot, melyet az országban egyedül 
én használok műtárgyak tisztítására. Évekig 
dolgoztam külföldön is, Angliában, Németor-
szágban, Franciaországban, több mint kétszáz 
kastélyban megfordultam… Munkáim mellett 
mindig fontosnak tartottam, hogy tudásomat 
továbbadjam, elsősorban a hozzám hasonló, ne-
héz sorból származó gyermekek számára. Több 
tábort és karácsonyi ajándékozást szerveztem 
hátrányos helyzetű gyerekeknek. Táboraimban 
mintegy hétezer gyermek ismerkedhetett meg 
az asztalosmunka szépségeivel és látott példát 
az én életemen keresztül arra, hogy van kiút a 
kilátástalanságból, sok munkával, szorgalommal 
boldogulni lehet. A közelmúltban a somogyvári 
Széchenyi-kastély lépcsőházát az ott élő álla-
mi gondozott és sérült gyermekek bevonásával 
restauráltuk, ezért a munkáért nívódíjat kapott a 
Rostás Árpád Katedrális Alapítvány. Elhíresült 
munkám az angol hercegi családnak készített 
neogótikus bölcső, amelyet magam vittem ki 
Londonba s adtam át a Kensington-palotában.”

Munkásságának kiemelkedő mérföldkövei: 
a Louvre-ban, Versailles-ban, a magyar Par-
lamentben, az Akadémián végzett javítási és 
helyreállítási munkák, de sorolni lehet mind-
azokat a restaurátorok sora által már menthe-
tetlennek ítélt, reménytelen helyzetbe került 
épületszerkezeteket is, melyek éppen az ő 
közreműködése révén kaphatták vissza erede-
ti állapotukat, mint például a marcali kórház 
lépcsője vagy az Andrássy Gyula Budapesti 
Német Nyelvű Egyetem tükörtermének meny-
nyezete. Számos díj birtokosa, ezek közül a 
Magyar Örökség Díjat 2011-ben kapta meg 
egy tíz évvel korábbi munkájáért, melyet a Ma-
gyar Tudományos Akadémia neoreneszánsz 
faburkolatának felújításakor végzett. Rangos 
elismerés a szülővárosától elnyert Kaposvár 
díszpolgára cím is. 

Rostás legnagyobb szakmai elismeréseit 
restaurátorként érte el, noha mind a mai na-
pig papír nélküli restaurátornak számít, hiszen 
ilyen diplomát nem szerzett. Hitvallása szerint 
ebben semmi különleges nincsen, hiszen esz-
ményképei, a régi korok asztalosai ugyanezt 
tették: bútorokat, faszerkezeteket készítettek, 

és ők is javították őket. Rostás Árpád több 
alkalommal került olyan helyzetbe, amikor 
utolsó reménysugárként merült fel a neve egy-
egy restaurálandó munkadarab esetén. Ilyen 
helyzetekben sosem fordult elő, hogy nemet 
mondott volna, az általa szintetizált tudást al-
kalmazva, mindig vállalta a megméretést, több-

szörösen bebizonyítva, hogy igenis létezik még 
az a mesterségbeli készség, amely megmenti a 
végső pusztulástól az értékes faanyagot és az 
abból készült műveket. 

Életének fontos fordulópontja volt a mar-
cali kórház lépcsőjének restaurálása, melyet 
a Lépcső című, Magyar Filmszemle-díjas 
dokumentumfilmjében 1994-ben, Gyarmathy 
Lívia is megörökített. Sziszifuszi küzdelme 
ugyan lehetővé tette az épület előcsarnokában 
található míves falépcső megmentését a bon-
tástól – dacára az eredeti építészeti terveknek 
és a restaurátorok szakvéleményének –, maga 
a küzdelem a bürokrácia útvesztőiben kóvá-
lyogva mégsem tudott sikertörténetté válni. 
Bár nem volt könnyű a munka során kialakult 
helyzet, mégis határozott irányba terelte életét. 
Az ott mellette kiálló emberek révén külföldi 
munkákhoz jutott, hamarosan a Louvre-ban 
restaurált, onnan pedig Versailles-ba vezetett 
az útja, ahol a Napkirály parkettáját javíthatta. 
És így jöttek sorra a további megbízások, jutott 
el angliai és németországi kastélyokba is. Mint 
mondja, külföldön sokkal könnyebben ment 
az érvényesülés, hiszen ott kevésbé a papírt 

Rostás Árpád a magyar címerrel

Asztalosmesterségre 
okít
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Ma lenne hetvenegy éves és már huszonöt 
éve nincsen közöttünk Péli Tamás, akiről csak 
szuperlatívuszokban tudok beszélni. Egyszer 
Ruva Pali öcsém így fogalmazott: Tomit mi 
csak Pélivónak hívtuk, s azt mondtuk, hogy 
közénk fújta a csandigari szél. 

Amszterdamban tanulta a festészetet, a Hol-
landiai Királyi Akadémián. 1974-ben tért haza 
Magyarországra, és haláláig nem hagyta el e 
homloknyi hazát. Amikor Hollandiából meg-
érkezett, hozzánk – cigány testvéreihez – ve-
zetett első útja. Együtt indítottuk útjára a hazai 
cigány mozgalmat: Lakatos Menyhért, Ruva 
Pali, Choli Daróczi József, Kovács Jóska meg 
én. Hamarosan csatlakozott hozzánk Karsai 

ROSTÁS FARKAS GYÖRGY
EMLÉKEZÉS PÉLI TAMÁSRA

Ervin, Daróczi Ági, Szentandrássy István – ké-
sőbb Péli legkiválóbb tanítványa, s első perctől 
kezdve velünk volt Tamás szeretett testvére, 
Péli Ildikó is.

Úgy vártuk, mint a Messiást.  Egy percig 
sem hagyta el az övéit, akikhez tartozott: a 
cigányokat. Haláláig alázatosan, nagy szorga-
lommal és tudással szolgálta a cigányokat és 
a magyarokat. Számtalan kiállítása volt itthon 
és külföldön. Beleírta magát az ország törté-
nelmébe, művei felbecsülhetetlen értékűek. 
Nagyon hiányzik, azóta sem tudta senki sem 
betölteni az űrt, amelyet maga után hagyott. 
Halálának hírét parlamenti képviselőtársától 
tudtam meg. Amikor a Lónyay utcában bo-
lyongok, ahol gyermekéveidet töltötted, min-

dig felidézem közösen megélt emlékeinket. 
Előadásaim során sokszor beszélek rólad, írok 
rólad a Közös Útban, amelyben te is szívesen 
publikáltál.

Kedves Pélivo, mindig itt fogsz élni a szí-
vünkben, te, aki már az Úrnál lakozol, segítsd 
itt maradott népedet! Még vagyunk itt néhá-
nyan a régiek közül, de fogyunk lassan-lassan, 
mint a Hold. Soha nem feledünk! Testvéred: 
Rostás-Farkas György. 

nézték, hanem inkább a referenciákat és a szük-
séges szakmai tudást.

Rostás Árpád az utóbbi években különösen 
nagy hangsúlyt helyez a saját készítésű búto-
rokra, a jövőben elsősorban műbútorasztalos-
ként szeretne dolgozni. Egyéni művészi ambí-
cióiban a legnagyobb elődök a példaképei… 
Néhány elkészült egyedi darab a nagyközönség 
figyelmét is sikerrel keltette fel, lévén, hogy 

világszerte ismert embereknek ajánlotta fel 
őket ajándék gyanánt. Az első ilyen bútorok az 
angol hercegi pár, Vilmos és Katalin gyerme-
kei számára készített ajándék bölcsők voltak, 
2013-ban György cambridge-i hercegnek, majd 
2015-ben Sarolta hercegnőnek ajánlva. Ezen 
ajándékokkal elsődleges célja, hogy felhívja a 
figyelmet itthon és külföldön a hagyományos 
asztalosmesterség értékeire, saját értékmegőr-

ző és oktató tevékenységére, valamint a meg-
felelő szakképzés fontosságára a szegénység 
visszaszorításában és a cigányság társadalmi 
kiszolgáltatottságának csökkentésében.  

Rostás Árpád őszintén hisz abban, hogy az ő 
útja követendő példa lehet azoknak a fiatalok-
nak, akiknek az ő gyerekkorához hasonló sors 
jutott. Ezért nyári iskolát és alkotótáborokat 
szervez árva gyerekeknek, ahol bevonja őket a 
restaurálásba és az építési munkákba. Megadja 
nekik a gyakorlati tudást, de ami fontosabb: 
megmutathatja, hogy a szakmatanulás megéri 
az áldozatot, megéri minőségi eredményekért 
dolgozni. És hogy a hit nélkülözhetetlen az 
elhivatottsággal végzett munkához és az al-
kotóművészethez egyaránt.  Weltler Ildikó

Kiránduláson

Rostás tanít

Péli Tamás: Születés



A cigányság történetének atlasza címen s a fenti alcímen 
jelent meg Bereznay András kötete, amelynek – Balog 
Zoltán, még kultuszminiszterként írt – előszavában 
ezt olvashatjuk: „E hiánypótló, tudományos igénnyel 
elkészített munka megfelelően alátámasztja azt a tényt, 
hogy a roma etnikai közösség, a cigányság történelme 
a világtörténelem elidegeníthetetlen része. 
Magyarországon az elmúlt közel egy évtizedben azon 
dolgoztunk, hogy a cigány kultúra és történelem megkap-
ja a méltó elismerést, és erőforrást jelentsen a Magyaror-
szágon élő közösségeknek. Nemzeti ügynek tekintettük 
ezt, ezért is döntöttünk úgy 2012-ben, hogy Európában 
elsőként külön tananyagként emeljük be a nemzeti alap-
tantervbe a cigány kultúrát és történelmet. A kötet, ame-

lyet kezében tart az olvasó, segítséget nyújt az oktatásban, 
a jövő nemzedékek nevelésében… 
Magyarország 2011-ben Európában elsőként alkotta 
meg Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáját, 
mely abból indult ki, hogy Mindenkinek éreznie kell, 
hogy a nemzeti közösség tagja, ahogyan egykor gróf 
Tisza István miniszterelnök fogalmazott… 
Bereznay András tudós atlasza segítséget nyújt nekünk, 
hogy hiteles ismeretekkel gazdagodva úgy tekintsünk az 
európai és magyar roma-cigány közösségre, mint akik 
évszázadok óta részei történelmünknek és kultúránknak, s 
ha összefogunk velük, akkor a jövő erőtartalékai lehetnek 
nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára.

 Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere

TÉRKÉPEZETT ROMA TÖRTÉNELEM

Amikor 2019 júliusában Járóka Líviát újra 
megválasztották az Európai Parlament egyik 
alelnökének, történelmi jelentőségű esemény 
ismételte meg önmagát. A magyar képviselőnő 
2017 novemberétől egyszer már betöltötte ezt 
a posztot, ám különleges szerepe ennél előbb 
kezdődött. Amikor a hazánk számára első eu-
rópai választásokon 2004-ben mandátumot 
szerzett a Fidesz listáján, ő lett a második roma 
származású képviselő (és az első roma nő) az 
Európai Parlamentben.

A tatai születésű, de Sopronban felnőtt Já-
róka Lívia szerteágazó tanulmányokat folyta-
tott. Angoltanárként végzett Szombathelyen, 
posztgraduális képzésen szociológiát tanult 
Varsóban, majd a University College London 
antropológia szakán doktorált. Disszertációját 
a józsefvárosi romák etnográfiájából írta.

A politikával és a Fidesszel még gimnazista 
korában került kapcsolatba Sopronban, ahol 
a rendszerváltás táján a Szájer József körül 
szerveződő ellenzéki csoportosulás tagja lett. 
Hamarosan már szakértői anyagokat készített 
a Fidesz számára, általa fontosnak tartott té-
mákról. Kutatásainak eredményei rövidesen a 
Fidesz háttéranyagaivá váltak. Tanulmányozta 
a kisebbségi önkormányzati rendszert, vizsgálta, 
mennyire alkalmazhatók a külföldi multikultu-
rális modellek a hazai nemzetiségi viszonyokra. 
Foglalkozott az oktatásüggyel, az identitásválla-
lást vizsgáló mélyinterjús kutatásokat készített.

Európai képviselővé válásakor tudta, hogy 
sok elvárással és még több feladattal kell szem-
besülnie. Úgy érezte, neve nem azért került fel a 
listára, hogy pártja minél több roma szavazatot 
szerezzen. Ismeretlen név volt akkoriban, nem is 
kampányoltak vele, ehelyett szakértelme révén 

WELTLER ILDIKÓ

ELHIVATOTTAN
Járóka Lívia Brüsszelben

került a jelöltek közé. Fő célként azt tűzte ki 
maga elé, hogy elinduljon valamiféle változás, 
szemléletmódváltás a roma közösségeken belül 
és a cigányság megítélésében egyaránt. Valódi 
politikai tapasztalat nélkül, ám annál több ka-
rizmával látott munkához. Úgy érezte, népének 
tartozik azzal, hogy új pozíciójában tesz érte 
valamit. Az Európai Parlamentben kezdettől 
többféle bizottságban vesz részt tevékenyen. 
Foglalkozik az állampolgári jogok kérdésével, a 
nők jogaival és az esélyegyenlőséggel. 2006-ban 
és 2013-ban is megkapta Az év képviselője díjat 
az igazságosság és alapvető jogok kategóriában. 
2009-ben ő lett az Európai Néppárt választási 
kampányának „arca”.

Ahogy hangoztatta, mintegy kilencmil-
lió európai roma „valódi képviselőjeként” 
szeretne dolgozni. A magyar EU-elnökség 
idején végzett kiemelkedő munkájáért 2011-
ben köztársasági elnöki érdemrendet kapott. 
A néppárton belül igyekszik minél jobban 
megértetni a kelet-közép-európai álláspontot. 

Fontos célja, hogy uniós szinten átfogó sze-
génységellenes stratégia szülessen. Évtizedek 
óta kutatja Európa legszegényebb régióit, s 
tudja, hogy rengeteg embert nemcsak a tiszta 
víz, hanem az élelmiszer hiánya is sújt. Azért 
harcol Brüsszelben, hogy az európai cigány 
közösségek sikeres részesei tudjanak lenni 
az EU-nak. Európában, azon belül Magyar-
országon is fontosnak tartja a szegények és a 
romák helyzetének javítását, különösen, ami 
az oktatást és nevelést illeti. Tisztában van 
azzal, hogy a romák helyzete nemcsak Ma-
gyarországon problémás, hanem Európa más 
országaiban is. Az európai országok helyzetét 
kutatva látta, milyen nyomorban, víz és áram 
nélkül, szemétégetők mellett élnek a romák sok 
államban, például Görögországban. Amikor 
még az Egyesült Királyságban tanult, döbben-
ten szembesült a cigányokkal szemben érzett 
ellenszenvvel. Valósággal sokkolta, amikor 
egy angol pub ajtaján megpillantott egy táblát: 
„Kutyáknak és cigányoknak tilos a belépés!” 
Folyamatosan igyekszik meggyőzni a kétel-
kedőket arról, hogy a tömeges bevándorlástól 
való félelemnek nincs alapja, hiszen a legtöbb 
roma, mindennemű szakértelem és nyelvtudás 
híján, egyszerűen nem tud felkerekedni és más 
országban új életet kezdeni.

Járóka Líviának szívügye az oktatás. Mint 
többször hangoztatta, a nullával egyenlő a 
roma fiatalok esélye arra, hogy egyetemen 
tanulhassanak. Ő maga egyike azoknak a na-
gyon keveseknek, akiknek ez sikerült. Ennek 
egyrészt a támogató családi háttér volt az oka, 
másrészt az, hogy Sopronban, ahol a gyerekko-
rát töltötte, kevés cigány élt, így nem különítet-
ték el vagy diszkriminálták őket az iskolában.

Épp ezért tartja példaértékűnek, hogy létez-
nek olyan iskolák, mint a pécsi Gandhi Gimná-
zium, amely nemcsak Magyarországon, hanem 
Európában is az első roma nemzetiségi, érett-
ségit adó intézmény. A távlati cél ugyanis az, 
hogy kinevelődjön egy olyan roma értelmiségi 
réteg, amely kötődik a gyökereihez, és képes 
újjászervezni a széthullott cigány közösségeket.



KORTÁRS ROMA 
KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA

SZÍN(en)ERGIÁK
1. Lakatos Erika: 

Blue 

2. Vári Zsolt: 
Szerelmes tavirózsák

3. Káli Horváth Kálmán: 
József Attila

4. Borkó Marianna: 
Bohócvilág I.

5. Ferkovics József: 
Sulymot áruló asszony

6. Kiss Sándor: 
Veronika
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