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Rep li ka: Egyet ér te tek-e az zal, hogy a 
ci gá nyok ról al ko tott po pu lá ris, né ha fan-
tasz ti kus ké pek be fo lyá sol ják a ro mák 
min den na pi éle tét?

 D. Á.: Fel tét le nül. A min den ko ri köz
gon dol ko dás – akár el fo ga dó, akár el uta sí tó 
– ki hat az em be rek sor sá ra. Ezért nem 
mind egy, mi lyen ké pet kap nak a ro mák ról a 
tö meg kom mu ni ká ci ó ból. Nem mind egy 
sem a ro mák, sem a gázsók szá má ra, mert a 
köz han gu lat, an nak bé kés vagy el len sé ges 
mi vol ta mind annyi un kat egy for mán érint. 
Szá mom ra en nek tu da tá ban van kü lö nös 
jelentőségeannak,hogyaroma-képkiala-
kí tá sá hoz én ma gam is hoz zá já rul ha tok 
te le ví zi ós ként.

 A kö zelmúlt szte re o tí pi á it meg néz ve 
meg ál la pít ha tó, hogy a köz gon dol ko dás 
legtöbbször előítéletesen gondolkodik: „a
cigányok munkakerülők, koszosak, bűnö-
zők,felszedikaparkettátésazzaltüzelnek”,
mond ják. Szó sincs ró la azon ban, hogy 
ezek a ké pek vé let le nül ala kul tak vol na ki, 
tudatos politikai szándék volt mögöttük:
szám ta lan eset ben egye di cse lek mé nyek 

felnagyításának,általánosításánakeredményei.Vegyünkcsakegyetlenpéldát:amunkake-
rülésközveszélyesbűncselekményvoltaszocializmusidején,akkoris,amikormárnem
voltelégmunkahely,ésegyébkéntisamunkaerőodamegy,aholalegjobbanfizetik.A
romákagazdaságitörvényszerűségekszerintmentekajobbanfizetőmunkahelyre,hogy
el tud ják tar ta ni a csa lád ju kat, de ép pen mert dol goz ni akar tak, ván dor ma da rak nak, meg
bízhatatlanoknakkönyveltékelőket.Személyekhibájakénttüntettékfelastruktúrahibá-
ját, hi szen el fe lej tet tek elég la kó he lyet épí te ni ott, ahol a mun ka he lye ket hoz ták lét re. 
Márpedig így, acsaládtól távol, a romának többerőfeszítésrevolt szüksége,hogymeg
tudjonmaradniamunkában.Amezőgazdaságbankínálkozó,jólfizetőidénymunkákésa
nagy csa lád ban adó dó be teg sé gek és ha lál ese tek mi att ter mé sze te sen ma gas volt a mun ka
he lyi hi ány zás, de ha son ló an ala kult, mint a nemro ma ven dég mun kás ok nál, il let ve más 
nagy csa lá dos ok nál. Eze ket a hi á nyos sá go kat ki sebb ség spe ci fi kus tu laj don ság ként tün tet
tékfel,holottnagyobbrésztgazdaságitörvényszerűségekkövetkezményei,ésezzelmér-
he tet len ká ro kat okoz tak.

Apolitikaiszándékjólkitapinthatóankettősvolt:azasszimilációterőltették,éstagadták
alétezőszegénységet.Azideológiaazvolt,hogyakiszegény,azcigány,deőkmegasaját
hi bá juk ból van nak eb ben a hely zet ben. És a ci gány iden ti tás hoz így csu pa ne ga tí vum 
kap cso ló dik.

Iden ti tás
és rep re zen tá ció
In ter jú Daróczi Ág nes sel
és Bár sony Já nos sal
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Oro szor szág ban és Csehországban szé les kör ben el ter jedt az az el kép ze lés, hogy a 
ro mák kép te le nek iga zi ha za fi ak len ni. Ma gya ror szá gon el fo gad ják-e a gázsók, hogy a 
ro mák ma gu kat ma gyar ál lam pol gár nak te kin tik?

D. Á.: Atúlnyomótöbbségigen,csakkivételesenkevesennem:kisebbcsoportokvannak,
me lyek ezt ta gad ják. Emö gött ott van a hét száz éves kö zös tör té ne lem. Egy részt több mint 
kétszázévvelezelőttMáriaTerézia,amikormeghoztaamagarendeleteit,körülbelülaRatio 
Educationis ide jé ben, ak kor pél dá ul meg til tot ta a ci gá nyok nak a sa ját vi se le tük hor dá sát, 
anya nyelv ük hasz ná la tát, az egy más kö zöt ti há za so dást. El vet ték a gye re ke i ket, pa raszt csa lád
okhozadtákőketfelnevelni,ésbevezettékazúgynevezett„újmagyar”kifejezéstis.

Tehátmárabbanazidőbenlétezettegyerősasszimilációspolitika.Másrésztaztistudni
ér de mes, hogy a 16. szá zad vé gén és 17. szá zad ele jén, a Bocs kai sza bad ság harc ve zér ka ri 
főnöke,ahajdúkhadseregparancsnokacigányvolt.LippaiBalázsvoltaneve.Aztánnem-
csak a haj dúk kö zött volt na gyon sok ro ma, ha nem a Rá kó czifé le sza bad ság harc ban is 
sokanvettekrészt.CinkaPanna,akitazegészországaleghíresebbcigányzenésznőkénttart
szá mon, ép pen a Rá kó czisza bad ság harc kap csán lett hí res.

Nemszabadelfelednünk,hogya18–19.században,sőteszázadközepéigisacigány
ze ne volt a nem ze ti ze ne, a ma gyar or szá gi ha za fi as ze ne. En nek megint két gyö ke re van. 
Az egyik az, hogy a ze ne szol gál ta tói na gyon gyak ran ro mák vol tak, így sa ját ha gyo má nya
ik és a korabeli műzene sajátosságai általuk ötvöződtek, új egységgé váltak a korábbi
ma gyar ze nei ér té kek kel, te hát tény le ge sen hoz zá já rul tak a nem ze ti ze ne ki ala ku lá sá hoz. A 
másik,hogya48-asszabadságharcbanmindenegyesnemzetőrzászlóaljnakvoltaktábori
ze né szei, akik ro mák vol tak. Ro mák vol tak a nem ze ti iden ti tás ébrentartói a ze né ben az 
elbukottszabadságharcután.Romákvoltaka„sírvavigadás”szolgáltatói.

Oro szor szág ban a cá ri arisz tok rá cia irán ti nosz tal gi kus von zó dás nak is a ro mák vol tak 
a ka ta li zá to rai…

D. Á.: DeMagyarországonezanosztalgianemcsakazarisztokráciáhozkötődik.Apol-
gárőrök egyszerű hazafiak voltak, minden társadalmi rétegből. Nem volt olyan család,
amelyikneknelettvolnaaharcotmegjárthazafiavagyéppenáldozata.Tehátaromaiden-
titás,mikéntanémeteké,zsidókéis,amagyarnemzetitudattalkötődöttössze.

B. J.: A hathét száz év együtt élés so rán a ro mák né ha alá ren delt, né ha mel lé ren delt 
vi szony ban vol tak a ma gya rok kal. A ma gyar gaz da sá gi rend szer ben pél dá ul meg ha tá ro zott 
he lyet fog lal tak el, egy faj ta szol gál ta tói vi szony ban vol tak, év szá zad okon ke resz tül.

D. Á.: Dé ri Gyu la ír ja 1905ben, a Ci gá nyok Eu ró pá ban címűkönyvében,hogya17.
szá zad ban a köz sé gi ko vács há zak nagy ré szét ro mák bé rel ték, ro mák lak ták. A fa lu si ko vá
csoknakmégamúltszázadbanisjelentősrészeromavolt.

Mennyireélőazemlékearomákközöttatörténelemsoránellenükelkövetettsérelmek
nek? Pél dá ul a má so dik vi lág há bo rú alat ti ro ma ho lo ca ust nak vagy a 19. szá za di ro má-
ni ai rab szol ga ság nak?

D. Á.: Mitudunkezekről,ittvannálunkKogelniceanuA pa raszt ság sor sá nak könnyí té se 
címűköteteis.Desemezt,semaholocaustromaáldozataitnemtanítjákatörténelemben.
Na gyon ér de kes, hogy pél dá ul ami kor nem zet kö zi kon fe ren ci á kon köz löm a tényt, hogy a ro 
má ni ai ro má kat csak az 1800as évek kö ze pén, má so dik fe lé ben sza ba dí tot ták fel a rab szol
gaságalól,éshogyaddigakülönbözőklastromok,monostorok,apátságokszolgáivoltakés
eladhatóakvoltak,akkornemzetközinyilvánosságelőttelkezdenekvelemvitatkozni,hogy
én biz to san va la mit fél re ér tet tem, hogy azok job bá gyok vol tak. Mon dom, nem job bá gyok, 
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rab szol gák vol tak. A prob lé ma az, hogy Ma gya ror szá gon a ro mák tör té nel mét nem ta nít ják. 
Mégakutatásasenagyonindultbe.Hogymennyirenagyatörténelemírásfelelőssége,arra
egypélda,hogyanyolcvanasévekközepénaromaholocausttalkapcsolatoselsőfilmetami
piszkálásunkra,kezdeményezésünkrecsináltaLojkóLakatosJózsef romafilmrendező.Ez
voltavizsgafilmjeafőiskolán.Deazótasemindultbekomolyabbgyűjtésezügyben.

Már a te le ví zi ó nál dol goz tam, és a Pátrin ma ga zint csi nál tam, ami kor en nek ka me rá val 
utánamentünk. A ho lo ca ust öt ve ne dik év for du ló ja volt az ap ro pó ja. De most ke rül nek csak 
előadatok,éppenezeknekafilmeknekakapcsán.Aközelmúltbankeresettmegbennünket
pél dá ul va la ki, aki be szélt egy fa lu ról, ame lyik négy szer cse rélt gaz dát 45ben. Egy szer az 
oro szok, egy szer a né me tek, az tán az oro szok, né me tek … és köz ben ki ir tot ták a fa lu összes 
ci gá nyát, asszo nyo kat, gye re ke ket, öreg em be re ket. A ro mák ott van nak el ka par va, azon a 
helyen,ahollegyilkoltákőket,ésamainapigúgyemlegetikadűlőt,hogy„tudod,ahola
cigányokatmegölték”.Deacigányoklegyilkolásáértsenkitsembüntettekmeg,pedigtud-
nilehet,hogymagyarcsendőrökvoltakazelkövetők.JancsóMiklóssalkészítettünkerről
egy fil met, ami nek Te me tet len hol tak a cí me.

Em lí tet té tek a ro ma és a ma gyar tör té ne lem hét száz éves össze fo nó dá sát. El is me rik-e ezt 
a mai ma gyar köz tu dat ban?

D. Á.: A má so dik vi lág há bo rú óta na gyon meg vál to zott a hely zet. Meg vál to zott ré szint 
aténylegeshelyzetagazdaságban,részintpedigazértelmiségsemerősítetteatörténelem-
nek e sa já tos sá ga it, nem adott ró la elég hírt. De na gyobb prob lé ma volt, hogy 1961ben a 
párt Po li ti kai Bi zott sá ga egy olyan ha tá ro za tot ho zott, hogy a ci gány ság nem egy nép, nem 
egy ki sebb ség, ha nem egy sze gény nép cso port, lum pen ré teg. És majd ami kor a szo ci a liz
musfejlődésévela szegénységmegszűnik,megszűnikenépcsoport is.Mindebben tehát
egyszerrevoltjelenegytudatosasszimilációspolitikaésabűnbakképzésmechanizmusais.
Így új tí pu sú szte re o tí pi ák ke let kez tek. Har minc évig az volt az ide o ló gia, hogy a ci gány sá
got meg kell szün tet ni. Mert hogy az al ja nép, még hoz zá a sa ját hi bá já ból.

B. J.: Ebbőlkikerülnisokkalnehezebbügy.Ráadásuléppenagazdaságiválságvoltarend-
szer vál tás egyik oko zó ja, ami nek kö vet kez té ben a ro mák több mint fe le el vesz tet te a mun ka
hely ét. Vi szont a ma gya rok kö zött is na gyon so kan el vesz tet ték, te hát a mun ka nél kü li sé gi 
tá mo ga tás és az új mun ka he lyek meg szer zé sé ben egy más kon ku ren se i vé vál tak. Fon tos az is, 
hogymásodszoriskimaradtakaföldosztásból:egyszer45-ben,egyszerpedig90-ben.

Az ál lam ezt ho gyan pró bál ta iga zol ni?

D. Á.: 1945-benazzal,hogy„nemszoktaacigányaszántást”.És90-benpedigazért
nem kap tak föl det, mert már 45ben sem kap tak. Csak hogy ak kor már a ro ma me ló sok 
nagyobbikrészevárosbandolgozott,denegyedrészükmégmezőgazdaságbólélt,nemis
be szél ve az ott hon nap szám ba já ró asszo nyok ról.

B. J.: 1990-reazetnikaitudatésazidentitáserősítéséreszerencsérearomákközöttis
moz gal mak szü let tek. Mind két ol da lon meg fo gal ma zód tak az ad dig el foj tott gon do la tok. A 
roma mozgalmak különbjei igyekeztek a demokratikus ellenzékkel együttműködni, és
rábírni őket arra, hogy alkotmányos garanciákat kapjanak.Tulajdonképpen a kisebbségi
önkormányzatielgondolásisaztszolgáltaelőször,hogyahelyipolitikában,ahelyihata-
lom nál az et ni kai ki sebb sé gek ne legyenek ki szol gál ta tot tak a he lyi de mok rá cia több sé gi 
elvűdöntéseinek.Legyenbeiktatvaegykényszeregyezségkötésimechanizmus,amilehető-
vé te szi azt, hogy a több ség ne gya ko rol has son nyílt el nyo mást, és hogy dön té sek nél be kal
ku lál ják a ki sebb sé gi ér de ke ket is. Ez volt az el kép ze lé sünk.



264 replika

Jólenne,haezműködneazEgyesültÁllamokbanis…

B. J.: Lehetséges.Azaprobléma,hogyeztnekünkperszenemsikerülthatékonyanmeg-
oldani. Tehát ezek a szervezetek jórészt csak látszathatalmat, látszategyeztetési jogokat
kaptak,ésnemkaptákmegazokatazeszközöketésgaranciákat,elsősorbanpénzeszközö-
ket, me lyek kel part ner ként, kö zös prog ra mo kat tud ná nak csi nál ni. Rá adá sul a te le pü lé si 
önkormányzatmagadöntarról,hogymennyipénzt,mennyilehetőségetadakisebbségnek,
a ki sebb sé gi ön kor mány zat nak. A ki sebb sé gi ön kor mány zat nak lé nye gé ben csak ah hoz van 
jo ga, hogy fel szó lal jon az ülé sen, de ki sebb sé gi ér de ket ér vé nye sí te ni nem iga zán tud. De 
ar ra leg alább al kal mas a do log, hogy meg fo gal ma zód jon és el han goz zon a má sik ér dek is.

Afelszólaláslehetőségévelelérkeztünkareprezentációkérdéséhez.Sokan,újságírókés
tu do má nyos ku ta tók, ro mák és gázsók egya ránt, gyak ran saj nál koz nak ami att, hogy a 
romapolitikaiszervezetek„állandóanszéthúznak”.Mitgondoltokerrőlasztereotipikus
be ál lí tás ról?

D. Á.: Hogyelőítéletes!Milyenjogonésalaponvárjákelegydemokráciában,hogy
bár me lyik nép cso port, be le ért ve a ki sebb sé ge ket is, egy sé ge sen lép jen föl? A de mok rá
cialényegeéppenaz,hogyakülönbözőcsoportokmegfogalmazzákasajátérdekeiket,
és kon szen zus ra jut nak ben ne. És ezek a meg ha tá ro zott ér de kek küz de nek egy más sal, és 
vá lasz tá sok kö vet kez té ben jut az egyik ha ta lom ra, és ma rad a má sik op po zí ci ó ban. Mert 
mi lyen ala pon vár hat nánk el, hogy Ma gya ror szág nak egyet len párt ja le gyen? Az ma ga 
lenneakommunizmus,nem?Tehátaviláglegtermészetesebbdolga,hogyaromákis
plu rá li sak.

B. J.: Az egy má sik kér dés, hogy a kor mány za ti po li ti ká nak ta lán nem ar ra kel le ne tö re
ked nie, hogy a meg osz tott sá got ki hasz nál ja, ha nem ab ban kel le ne se gí te nie, hogy a fon tos 
kérdésekbenlegyenlehetőségkonszenzusokatkötni.

D. Á.: Az a baj ez zel, hogy mi köz ben az a vi lág leg ter mé sze te sebb dol ga, hogy plu rá lis 
egy tár sa da lom, a ro mák tár sa dal ma is, aköz ben a min den ko ri ha ta lom nem part ne re kí ván 
lenniaromákképviselőinek,hanemházicigányt ke res. Én ezt így fo gal ma zom meg. Be fo
lyá sol ni akar ja a ro mák egy más kö zöt ti po li ti ká ját, ural kod ni akar fö löt tük, és meg vá laszt ja 
a neki megfelelő partnereket. Nem a romák egymás között. Ez a magyarországi roma
kö zelmúlt ban pon to san ki ta pint ha tó. A Ro ma Par la men tet pél dá ul ar ra ta lál ták ki, hogy a 
romákválasszákmegasajátvezetőiket,éspróbáljanakkonszenzusrajutnialegfontosabb
kér dé sek ügyé ben, mint ami lyen a ki sebb sé gi in téz mé nyek szük sé ges sé ge, a ki sebb sé gi 
törvénytartalmivonatkozásaiésegyromaválságkezelőprogramkidolgozása.

SajnosazonbanaRomaParlamentnemvoltképes jólműködőfórummáválni.Az
voltazegyikgond,hogyahatalombeavatkozott,pénzzelmanipulált,merthogyféltettől
akezdeményezéstől.Amásikhibátaromákmagukkövettékel,azzal,hogyegyhierar-
chikusszervezetetépítettekfölkerekasztalhelyett,amelyfolytattaagázsótaktikát:„ha
eddigagázsókmanipuláltákaszegénycigányvezetőket,ezutánmajdmimanipuláljuk
őket”,hirdettemegaprogramotZsigóJenő.Énezenapontonváltamki.Azénelkép-
ze lé se im sze rint, ami kor még ben ne vol tam a Ro ma Par la ment ben, en nek egy kon zul ta
tívtestületnekkellettvolnalennie,melybenmindenszervezetmegőriztevolnaamaga
önál ló sá gát, ugya nak kor a leg fon to sabb kér dé sek ben ki kel lett vol na ala kí ta ni azo nos 
álláspontokat.Mondokegypéldát:acigánybűnözésfogalma.Ugye,1989-ben,elsősor-
ban a Phralipe független cigányszervezet munkájának köszönhetően, sikerült elérni,
hogyaBelügyminisztériumbanfölszámoltákazönálló„cigányvonalat”,ésbetiltottáka
„cigánybűnözés”fogalomhasználatát,merthogybebizonyítottákennekalkotmányelle-
nes és diszk ri mi ná ci ós vol tát.
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Teháteztakifejezéstnemhasználtáktöbbéarendőrségijelentésekben.

D. Á.: Igen, be til tot ták. Na most, mind eköz ben volt eb ben a kerekasztalban egy szer ve
zet, ame lyik le ve let írt a be lügy mi nisz ter nek, hogy en ge dé lyez ze szá muk ra a ci gány ese tek 
kigyűjtésétabűnügyinyilvántartásból,merthogyőszerintükezzelkezdenikellvalamit.Ők
to vább ra is hasz nál ni akar ták ezt a ki fe je zést meg a vo nal ve ze tést is. Csak egy ro ma szer
ve zet akar ta ezt, a XI II. ke rü le ti Füg get len Ci gány szer ve zet.

Mi ért?

B. J.: Hát azért, mert a ma gyar na ci o na lis ták pén zel ték ezt a cso por tot.
D. Á.: Ésmögöttükottvoltakbizonyos rendőrök.Megmondták,hogyne kik van egy 

olyan,cigányügyekbenjáratosezredesük,akinekaszámáraezttegyéklehetővé.
B. J.: Adologhozhozzátartozik,hogyarendszerváltáselőttközvetlenülapártszervek,a

népfrontmegarendőrségisigenbuzgómunkátfolytatottannakérdekében,hogycigány
szervezetekethozzonlétresaját,megfizetettembereiből:abbólacélból,hogyellenőrzésük
alatt tudjáktartaniafolyamatokat.Őkírtákazalapszabályaikat,őkadtákhozzáapénzt,
tudatosanellensúlyoznikívánvaazt,hogyvannakfüggetlenromaszerveződések.Enneka
vonalnakazideológusátúgyhívják,hogyBáthoryJános.RégebbenmegVassCsabavolt
még,akiaHazafiasNépfrontbanatársadalmiszervezetekellenőrzéséértfeleltapártelőtt,
ésazMSZMPutolsóPolitikaiBizottságnakistagjavolt.BáthoryJánospedigalegutóbbi
választásokig(1994)azEtnikaiésKisebbségiHivatalalelnökevolt,ésjelenpillanatbanis
TabajdiCsabaállamtitkárközvetlentanácsadójaromaügyekben.

D. Á.: Tegyükeztmáskontextusba.Merthogyugye,azvoltazideológia,éseztsajnos
nagyongyakranhallaniamainapig,hogyaromákközöttsokkalmagasabbabűnözés,mint
a nem ro mák kö zött. Mi köz ben az iga zi szo ci o ló gi ai kont roll cso por tos vizs gá lat az ugyan
olyanszociálisésműveltségiviszonyokközöttélőromákésnemromákösszehasonlítása
lehetne.Persze,akérdésúgynézki,hogyhaabűnözőketfölállítják,mondjuk,ezretegy
sor ba, ak kor ta lál nak kö zöt tük 990et, akik tyúk lo pá si ügyek mi att ke rül tek bör tön be, és 
ti zet vi szont, akik mil li ár do kat rak tak zseb re, ha egyál ta lán bör tön ben van nak.

B. J.: Namost,aszegényekközöttsokacigány.Tehátottissokleszabűnöző.Deez
nemaztjelenti,hogyattólbűnöző,mertroma,hanemattól,hogyszegény.

Léteznekolyankeleteurópaistatisztikák,melyekaztmutatják,hogyazerőszakosbűntet
tek ará nya a ro mák kö zött sok kal ki sebb, mint a nem ro mák kö zött. Az em ber ölés ese té-
ben pél dá ul a ro mák ará nya sok kal ki sebb.

B. J.: Azerőszakosbűncselekményekmiattelítéltromákközöttisvoltolyanvizsgálat
Magyarországon,melyszerintaszabadságvesztésterőszakosbűncselekményekmiatttöltő
romáknakmajdnemfelénélamotívumokközöttszerepeltakisebbségimivoltamiattőtért
vélt vagy va lós sé re lem. Hogy ha következtetes vagy, ak kor ezek po li ti kai fog lyok. Mert
hogyazértkeveredtekverekedésbe,mertőketmegsértettékacigánymivoltukban–vagy
úgyérezték,hogymegsértettékőket–,ésebbenasérelmükbenazállamtólnemisremél-
het tek jog vé del met ma guk nak.

D. Á.: Ez a nyolc va nas évek ben tör tént, mi köz ben nem volt a ma gyar tör vé nyek kö zött 
olyan, ame lyik véd te vol na az et ni kai iden ti tást, il let ve ame lyik a rasszis ta meg nyil vá nu lá
sok kal szem ben fel lé pett vol na. Most vég re hoz tak ilyen tör vényt. Most, hat év vel a rend
szer vál tás után. Én azt hi szem egyéb ként, hogy mind ezek el le né re egy re több ro ma váll al ja 
emeltfővelasajátcigányságát.
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Melyekazokakülönbözőszimbólumok,történelmiesemények,kulturálissajátosságok,
amelyekrebüszkékaromák?

D. Á.: Ennekmegvanamagatörténete.Ahetveneséveklegelejénaképzőművészetek-
ben és az irodalomban jelentkeztek romaművészek, akikmagyar és cigány nyelven is
al kot tak. Mi köz ben ti los volt ro má nak len ni, mert ér vény ben vol tak azok a ha tá ro za tok, 
melyekezttörvényenkívülhelyezték.1971-benjelentmegBariKárolyelsőverseskötete,
őakkor17évesvolt.Ésminthogymagyarnyelvenírt,amagyarirodalomésamagyarköl-
té szet leg újabb, leg na gyobb fi gu rá ja lett. Ezt az egész or szág tud ta. Mi köz ben a ver sei te le 
voltakazőromaidentitásával.ValamivelkésőbbmegjelentLakatosMenyhértelsőkötete
is.Ezakétirodalmieseményarevelációerejévelhatott.Számosnyelvrelefordítottákőket,
franciára,németre,angolra.Ésahetvenesévekelején,közepénjelentkezettBalázsJános,
naivcigányfestő,akinekaműveimegintpillanatokonbelülvilágszerteismerteklettek.Ez
mind aköz ben tör tént, ami kor azért a ro ma ze ne je len lé te is fo lya ma tos volt. A het ve nes 
évekelejénkezdtünkdiákmozgalmakatszervezniaromakultúraelnyomásaellen.Errőlaz
időszakról tudni kell, hogy az aprófalvakmunkaképes cigánysága többnyire városokba
hú zó dott. Ven dég mun kás ok vol tak, mun kás szál lás okon lak tak, az tán hét vé ge ken ha za men
tek.Ezekenamunkásszállásokonkezdtükelaromanépzenétgyűjteniésszínpadraállítani.
A ro ma kul tú rát ez út tal nem csak a put rik vi lá gá ban le he tett meg ta lál ni, ha nem a szín pad
okonis.Ésezhallatlanerőtadottaromáknak.

Tehátaztkellmondanom,hogyaromaidentitásmegerősítésébenaművészetekvoltaka
legmeghatározóbbtényezők.Nagyongyakrannemanyelv.Anyelvisfölmerült,denem
olyanmeghatározóerővel,mint,mondjuk,azakkoriCsehszlovákiában.Alapvetőkülönb-
ség a ma gyar hely zet és a cseh szlo vák hely zet kö zött, hogy ott, hogy ha szü le tett iro da lom, 
akkorazcigánynyelvenszületettelsősorban(mintTeraFabianovaesetében).Nálunkelső-
sorbanmagyarnyelven,éscsaktöredékecigánynyelven:máigalegmeghatározóbbcigány
nyelvűszerzőCholiDarócziJózsef.

Ugyanakkorsajátosversenyhelyzetbekerültaromafolklórésakávéházicigányzene.
Számtalanrendezvényvolt,példáulazolvasótáborimozgalom,aképzőművészetikiállítá-
sokésakülönbözőkulturálisrendezvényeksora,aholnagyonnagyszerepjutottaroma
folk lór nak. Ezek vol tak a ro ma iden ti tás lát vá nyos ré szei, mi köz ben a köz is mert ci gány ze
nétnemhasználtákidentitásjelzőkapaszkodónak.Aromafolklórmozgalomgyakorlatilag
egyidősésegygyökerűamagyartáncházimozgalommal.Ésaminagyonérdekes,hogya
na ci o na lis ta vo nal mind ig meg pró bál ja ki sa já tí ta ni a ma gyar táncházmozgalmat, mi köz ben 
akikcsináltákéscsináljákatáncházmozgalmat,azokteljesennyitottanviselkednek:példá-
ul a ro mák kal, de az összes töb bi ki sebb ség kul tú rá já val szem ben is.

Melyekazokaművészetialkotásokbanfelmerülőmotívumokéstémák,amelyeksegítsé
gé vel meg le het ra gad ni, hogy az al ko tók szá má ra mi is a ro ma iden ti tás?

D. Á.: BariKárolyköltészetében,példánakokáért,éppenakivetettség,társadalmonkí-
vü li ség és en nek a ki ta szí tott ság nak a rend kí vü li ka tar zi sa. Ez a be rob ban ni, be tör ni aka rás. 
An nak ki kö ve te lé se, hogy be csül jék a mél tó sá gá ban. És ugya nak kor a rend kí vü li ké pi lá tás
mód. Ak kor is, ha ma gyar nyel ven ír, és nem a ci gány sá gá ról ír, óha tat la nul át szi vá rog a 
verseinahajszálgyökerekenkeresztülezalátásmód,ezavilágrólvalógondolkozás.Laka-
tos Meny hért pró zá já ban, té ma vá lasz tá sa i ban, aho gyan fi gu rái meg élik azo kat a hely ze te
ket,abbanbennevanacigányvilágsajátossága,ésműveinekszerkezeteisteljesenhasonló
a ci gány nép me sé ké hez.

Afestészetrearendkívüliszíngazdagságajellemző;aformaésamondanivalótekinte-
tébennagyon sokahasonlatosságazalkotókközött.Sokanközülükeljutottakegyexp-
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resszív látásmódig.Meghatározó egyénisége a roma képzőművészetnek a közelmúltban
elhunytPéliTamás,akiaromamitológiamegteremtésévelugyanaztazutatjárjameg,mint
afelvilágosodásésaklasszicizmuskoránakmagyarfestészete.PéliazAmszterdamiKirályi
Aka dé mi án ta nult, a fes té sze te sok kal in kább a re ne szánsz kor ral, mint a mo dern nel tart 
rokonságot.Az ő tanítványa Szentandrássy István, akinek képeit májusban Prágában a
MagyarKulturálisKözpontállítottaki.AfolklórrólJánostöbbettudmondani.

B. J.: A ro mák nak nincs iga zá ból kü lön, egy sé ges val lá suk, egy há zuk. A kul tú ra a nyelv
ben, a szo kás és ha gyo mány rend szer ben, ér ték rend szer ben ma radt fenn és él ma is. En nek 
megfelelőenakkor,amikorfelmerülaromasághoztartozás,aromaviselkedésmód,aziden-
ti tás ön meg ha tá ro zá sa, il let ve az ez zel kap cso la tos ide o ló gi ák, ak kor ez na gyon gyak ran azt 
je len ti, hogy a folk lór ban meg fo gal ma zott kö zös sé gi ér té kek hez, szo ká sok hoz, ha gyo má
nyok hoz és a kö zös ség ál tal lét re ho zott kul tu rá lis ter mé kek hez nyúl nak vissza. Az iden ti tás
tudatbanafolklórtulajdonképpenazapótszer,amipótoljaamásnépeknéllétezőírotttör-
ténelmet,azírottirodalmat,anemzetitudományt.Aromafolklórélőfolklór,nemkiállítási
dísz.Tehátélaballadakincs,születnekamainapigballadák,mesék,dalok,mertélőközös-
sé gek ki ter me lik ma guk ból. Sa ját íz lé sük sze rint, ha gyo má nya ik, ér té ke ik sze rint fo gal maz
zák meg a vi lá got ma guk kö rül. Ez egyéb ként a har ma dik vi lág ban ál ta lá nos, Eu ró pá ban 
már rit ka.

A het ve nes és nyolc va nas évek ben a ro ma ér tel mi sé gi ek el men tek a mun kás szál lók 
romáihoz tanulni,gyűjteni,majdaszínpadonbemutattáknekikugyanazokatadolgokat,
azokértékeit,szépségeit,amiketottmegtanultak,ráébresztveőketarra,hogyminekisvan-
nak a birtokában.Aznemcsak az ő szűkközösségüknek érték, hanemegységes emberi
érték,tehátazegészemberiségértéke,máraművészetkategóriájábatartozik.Ezeknekaz
értelmiségieknekavezetésévelkialakultegyfolklór-klubmozgalom,együttesek,világhírű
cso por tok jöt tek lét re. Most már száz fö lött van azok nak a kul túr cso port ok nak a szá ma, 
ame lyek ezt a ha gyo má nyos kul tú rát ke re sik, ku tat ják, fej lesz tik, be mu tat ják. Bu da pes ten 
nincs olyan hét, hogy ne len né nek telt há zas hang ver se nyek.

Akülönbözősztereotípiákésazidentitáskialakításábanisfontosszerepevankülönböző
tör té ne ti ese mé nyek nek és az et ni kai ere det ke re sé sé nek. Oro szor szág ban pél dá ul az ot ta-
niromáknagyonerőteljesenkötődnekkülönbözőindiaikapcsolatokhoz.Ezeknekakap
cso la tok nak az új ra ter me lé se fon tos szá muk ra: mind ez az in di ai öl tö ze tek vi se lé sé ben, az 
In di á ba lá to ga tás ban és na gyon sok más ha son ló do log ban is meg nyil vá nul.

D. Á.: Persze,mertnekikközelebbvan India.Kétdolgot szeretnékamagyar romák
identitásánakvonatkozásábanezzelkapcsolatosanmondani:amagyarromákmagyarnak,
te hát Ma gya ror szág hoz tar to zó nak vall ják ma gu kat. In dia tör té nel mi leg messze van. De az 
atény,hogypéldáulfilmekenezekarájukhasonlítóarcokelőjönnek,azvalamiiszonyato-
san jó do log. A ro mák ugya nígy vi sel ked nek pél dá ul a fe ke ték kel is.

NekemhasonlóképpenkevéskötődésemvanIndiához.Kevesettudokróla,megacsalá-
dom is. De pél dá nak oká ért, ami kor még egé szen pi ci ke gye rek vol tam, az anyu ék vol tak 
mo zi ban, és meg néz ték a Csa var gó címűindiaifilmet.Ésennekafilmnekazenéjeamai
na pig meg ma radt és po pu la ri zá ló dott vagy folklorizálódott. Számontartják, a mai na pig el 
tudjákénekelni.Azperszenagyonérdekes,hogymiaz,amiafilmekbőlvállalható…ahol
büsz kék, oko sak, szé pek a ci gá nyok, mint A ci gány tá bor az ég be megy című filmben.
Nagyon szeretik a romákmagukat hősnek, szépnek, jónak érezni. Ésminthogy nagyon
kevesettalálkozhatnakezzel,különösjelentőséggelbírnakazilyenfilmek.

Na gyon ér de kes vol na meg tud ni, hogy a ro má kat mi lyen gon do la tok ra kész te tik az ilyen 
fil mek, hogy mit gon dol nak ró luk, és ho gyan be szél nek ró luk.
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D. Á.: Ténylegizgalmaslehetne.Magamonisaztveszemészre,hailyenfilmeketnézek,
hogy pi szok jól esik, és fel sza ba dul tan ka ca gok raj ta. Ben nem van ugya naz a moz du lat, az 
a gesz tus.

Ág nes, a te gyer mek ko ri él mé nye id kö zött vol tak-e olyan fil mek, ol vas má nyok, me lyek szá-
modrameghatározómódonaromákatpozitívvagynegatívképbentüntettékfel?

D. Á.: Az én gye rek ko rom ban még csak el vét ve volt rá dió vagy te le ví zió a ro ma te le pe
ken,dehavolt,annaknagyonfelértékelődöttaszerepe.Amikorénhetedik-nyolcadikosz-
tályos voltam, akkor a romák közül nekünk volt elsőnek televíziónk, tehát sokat jártak
hoz zánk. Ezek a kö zös rá di ó zá si, té vé zé si al kal mak ki szo rí tot ták las san, de biz to san azo kat 
a kö zös sé gi al kal ma kat, csa lá di össze já rá so kat, me lyek ko ráb ban meg ha tá ro zó ak vol tak. 
Biz tos, hogy nem füg get len a sa ját ta pasz ta la tom tól, ha azt mon dom, hogy en nek a fa lu nak 
atársadalmaegynőközpontútársadalomvolt.Ugyanisaférfiakatelvittékafrontraamáso-
dikvilágháborúban,éssokanottismaradtak.Anőknekígymeghatározó,véleményformáló
szerepevoltafaluban.Voltkétöreglány,akikhavalamireaztmondták,hogy„nemillik,
nemszabad”,akkoraztnemvoltszabadcsinálni.

Azidősebbasszonyokközülkettentudtakolvasni.Azestékúgynéztekki,hogynagyon
gyak ran össze jár tak a csa lá dok be szél get ni és éne kel ni – és ol vas ni is. Vernét, Mik szát hot, 
Jókait,Maupassant-t,avilágirodalomlegszebbregényeithangosanolvastákföl,ésvidámo-
dottrajtaazegésztársaság.Ahogyhaladtazidőelőre,afelolvasószerepételőbbanagyobb
lányok,aztánakisebbekvettékát.Ésminéljobbantudottvalakitagoltan,kifejezően,értel-
mezveolvasni,annálgyakrabbankértékmeg,hogy„na, teolvassál”. Ilymódonavéle-
ményformálásnakésatörténeteknagybeleéléssel,nagymegelevenítőképességgeltovábba-
dásánakhagyományosromakultúrabeliszerepetovábbvivődött,funkciójábanmaradt,még
akkoris,harátevődöttisegy,idézőjelben,„európaikultúrára”.Ahagyományosromakul-
túraésazírotteurópaikultúraszerencsésmódontalálkozottegymással,ésmeggyőződé-
sem, hogy en nek több szö rö sen is hasz na volt. Az is ko lá hoz va ló vi szonyt is be fo lyá sol ta ez 
aspontánfelolvasóprogram.Ugyanisfurcsamódonalányokvalahogykönnyebbenfogad-
ták az is ko la ál tal nyúj tott ér té ke ket, job ban kö vet ték, na gyobb volt az alkalmazkodó kész
ségük. De mi köz ben a lá nyok job ban akar tak is ko lá ba jár ni, mint a fi úk, szá muk ra még is 
inkábbcsak aháziasszonyi szerepmaradt. „Neked itt van ahelyed, lányom”,mondták.
Sze ren csé re anyám még a fa lu vé le mény for má ló öreg asszo nya i val szem ben is ra gasz ko dott 
ah hoz, hogy to vább ta nul jak.

Ami a fil me ket il le ti, gyer mek ko rom ban nem érez tem, hogy szét vált vol na a ma gyar 
identitásésacigányidentitás.Ahősökaromáknakishősökvoltak,haszenvedtek,velük
szenvedtek,hagyőztek,velükgyőztek.Szóval,alegkisebbkirályfiamesébőlcsakegysze-
rűenkirályfivolt,ésnemvoltkülönahomlokáraírvasoha,hogyezcigánykirályfi,ezmeg
gázsó ki rály fi. A fil mek ben köz ve tí tett vi sel ke dé si min tá kat és ér té ke ket a ro ma kö zös ség 
ugyanúgyamagáévátetteéskövette,átérezteéselfogadta,vagyéppenellenkezőleg,eluta-
sí tot ta, mint a töb bi ek. A Me se au tó vagyaJávorPáláltalmegjelenítettideálokmindenki
számáraegyformánideálokvoltak.Azperszeegymáskérdés,hogyakülönbözőrétegek
mennyi re vol tak ab ban a hely zet ben, hogy el ér hes sék eze ket az ide á lo kat, stí lu so kat, élet
mó do kat. És hát a ro mák kö zül ta lán a leg ke ve seb ben vol tak ilyen hely zet ben.

Később,ahetvenesévekbenmeghatározóélményemvoltaCséplőGyuricíműfilm,ami
szo ci og rá fi ai pon tos ság gal meg mu tat ta, hogy hi á ba ígért a szo ci a liz mus min den ki szá má ra 
fel emel ke dést, a ro mák szá má ra sok kal ne he zebb volt az út. Hi á ba akar tak dol goz ni, ér vé
nyesülni, ha a munkahelyen a munkatársak minduntalan érzékeltették velük, hogy ők
má sok, nem kö zé jük va lók. Ez a film meg mu tat ta a szo ci a liz mus il lu zó ri kus vol tát.
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Televíziósszerkesztőimunkádbanhogyanjelennekmegezekazélményekéstapasztala
tok? Ho gyan fog tál hoz zá eh hez a mun kád hoz?

D. Á.: 1991környékénPetákIstvánvezetésévelnemzetiségiműsorokindultakbeatévé-
ben,köztükegyromaprogramis.Deakülönbözőromaszervezetekésértelmiségiekmor-
go lód tak, hi szen még is csak vic ce sen né zett ki, hogy 1991–92ben úgy le he tett ci gá nyok ról 
műsorokatcsinálni,hogyakészítőkközöttnemvoltegyetlencigánysem.Ezzelahagyo-
mánnyalkívántaTV2intendánsaszakítani,amikorösszehívtaaromaügyekkelfoglalkozó
ro ma és nem ro ma ér tel mi sé gi e ket. Azon a be szél ge té sen fel me rült, hogy át kel le ne ala kí
taniaszerkesztőséget,ésazis,hogymiképpen.

Egyromaszerkesztőségmégiscsakmásképpenkészítegyilyenműsort.Előszörisromá-
naklenni,aromalétbőlfakadóhelyzeteketismernisorsésadottságkérdése.Megjeleníteni
tud ni ezt, az egy má sik kér dés. Azt hi szem, hogy a mi Pátrin ma ga zi nunk van ab ban a sze
ren csés hely zet ben, hogy mi köz ben meg él jük és is mer jük eze ket a hely ze te ket, meg is tud
jukjeleníteni.Azthiszem,egyértelműenennekköszönhetőazabizalom,amivelaműsora-
in kat fo gad ják. Ezt olyan ap ró sá go kon mér jük le, hogy ha va la ki nek szük sé ge van se gít ség
re, ak kor ter mé sze tes nek ve szi, hogy hoz zánk for dul jon ta ná csért. Ez per sze, ma gá ban 
fog lal ja azt a gon dol ko dás mó dot is, hogy a te le ví zió egy ha tal mas, min den ha tó in téz mény, 
mi per sze, ko ránt sem tu dunk minden nek utá na jár ni. De eb ben bi zony ben ne van az is, hogy 
amikoraromákellenkülönbözőatrocitásokatkövettekel,ésamikormásújságcikkekés
televíziósműsorokúgyfoglalkoztakaromákkal,hogynemkérdeztékmegazővéleményü-
ket, ak kor mi me ré szel tük ezek nek a hely ze tek nek az el lent mon dá sos sá gát, ki fa csart sá gát, 
mindenrákfenéjétfeltárniésnyilvánosságrahozni.Számtalanesetbenarendőrségfigyel-
métisnekünkkellettfelhívnunkezekreazatrocitásokra.Ehhezképestazelőzőműsorokjól
fésültműsorokvoltak,konfliktusokatabszolútnemvállaltakfel,akülsőtársadalomcigány-
képénekéselvárásainakmegfelelőenmutattakbelakodalmakat,vállalkozókkalkészítettek
in ter jú kat, bör tön ri por to kat csi nál tak. A konf lik tu so kat pe dig messze el ke rül ték.

1992.szeptember5-énvoltazelsőadásunk.Ebbenazelsőadásbanegyelfelejtetttörté-
neti évfordulóról, a „Nyúzóvölgyről”készített riportothoztunk.Azelsőműsorokközött
csináltunkportréfilmetanagyontehetségesképzőművészPongorBeriKárolyról,bemutat-
tuk,hogyőittpolitikaiüldözésnekvoltkitéve,aztánelmenekültNémetországba,deavál-
tozásokhírérehazajött,merthogyő ehhez a földhöz ragaszkodik.És egyszer csak azon
vettükészremagunkat:nemtehetjükmeg,hogyennyiretávolságtartóan,anapiesemények-
kelsemtörődve,pusztáncsakokítsunk.Merthogyugyeközbenegyhétenbelültörténtkét
olyanatrocitás,amelyikalapvetőenfénytderítettarra,hogyittiszonyatosanrosszahelyzet.

Kétegyházánvoltegyverekedés,miutánegyromacsaládrarágyújtottákaházát.Kétfiatal
kol lé gám utánament en nek az eset nek. Ahogy ki száll tak az au tó ból, ép pen egy ren des lin cse
lésihangulatvoltatemplomelőtt.Aromákatfelszorítottákatemplomkerítésére.Amunka-
tár sa im, lát va a hely ze tet, ki száll tak az au tó ból, ab ban a pil la nat ban be kap csol ták a 
magnetofonukat,ésaztmondták,„Jónapotkívánok,miisvanittpontosan?Mondjákmárel
nekünk”.Anyilvánosságerejeabbanapillanatbanvisszahőköltetteatömeget,ésmegakadá-
lyoz ta a lin cse lést. Biz tos va gyok ben ne, hogy az a fe szült ség azért nem fo ko zó dott to vább, 
mert ott volt a nyil vá nos ság. Na gyon fur csa volt azon ban, hogy a ro má kat raj tunk kí vül csak 
egyetlenújságírószólaltattameg,aza rádiós riporternő,akiéppena telepen tartózkodott,
ami kor az ese mé nyek meg tör tén tek. Míg más ri por tok a pol gár mes tert kér dez ték, a mi ké pe
inkenottvoltakaromákis,töröttkarralésbezúzottfejjel.Nagyonpontosanérzékelhetővolt,
hogyittnemegyszerűenegycsaládrólvanszó,hanemacigányokkalszembenielőítéletekről.

Egyébkéntnekünkmárakkorisszilárdmeggyőződésünkvolt,hogyarendőrségtétlen-
ségeésaszemléletükbenmegjelenőalapvetőhibákhozzájárultakahhoz,hogyafeszültsé-
gektovábbfokozódtak.Ugyanishavalakivalamitelkövet,akkorannaknevevan,akkoraz



270 replika

megnevezhető, az felelősségre vonható. Ha ezt elmulasztják, akkor egyszerre arctalan
tömegválikbelőle.Akkorlehetcigányozni,lehetrománozni,magyarozni,szerbezni,hor-
vátozni,ésasorvégtelenülfolytatható.Akkormegfoghatatlannakésellenségnekminősül-
nekazemberek.Míghogyhamegvannaknevezve,akkorfelelősekatetteikért,azarcukért,
azelkövetettésmegnemakadályozotteseményekért.Arendőrségatétlenségévelcinkossá
vált. El fe lej tet te meg fog ni azo kat a ro má kat, akik tény leg el kö vet tek va la mit, mint ahogy 
elfelejtettemegnevezniésfelelősségrevonniazokatagázsókatis,akikagyújtogatásbanott
voltak.Azországközhangulatátalapvetőenbefolyásolta,hogynemvolthatékony,részre-
hajlás nélküli igazságszolgáltatás.Nem telt bele egyhét, és kettősgyilkosság történt az
or szág má sik ré szén. És a ci gány el le nes at ro ci tá sok so ra foly ta tó dott. Mi a Pátrin ma ga zin
ban nem akar tunk ezek kel a dol gok kal fog lal koz ni, szí ve sen el ke rül tük vol na. De egész 
egyszerűennemtudtunkvolnaatükörbenézni,hogyhanemjárunkezeknekutána.

A ma gyar új ság írás mennyi re vet te át a ri port ja i to kat? Hi szen ha va la ki ve szi azt a 
fáradságot,hogyoknyomozóriportotkészít,akkoraztmásműsorokisbemutathatnák,
szé le sebb kö zön ség hez is el jut hat na.

D. Á.: Mástelevíziósműsoroknemvettékjónévenazt,ahogyanmiláttukésláttattuka
hely ze tet. Pél dá ul az örkényi ci gány pog rom után egy nap pal ké szí tet tünk egy fil met, 
me lyen tisz tán lát szott, hogy az em be re ken még fris sek vol tak a ve rés nyo mai, és vé re sek 
voltakakötések.Azesetrőlszólóelsőösszeállításbanaromákmondtákelatörténteket,és
minthogyahelyirendőrnemvállalkozottazinterjúra,aztnemisadhattukle.Muszájvolt
rövidíteni,ésaműsortegykerekasztal-beszélgetésséformálni,aholamegyeirendőrkapi-
tányisjelenvolt.Élőműsorbanszembesülhetettatörténtekkel.Aztiselmondtukneki,hogy
minagyonszeretnénkszeretniarendőrséget,ésannakcsupánannyiazelőfeltétele,hogy
ugyan azok a jo gok és kö te les sé gek ér vé nye sül je nek min den em ber te kin te té ben. Mert 
hogyhaaromáknemérzikajogállamiságérvényesülését,hanemérzik,hogyatörvényőket
ismegvédi,akkorfélő,hogymagukfognakigazságottenni.

Replika:Mit tartasz fontosnakbemutatnia romákéletéből?MiaPátrin ma ga zin ars 
po e ti cája?

D. Á.: Szeretnénkminéltöbbetmegértetniazéletünkből,alelkünkből,agondolkodásunk-
ból.Nemcsupándokumentumfilmekkel,hanemsok-sokművésziértékéspersze,ahagyo-
mányainkbemutatásával.Eznemisolyanegyszerű,márcsakazértsem,mertazoperatőreink
példáulnemtudnakcigányul.Tehátnekikidőtkelladniazemberi,melegközelségkialakítá-
sára,hogyneegyszerűencsakértsék,deértessékismegatárgyat–képilegissegítsenek
elfogadtatnibennünket.Ehhezpersze,időkellene.Abbólpedig,sajnos,nekünkkevésvan,
hiszenazegészországbanlaknakromák,mindenüvévárjákaszerkesztőségünket,amelya
ma ga há rom em be ré vel bi zony nem tud min de nütt ott len ni, ahol fon tos dol gok tör tén nek.

Másikrészrőlanapieseményeketkellkövetnünk,információtéstudásanyagotkellszol-
gál tat nunk. Egyet len pél dát mon dok. A leg ele jén, né hány nap pal azu tán, hogy té véz ni kezd
tünk, ta lál koz tam az ut cán a ki sebb sé gi hi va tal mun ka tár sá val, aki ar ról szá molt be, hogy 
ösz tön dí jat ad nak a ro ma fi a ta lok nak, de mind össze negyvenheten je lent kez tek. Mi u tán 
meghirdettükapályázatotaműsorunkban,megkérdeztemőtújra,ésörömmelújságolta,
hogyhatszáznegyvenajelentkezőkszáma.Aztismondhatnám,hogyamiinformációink-
nakköszönhetőensokromafiatalsorsamegváltozott.

Sok szem pont ból tény leg ta ní tás az, amit csi nál ni kell. Fel ada tunk nak tart juk azt is – töb
bek kö zött –, hogy szo ká so kat mu tas sunk meg, és ez zel gyak ran vissza ta ní tunk ha gyo má
nyo kat. Meg ta nít juk a ro mák nak és a nem ro mák nak azt, hogy kik is va gyunk, te hát a kul 
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 tú ra ere jé vel meg pró bál juk meg mu tat ni a más ság ér té ke it. De ugya nak kor a min den na pi 
tudnivalókköreisnagyonfontos,akárprogramokról,akárpályázatilehetőségekrőlvanszó.
Többszörúttörőjelentőségevanannak,amitcsinálunk.KaráthImre,külsőskollégám,egy-
szer pél dá ul ar ról ho zott hírt, hogy Bátaszéken föl det kap tak a ro mák, és már el is kezd ték 
művelni.Rögtöntudtuk,hogyerrőlfilmkellnekünk.Műsorainkbanmárkorábbanisgyak-
ran hang sú lyoz tuk, hogy ad ja nak föl det azok nak a ro mák nak, akik igény lik, hi szen a ro má
kat már két szer is ki fe lej tet ték a föld osz tás ból. Szól tunk ró la, hogy ha föl det kap ná nak, 
so kat ja vul hat na a vi dé ken la kó ro ma tö me gek sor sa – hi szen a ro mák hat van szá za lé ka még 
mind ig fal vak ban la kik. Ek kor leg alább azt meg ter mel het nék, ami a mi ni má lis szük ség le
teikreelég.Arrahoztakakollégákélőpéldát,amitmielméletilegpontosantudtunk.Bemu-
tat tuk a fil met ta valy ta vasszal, ami kor ve te mé nyez tek, és be mu tat tuk a si ke res be ta ka rí tást 
is.Ésmiretéllett,azországkülönbözőpontjairólhívtakbennünket,hogymenjünkforgat-
ni,mertőkisföldetkértek,ésmárfolyikaparcellázás.Vagyiskövetőkretaláltabátaszéki
példa.Haeztnézem,tanításerejevanegyegyszerűriportnakis.

Az tán na gyon fon tos nak tart juk a ro mák és ma gya rok kö zöt ti együtt élés be mu ta tá sát. Azt 
ter vez zük, hogy ké szí tünk egy öt ször ti zen öt per ces ok ta tó fil met a ma gyar or szá gi ro mák tör
ténelméről.Ebbenakezdetektőlanapjainkig, legalábba fontosabbszakaszokatkiemelve,
végigkísérjükaromákmagyarországitörténetét.Talán,hatudatosítjuk,hogyhat-hétszázéve
egy más ra utal tan élünk együtt, s hogy a ro mák a nagy tör té nel mi for du ló pont okon is mind ig 
ma gyar ha za fi ak ként vi sel ked tek, so kat te he tünk a szo li da ri tás ki ala kí tá sá ért. Ha son ló kép pen 
sorozat állíthatóössze a romaművészekportréfilmjeiből, amelyekközül jónéhányatmár
elkészítettünk:közöttükLakatosMenyhértíró,PéliTamás,SzentandrássyIstván,PongorBeri
Károly,OláhMara,BadaMártaésGyügyiÖdönfestőművészekportréfilmjeit.Eddigmár
kétszer sikerült elérnünk, hogy Roma Est legyen a Magyar Televízióban. Az ideit, a
harmadikat, az em be ri jo gok nap já ra, de cem ber 10ére ter vez zük.

Úgytudom,hogyaromanemzetiségiműsornagyonsikeresésnemcsakaromákközött.

D. Á.: Megkellnéznianézettségimutatókat.Többennéznekbennünket,mintatöbbi
nemzetiségiműsortegyüttvéve,ésezekamutatókcsakanemromanézőkrevonatkoznak.
Biz tos va gyok ben ne, hogy az a közvéleménykutató in té zet, ame ly a ku ta tást vég zi, nem 
válogatbeszázromátakétezerfősmintábaazországoslakosságiarányoknakmegfelelő-
en. Nem tu dunk úgy men ni az or szág ban, hogy ne em le get nék, ami a ko ráb bi adá sa ink ban 
hang zott el. Az tán az egyik kol lé gám, aki va la hol a nyol ca dik ke rü let ben la kik, azt mond
ja, hogy ami kor az adás megy, ak kor hi á ba megy ki az ut cá ra, ott egy ro mát se lát. Sze rin
teakkornemtörténiksemmi,betörésmegsemmisincsen,azokismindhazamennek.Jót
ka cag tam raj ta.

Tapasztaltálevalamifélebeavatkozásiszándékot,mellyelmegpróbáltákkívülrőlbefo
lyá sol ni azt, hogy mi je len het meg a ro mák ról?

D. Á.: Voltilyen,természetesen.1993májusában,azörkényirendőrterrorutánazonvettük
észremagunkat,hogyafilmet,amitszombatdélelőttadásbankellettvolnalátnunk,lecserél-
ték,éshelyettemásment.Késztényekelévoltunkállítva.Ésamikormegkérdeztemazakko-
rifőnökünket,hogymostmivan,csaknemcenzúra,mertakkorkéremírásbaadni–akkor
erreőszakmaiérvekrehivatkozott,hogynemlehetamásikoldal,arendőrségmeghallgatása
nélkülbemutatniegyügyet.Mondtamneki,majdlegközelebbarendőrségbeszél;arrólnem
volt szó, hogy én min dent egy szer re meg tu dok csi nál ni. De vé gül is, ha ne ki szak mai ér vei 
voltak,akkormiisazokkaljöttünkelő,ésaztmondtuk,hogyígysokkalkeményebbésmeg-
rá zóbb tör té ne tet ál lí tot tunk össze. Úgyhogy vé gül is ke resz tül vit tük az aka ra tun kat.
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Leheteaztmondani,hogyezazelsőalkalomamagyartelevíziózástörténetében,amikor
aromáknaklehetőségenyílottarra,hogybefolyásoljákaszerkesztésipolitikát?

D. Á.: Bi zo nyá ra így van, amennyi ben a szer kesz té si po li ti ka be fo lyá so lá sát je len ti, hogy 
romák szerkesztik a legnagyobb hazai kisebbség rendszeresműsorát.Az tény, hogymi
vagyunkazelsőromák,akikfolyamatosanjelenvagyunkaműsorral.Ésaztiselkellmond-
jam,hogyköszönhetőenaházonbelülkialakítottjókapcsolatainknak,akollégákrendsze-
resenkikérikavéleményünket,információkatkérnektőlünk,mintahogyanmiisszámítha-
tunk rá juk. Na gyon sok szo li da ri tás ról ta nús ko dó em be ri gesz tust ta pasz ta lunk. És az is igaz, 
hogy szerencsérenemamieinkaz első roma filmek.Nem felejthetjükel, hogyLakatos
Meny hért írá sá ból ké szült az Átok és sze re lem, OsztojkánBélaírásaazalapjaaNincs itt hon 
az Is ten címűfilmjének,maradandóértékLojkóLakatosJózsefBernarda Alba há za fel dol
gozása,hogyazolyannagyszerűfilmekről,mintSchifferPálsorozata,neisbeszéljünk.

Nálunkarendezők,operatőrökés technikaimunkatársaka legkülönbözőbbműsorokat
csinálják:nemúgyvan,hogyegyetlenállandóstábkészítiaműsorokatfolyamatosan.Ily
módonaszerkesztőkfelelősségenagyobb,megtalánátláthatóbbisalehetőség.Nagyonsok
akülsősmunkatárs,akiesetenkéntvagyrendszeresennálunkdolgozik,decsakaszerkesztő
személyeállandóésbiztospont.Hármanvagyunkbelsősök,mindahármanromák.Dehadd
meséljekelerrőlegytörténetet.Aközelmúltbanegycsaláditragédiamiatthívtakbennünket
avirrasztalóba.Hétvégén,későéjszaka.Nemvoltamabbanahelyzetben,hogymagammen-
jekle,demegszerveztem,hogyastábunkutazzonahelyszínre.Ariporter-rendezőPázmándy
Kataegyszótsemértettcigányul,mintahogyJancsóNyikaoperatőrsem.Deeznemzavar-
taőketakapcsolatteremtésben.Avirrasztó romákelfogadtákőket,merta filmesekkellő
alá zat tal kö ze lí tet tek, és tisz te let tel vol tak a szo ká sa ink, ha gyo má nya ink iránt. A ro mák a 
vi lág leg ter mé sze te sebb mód ján üzen tek ne künk és az egész or szág nak ro mán észci gá nyul, 
anya nyel ven. Mert pon to san tud ták, hogy a nyelv tu dás nem le het aka dály. Ha va la ki ter mé
szetesmódonviselkedikaromákkal,akkoraromákannakmegfelelőenfogadjákőt.

Az in ter jút Alaina Lemon és Vö rös Mik lós ké szí tet te


