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Rácz Gyöngyi 
Közösségi Központ

Újpesti Cigány Közösségi Ház

Felzárkózási programunkban azt fo-

galmaztuk meg, hogy mi, a  társadal-

mi leszakadásban érintett csoport tag-

jai, mit tudunk megtenni azért, hogy 

a hátrányainkat csökkentsük, magun-

kat és gyermekeinket egyénenként 

és közösségként ennek érdekében 

fejlesszük. Ha ez nincs, nem valósul-

hat meg a tényleges felzárkóztatás, 

hiába próbál segítséget nyújtani az 

állam vagy bármely más adományozó, 

csak az érintettek aktív és szervezett 

részvételével lehet sikereket elérni. 

Felzárkózni kívánók csoportja alatt 

értjük azokat a szegénységgel, kire-

keszt�déssel, különböz� devianciák-

kal és testi-lelki betegségekkel sújtott 

embereket, akik elszánást, akaratot, 

motivációt mutatnak a helyzetükb�l 

való kitörésre, hasznosan és együtt-

m�ködve képesek felhasználni a szá-

mukra nyújtott segítséget. A program 

megfogalmazását, a  közösség szer-

vezését, valamint az önsegítéshez 

szükséges anyagi és emberi er�for-

rások el�teremtését az Eötvös József 

Cigány–Magyar Pedagógiai Társaság 

mint civil szervezet és az Újpesti Ci-

gány Nemzetiségi Önkormányzat mint 

a helyi közösség választott képviselete 

végzik közösen.

A  programban kiemelten fontos 

a komplexitás, amely egyfel�l jelenti 

az egy-egy résztvev� számára nyújtott 

sokoldalú szolgáltatásokat, másfel�l 

azt, hogy a problémákkal sújtott csa-

lád egésze számára kívánunk segítsé-

get adni, nem csak egy tagjának. Az 

els� szempont azért fontos, mert pél-

dául ha egy gyereket segítünk abban, 

hogy javítson a tanulmányi eredmé-

nyein, de nem kap mellé testi és lelki 

támogatást, nem változik az életmód-

ja, akkor szinte bizonyosan csak átme-

neti javulást sikerül elérni nála, a  rá 

váró megmérettetésekben nem fog 

tudni helytállni. A második szempont 

pedig azért szükséges, mert ha egy 

családnak csak az egyik tagja kezd el 

fejl�dni, akkor a többiek folyamatosan 

visszahúzzák, nagy valószín�séggel a 

változás ellen fognak hatni.

A közösséget teremt� törekvé seink 

azt a célt szolgálják, hogy a pozitív vál-

tozásokat, a  fejl�dést támogató ma-

gatartások váljanak értékké, alapvet� 



„ÉGALJ”

192192

normákká. Szeretnénk elérni, hogy ne 

csak vezet�i fegyelmezéssel, hanem 

a közösség önszabályozó m�ködésé-

vel is stabilizáljuk és fenntarthatóvá 

tegyük programunkat. Ennek kiemelt 

jelent�sége van, hiszen általános ta-

pasztalata a területen m�köd� ci-

vil szervezeteknek, hogy a célcsoport 

tagjai nem ismerik fel automatikusan 

az érdekeikben tett kezdeményezé-

seket. Gyakran �k okozzák a legtöbb 

problémát, gördítenek leküzdhetetlen 

akadályokat a programok elé.

Jelenlegi célunk az Újpesti Cigány 

Közösségi Ház további b�vítése, ahol 

programjaink nemzetiségi hovatarto-

zástól függetlenül elérhet�ek minden-

ki számára, aki érintett a megfogal-

mazott problémákban, és hajlandó 

azok megoldásáért aktívan együttm�-

ködni a közösséggel.

Tevékenységeink

• Tanoda

• Újpesti Cigány Helytörténeti Gy�j-

temény

• Tánc

• Jogi és szociális tanácsadás

•  Feln�ttképzés: általános és kö-

zépiskolai végzettség megszer-

zésének segítése, szervezése; 

átképzési programok szervezése

•  M�vészeti, kulturális és ismeret-

terjeszt� programok szervezése

• Cigány könyvtár létrehozása

Koncepció

Az Újpesti Cigány Helytörténeti 

Gy�jtemény – amely Magyarországon 

egyedülálló módon, els�ként mutatja 

be a város történetét az alapítása óta 

itt él� cigány családok életén keresztül 

– adja a közösségi alapot, a befogadó 

közeg min�ségi ábrázolását. A  „kül-

s�” történészi szakvélemény szerint: 

„euró pai színvonalon, rendkívül gaz-

dag képi és írásos anyaggal”. Az eb-

b�l készült tárlat, fényképek, leírások, 

tárgyak kiállítása határozza meg a 

Ház szellemiségét, ivódik az itt tanuló, 

sportoló vagy más közösségi progra-

mon részt vev� gyerekek és feln�ttek 
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tudatába, lelkébe. A Tanodába érkez� 

tanulási és magatartás-problémákkal 

küzd� gyerekeket egyéni és csoportos 

oktatás keretében segítjük, hogy az 

iskolában jobban teljesítsenek, több 

sikerélményük legyen, közben család-

jaik történetén keresztül megismerik a 

városuk történetét, felkeltjük az érdek-

l�désüket a múlt megismerése iránt.

Felkínáljuk számukra a sportolási 

lehet�ségeket, amelynek keretében 

a sportpedagógia eszközeivel szok-

tatjuk rendszerességre, fegyelemre, 

kitartásra és bajtársiasságra �ket. 

Megtanítjuk az etikus küzdelem sza-

bályait, felkészítjük �ket a gy�zelem 

és a vereség feldolgozására. Szülei-

ket és feln�tt rokonaikat bevonjuk a 

Ház életébe, a  gyerekek tanulmányi 

fejl�dését bemutató rendezvények, 

sportversenyek, kulturális programok 

szervezésébe, jogi és szociális tanács-

adást, feln�ttképzést, szakmai átkép-

zéseket biztosítunk számukra. Ha ka-

pacitásunk engedi, akkor a sportolási 

lehet�séget is megnyitjuk számukra.

M�vészeti, kulturális és ismeret-

terjeszt� programokat szervezünk a 

hozzánk járó és irántunk érdekl�d� 

családok számára, melyekkel egyrészt 

pótoljuk az anyagi okok  miatt elér-

hetetlen min�ségi szabadid�s tevé-

kenységeket, másrészt ezzel is nép-

szer�sítjük a Házat. Programjainkkal 

szeretnénk kitölteni a gyerekek isko-

lán kívüli idejének dönt� részét, hogy 

kifárasszuk, lekössük �ket. A  fejlesz-

tésük mellett fontos cél, hogy ne 

az utcán, ellen�rizetlen körülmények 

között töltsék szabadidejüket, ahol 

kiszolgáltatottá válnak kortársaik és a 

helyzetüket kihasználni akaró feln�t-

tek számára.

Min�ségi környezet kialakításán 

fáradozunk, amelyben a gyerekek 

megszokják az igényesen kialakított 

helyiségek, eszközök és programok 

színvonalát, megtanulják értékelni 

mindezt. Célunk, hogy a leghátrá-

nyosabb gyermekeknek, feln�tteknek 

a legszebb környezetben a legráter-

m ettebb pedagógusokkal, m�vel�-

désszervez�kkel, edz�kkel tudjunk fo-

lyamatos, min�ségi munkát végezni.

Békés Bence
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Modern cigány könyvtár
Cigány tematikájú könyv- 

és kézirattár létrehozását tervezik

A  kutatók és a nagyközönség számára is elérhet� könyv-, folyóirat-, kézirat- és 

egyéb kisnyomtatvány-gy�jtemény alapjait tették le adományozók, a  téma iránt 

elkötelezett közéleti emberek, m�vészek Budapesten a Rácz Gyöngyi Közösségi 

Központban. Molnár István Gábort mint az egyik adományozót kérdeztük a cigány 

könyvtár létrehozásával kapcsolatban.

Váradi Áron: – Milyen indíttatásból gondoltál a könyvtár létrehozására?

Molnár István Gábor: – Az ötletet sokan sokféleképpen kitalálták már 

el�ttünk. Helyesen. A cigányság kulturális és szellemi, m�vészeti alapintézmé-

nyeinek tervezése, vágya az els� generáció cigány értelmiségének megfogal-

mazásában is megvolt, megvan a mai napig. Édes-

anyám négy éve elhunyt, � a hetvenes évek elejé-

t�l gy�jtötte, bár nem módszeresen, a cigányokról 

szóló könyveket. Volt id�, amikor a korabeli új-

ságokból is kivágta a cikkeket. Akkurátusan tollal 

ráírva a dátumot. Így halála után rám maradt több 

száz könyv, és ami még érdekesebb, több száz 

különböz� kézirat, levél és tanulmány, feljegyzés 

formájában. Már életében is megfogalmazódott 

benne, hogy a köz számára elérhet�vé lehetne 

tenni ezt az anyagot, esetleg továbbfejleszteni. Mi 

magunk pedig, látva azt, hogy mennyien állnak 

mellénk, továbbléptünk és elkezdtük a környez� 

országokból összegy�jteni a cigány tematikus 

könyveket. Így jutottunk el Németországba, pon-

tosabban Heidelbergbe a német romák és szintik 

dokumentum- és kulturális központjába, vagy Romániába, Craiovába, ahol szin-

tén felkerestük a cigány szervezeteket. Folyamatosan járjuk a magyarországi 

megyék székhelyeit, és megpróbálunk fellelni helyi, regionális anyagokat.

– Jelenleg mib�l áll a könyvtár állománya?

– Els�dlegesen a magyar nyelv� és magyarországi kiadású, cigány tema-

tikájú dokumentumok; a  könyvtár állományához tartozó kiadványok messze 

túlnyomó többsége ebb�l fakadóan magyar, illetve kisebb számban – Magyar-

országon megjelent – cigány nyelv� anyag. Mindezeken túlmen�en azonban 

angol, német, szlovák, görög, francia, cseh nyelv� könyvek is helyet kaptak a 

gy�jteményben. A roma könyvtár állományához jelenleg több mint kétezer kü-

lönböz� könyv, számos egyéb dokumentum, valamint folyóirat tartozik. A gy�j-

temény b� nyolcszáz feldolgozott könyve – a folyóiratok nélkül – százötvenezer 

oldal. Az állomány gerincét az elmúlt közel négy évtizedben kiadott, cigányok-

ról szóló, tudományos szakmunkák jelentik, de ezek mellett igen jelent�s 
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számban vannak a gy�jteményben cigány szerz�kt�l 

származó, illetve a cigányságról szóló szépirodalmi 

m�vek is. A hazai cigány vers- és prózairodalom min-

den fontos alkotójának – például Csemer Géza, Choli 

Daróczi József, Holdosi József, Jónás Tamás, Kovács 

József Hontalan, Lakatos Menyhért, Nagy Gusztáv, 

Orsós Jakab, Osztojkán Béla – m�vei megtalálhatók; 

számos esetben dedikált kötetekként. Kifejezetten 

jelent�s a Kárpát-medencei cigánykutatás valóban 

min�ségi szerz�inek jelenléte a gy�jteményben; bi-

zonyos szerz�k, például Diósi Ágnes, Kemény István, 

Nagy Pál, Szuhay Péter, és tudományos m�helyek, 

pl. a  Kemény-iskola esetében pedig gyakorlatilag 

teljesnek tekinthet�. A roma könyvtár tartalmaz min-

den, Magyarországon megjelent cigányokról szóló 

forráskiadványt; ezek együttes oldalszáma: 4577 

oldal. A gy�jtemény kiemelten értékes részei továbbá a hazai megjelenés�, ci-

gány tematikájú kiadványsorozatok. Ezek közül a legfontosabbak: a szekszárdi 

székhely�, egykori Romológiai Kutatóintézet két sorozata, a (1) Studia Minori-

tatum és a (2) Romológiai Kutatóintézet Közleményei; a már ugyancsak meg-

sz�nt Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Programiroda/Közalapít-

vány (3) Cigánynak lenni Magyarországon sorozatcím alatt kiadott jelentései; 

a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjának (4) Ciganisztikai 

Tanulmányok sorozata; valamint egyedüli, máig létez� kiadványsorozatként a 

Magyar Néprajzi Társaság által gondozott (5) Cigány Néprajzi Tanulmányok. 

E sorozatok összesen 61 kötetének teljes oldalszáma: 11 956 oldal.

– Kik adták össze az anyagot?

– Landauer Attila kisebbségkutató az induló köteteket megduplázta, ki-

egészítette. Jónás Judit színm�vészn� a prózai és szépirodalmi részt adta 

hozzá, majdhogynem hiánytalanul. Nagy Pál történész tudományos anyaggal 

egészítette ki a gy�jteményt. Zsigó Jen�, a Roma Parlament volt elnöke is je-

lent�s kötetekkel és az Amaro Drom c. újság bekötött számaival járult hozzá. 

Csóka János Pál, a  F�városi Roma Önkormány-

zat elnöke hetven kötettel, Kathy Horváth Lajos, 

a  FROKK igazgatója húsz kötettel gyarapította 

a könyvtárt. Kalla Éva és Szuhay Péter muzeo-

lógustól, Orsós Anna tanszékvezet�t�l és Varga 

Ilona rádiós újságírótól is kaptunk anyagot. Ra-

duly István, az OM nyugalmazott osztályvezet�je 

jelent�s archív kézirat-dokumentumgy�jteményt 

bocsátott rendelkezésünkre. Újpest Önkormány-

zatától pályázaton nyertünk kétszázezer forintot 

állománygyarapításra, amellyel végigjártuk a ki-

adókat és megvásároltuk az elérhet� köteteket. 

Így lett kett�ezer különböz�, ha a duplumokat 

számoljuk, több mint ötezer kötet. Ha máshol 

is van ilyen kezdeményezés, a  dupla példányok 
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– egymás közti – cseréjével fejleszthetnénk a társkönyvtárak állományait. Akár 

egy kisebbfajta hálózat is kialakulhat. A kollégám által digitálisan feldolgozott 

könyvészeti adatok, mint: ISBN, szerz�, kiadó, cím, rövid tartalom, szintén át-

adhatók, nem kéne újra jókora munkával begépelni.

– Mik a további tervek?

– Szeretnénk egy mindenki számára elérhet� modern cigány könyvtárat. 

Úgy értem, hogy az érdekl�d�, akár kutató számára interneten megnézhet� 

állományt érdekl�dési köre szerint sz�rni tudja, és ha eljön, fi zikálisan is egy-

ben lássa át a néprajzból, történelemb�l, nyelvb�l, szépirodalomból megjelent, 

valamint a kéziratban hozzá fellelhet� anyagot. Természetesen folyamatosan 

gy�jtjük, elfogadunk és vásárolunk hozzá. A kereskedelmi forgalomba nem ke-

rült, kis példányszámban kiadott köteteket elég nehéz fellelni, aki tud kallódó 

könyvr�l, esetleg komplett anyagokról, kérem, hogy jelezze felénk. Jó lenne, 

ha jönne egy új generáció, akik a megfelel� szakmai felkészültség mellett 

alázattal állnának hozzá a különböz� tudományterületekhez. Havonta vagy 

kéthetente szellemi m�hely is m�ködhetne, ahol az érdekl�d�k és kutatók ki-

cserélhetnék tapasztalataikat.


