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Dr. Lázók Anikó 

jogász, a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 
irodavezetője

Lázók Anikó Nyíregyházán születe! , német nyelv-
tagozatos általános és középiskolába járt, majd Mis-
kolcon jogi diplomát szerze! . A Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei közigazgatásban menekültügyi 
kérdésekkel foglalkozo! , és a megyei Cigányügyi 
Tárcaközi Bizo! ság titkári teendőit is ellá! a. Nyír-
egyházán a városi és a megyei önkormányzat nem-
zetiségi referenseként dolgozo! , és feladatot vállalt 
a térség kisebbségi civil szervezeteiben. Húsz éve 
egyike volt azoknak, akik Nyíregyházán létrehozták 
a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége 
megyei szervezetét. Évekig ingyenes jogsegélyszol-
gálatot vezete! , s nyári táborokat szerveze!  roma 
fi ataloknak. 2001-ben nevezték ki a Magyarországi 
Cigányokért Közalapítvány igazgatójává. E munka-
körében egyik kezdeményezője volt a cigány tanu-
lók ösztöndíj-programjának, a munkahelyteremtő 
vállalkozói pályázatok kidolgozásának. Dr. Lázók 
Anikó mind a mai napig szoros kapcsolatokat ápol a 
szülőhelyén élő romákkal, intézményekkel, a térség 
cigány kisebbségi önkormányzataival.

Dr. Lázók Anikó a cigányság társadalmi integrációja 
elősegítése érdekében végze"  több évtizedes áldozatkész 
szakmai és közéleti munkája elismeréseként részesült a 
2010. évi Kisebbségekért Díjban. 

Michelisz József 

német nemzetiségi pedagógus, iskolaigazgató-helye" es

A Villányi Alapfokú Oktatási és Nevelési Központ 
igazgató-helye! ese, Michelisz József a baranyai né-

met település, Somberek szülö! e. A magyarországi 
nemzetiségi pedagógus, tantervi szakértő a nem-
zetiségi oktatás, valamint kulturális élet területén 
három és fél évtizede végez kiemelkedő, a közösség 
tagjai által nagyra becsült munkát. 

Josef Michaelis német-történelem szakos általá-
nos iskolai tanár, akit elsősorban sváb nyelvjárásban 
alkoto!  versei alapján hazánk egyik legnépszerűbb 
nemzetiségi költőjeként tartanak számon. Eddig öt 
verseskötete jelent meg. Lírai és prózai műveiben 
központi témaként szerepelnek a nemzetisége tör-
ténelmi múltját érintő kérdések és kisebbségi közös-
sége jelenbeli útkeresése. Kétnyelvű köteteivel a ma-
gyar olvasókhoz is szól. Művei több mint húsz hazai 
és külföldi antológiában jelentek meg. Alkotásait a 
határon túl is ismerik és elismerik. Németországban, 
Svájcban, Ausztriában és Romániában voltak író-ol-
vasó találkozói, gyermekverses köteteit bemuta! ák 
a Lipcsei és a Frankfurti Könyvvásáron. Versei né-
metül, magyarul, angolul és szlovákul is olvashatók. 
Munkái a német nemzetiségi iskolák tananyagában, 
versei az ére! ségi vizsgák feladatai közö!  szerepel-
nek. Különösen a gyermekek számára írt könyvei 
kerese! ek, több versét meg is zenésíte! ék.

Michelisz József a közoktatásban és a nemzetiségi kul-
túra területén végze"  több évtizedes kiemelkedő tevékeny-
sége, magas színvonalú anyanyelvű irodalmi munkássága 
elismeréseként részesült a Kisebbségekért Díjban.

Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola

Az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola a magyar 
közoktatás keretében, a magyarországi nemzetisé-
gi oktatás egyik új típusú intézményeként 2004-ben 
jö!  létre. A kisebbségi iskola egyedülálló a világ 

Kisebbségekért Díj 

Hazai Kisebbségekért Tagozata kitüntetésben 

részesített személyek és közösségek
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A
A budapesti Sándor-palotában, 2010. december 18-án, a Kisebbségek napján, Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök jelenlétében 

átadták a 2010. évi Kisebbségekért Díjakat. A rangos állami kitüntetés a hazai kisebbségek érdekében a közéletben, az okta-

tásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén 

példaértékű tevékenységet végző személyek, szervezetek és kisebbségi önkormányzatok elismerésére szolgál. A díjjal oklevél és 

emlékplakett, továbbá egymillió forint jutalom jár. A nemzetiségi közösségek képviselői és szervezetei ez alkalommal hetven 

személy, illetve szervezet kitüntetésére tettek javaslatot. A beérkezett ajánlások alapján – a kisebbségpolitikában érintett szak-

tárcák képviselőiből alakult bizottság javaslatára is * gyelemmel – a díjazottak személyéről a miniszterelnök döntött. A díjakat 

Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkár adta át. 

A 2010. évi Kisebbségekért Díjban részesültek:
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különböző országaiban élő lengyelség intézményei 
sorában. Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat által működtete!  nemzetiségi iskola tör-
vényekben garantált sajátos autonómiával rendelke-
zik, ugyanakkor számos ponton kapcsolódik a hazai 
közoktatás intézményrendszeréhez. A kisebbségi 
oktatási önigazgatást biztosító, az állami közoktatás 
keretében létrejövő iskola koncepcióját a magyaror-
szági lengyel közösség szakemberei dolgozták ki. Az 
intézmény gyakorlati működésének jó példáját to-
vábbi más nemzetiségek, így a bolgárok és a görögök 
is átve! ék. A tizenkét évfolyamos Országos Lengyel 
Nyelvoktató Iskolának jelenleg 158 tanulója van. A 
budapesti központ melle!  az ország tizennégy tele-
pülésén működik tagintézményük. A tanulók len-
gyel nyelvből szerze!  érdemjegyei bekerülnek a ta-
nulmányi előmenetelüket igazoló dokumetumokba 
és ére! ségi vizsgát is tehetnek ebből a nyelvből. Az 
iskolában az anyanyelv magas színtű tanítása mel-
le!  honismeretet is oktatnak. Az intézmény folya-
matos működéséhez, az oktatói munkát kiegészítő 
programok megvalósításához a magyar és a lengyel 
állam közösen nyújt rendszeres anyagi támogatást.

Az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola a magyaror-
szági kisebbségi oktatás keretében létrehozo"  modellérté-
kű program sikeres működtetése elismeréseként részesült 
a Kisebbségekért Díjban. A díjat dr. Rónayné Slaba Ewa 
asszony, az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola igazga-
tója ve" e át. 

Riba Etelka 

pedagógus, újságíró, az Országos Szlovák Önkormányzat 
alelnöke

Riba Etelka immár három és fél évtizede legendás 
szorgalommal és töretlen kitartással dolgozik a ma-
gyarországi szlovák kultúra ápolásán, átörökítésén. 
Megbízhatóságával és precizitásával az anyanyelvű 
oktatás, a közművelődés és a közélet számos terüle-
tén járult hozzá a hazai szlovák közösség törekvése-
inek megvalósulásához.

Riba Etelka a Békés megyei Kétsopronyban nevel-
kede!  ötgyermekes szlovák családban. A békéscsa-
bai szlovák nemzetiségi gimnázium elvégzése után 
a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsésztudományi 
Karán középiskolai tanári diplomát szerze! . Közel 
egy évtizeden át szerkeszte! e a hazai szlovákság 
hetilapjának gyermekrovatát, író-olvasó találkozó-
kat szerveze! , rendhagyó ismere! erjesztő órákat 
tarto!  a gyerekeknek, olvasótáborokat vezete!  a 
fi ataloknak, tankönyveket fordíto! , szlovák nyelvű 
irodalmi és néprajzi kötetek szerkeszte! . 1998 óta az 
Országos Szlovák Önkormányzat alelnöke. Gazdag 
tapasztalatai és személyes kapcsolatai révén mun-
kája nélkülözhetetlen a helyi szlovák önkormányza-
tokkal, a civil szervezetekkel való együ! működés-
ben. Felkészültsége, munkabírása, őszinte embersé-
ge alapján országszerte tisztelet és bizalom övezi a 
szlovák közösségekben.
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Riba Etelka a magyarországi szlovák kulturális értékek 
megőrzése és a nemzetiségi önazonosság megerősítése ér-
dekében végze"  több évtizedes kimagasló munkája, köz-
életi szerepvállalása elismeréseként részesült a Kisebbsé-
gekért Díjban. 

Ruva Pál Sándor 

író, költő, újságíró 

Ruva Pál Sándor sokgyermekes cigány családban ne-
velkede!  az Alföldön. Nyomdai munkásként kezdte 
pályáját, majd újságírást tanult. Friss diplomás szo-
ciológusként üzemi lapoknál dolgozo! , később fe-
lelős szerkesztője le!  az első magyarországi cigány 
újságnak. Jól ismeri a cigány nyelvjárásokat. A roma 
közélet aktív szereplője, számos civil szerveződés 
alapítója, vezető tisztségviselője. 

Első verseskötete 1987-ben jelent meg. Verseinek 
ritmusát, lüktetését a sorok közé sző!  cigány nyel-
vi mondatok teszik izgalmassá, zeneivé. Irodalmi 

műveiben elementáris erővel, kitűnő atmoszféra-
teremtő képességgel ábrázolja a cigányok világát, a 
közösség szokásait, törvényeit, etikáját. Műveinek 
visszatérő témája az ősök tisztelete, az utódok félté-
se, a család szeretete, a közösségért való te! rekész-
ség gondolata. Irodalmi munkásságában a prózai 
művek melle!  jelentős helyet foglalnak el esszéi és 
műfordításai. Átülte! e cigány nyelvre az Újszövet-
séget, Faludy György verseit, Dickens műveit. 

Ruva Pál Sándor vallja, hogy a cigányságnak jog-
követő magatartással, alkotó tevékenységgel kell 
megtalálnia helyét a magyar társadalomban, hogy 
büszkén vállalhassa identitását, anyanyelvét, kul-
túráját. Munkáival és közéleti szerepvállalásával is 
ezért küzd.

Ruva Pál Sándor költő, író, szociológus a cigányság tár-
sadalmi beilleszkedésének előmozdításáért, a roma kultúra 
és a cigány közösség sajátos hagyományainak megismer-
tetéséért végze"  magas színvonalú művészi munkássága 
elismeréseként részesült a Kisebbségi Díjban.

Riportok a díjazottakkal

Dr. Lázók Anikó

Dr. Lázók Anikó 2001 óta a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány irodavezetője. Amikor a 
nyíregyházi születésű jogász beiratkozo!  a miskolci jogi karra, még jellegzetes jogi pályát ter-
veze!  magának, a fi atalkorúak ügyésze kívánt lenni. Az egyetem után a Székesfehérvári Városi 
Ügyészségen kezdte pályafutását, de az élet végül más irányba sodorta. 

Szülővárosában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat jogelődjéhez, a Megyei Ta-
nácshoz került. I!  kapta a felkérést, hogy legyen a megyében működő Cigányügyi Tárcaközi 
Bizo! ság titkára, amely testület a megye cigány lakossága gondjaival, lakhatásával, oktatásá-
val, szociális helyzetével kapcsolatos intézkedéseket hangolta össze. Amikor megalakultak az 
önkormányzatok, nemzetiségi referenssé vált, így már nem csak a cigánysággal, hanem a többi 
nemzetiség, sőt a menekültek ügyeivel is foglalkozo! . Tizennégy évet töltö!  el i! , amíg 1999-
ben, családi okok mia!  Budapestre költözö! . A fővárosban a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Hivatalhoz került, majd felkérték, hogy legyen munkatársa a Magyarországi Cigányokért Köz-
alapítványnak. Úgy érezte, el kell fogadnia a felkérést, mert ugyan ő maga nem él olyan nehéz 
körülmények közö! , mint a legtöbb roma, a származása mia!  azonban mégis jobban megérti és 
átérzi a cigányság gondjait.

Azóta is e szervezetnél tevékenykedik. Az elmúlt évek működéséről elmondta, hogy sok sike-
res kezdeményezésük volt. A Közalapítvány ma már általánosan ismert az ország cigány lakos-
sága körében, így azt is tudják, milyen segítségért fordulhatnak hozzá. Az általános iskolától az 
egyetemig, sőt a másoddiplomájuk megszerzéséért tanuló hallgatókig sok cigány származású 
fi atalt segíte!  az ösztöndíjprogramjuk, amely a tanulmányi átlagok alapján nyújt a pályázóknak 
eltérő összegű támogatást. A szakmát tanuló cigány fi ataloknak, akiket szakmai gyakorlatra 
nem mindenhol fogadnak szívesen, tanműhelyek létrehozásával nyújto! ak segítséget. Egyéni 
vállalkozások beindításához is adtak támogatást, amelyek közül számos ma is sikeresen műkö-
dik, munkát és megélhetést biztosít sok cigány családnak. A közéletben tevékenykedő romákat 
kommunikációs és pályázatíró technikák oktatásával te! ék felkészültebbé. Néhány évig ingye-
nes jogsegélyszolgálatot nyújtó jogvédő irodák működését is támoga! ák.

Ma az ösztöndíjakra szolgálókon túl egy intervenciós pályázatuk is van, amely a természeti 
katasztrófák, vagy más okok mia!  megsemmisült lakások felújításához, illetve új lakás vásárlá-
sához nyújt segítséget. Kulturális pályázatok esetében pedig a roma civil szervezetek működési 
feltételein segít.

Lázók Anikó elmondta: a támogatásokra egyszerű feltételek melle!  lehet pályázni, és nagy 
előnyük még, hogy a megnyert összeg gyorsan eljut a rászorulókhoz. Épp ezért aggasztó, hogy 
a Közalapítvány további sorsa bizonytalan, hiszen egy tavaly december 27-i kormányhatározat 
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értelmében megszűnik, és egyelőre nincs hír arról, hogy milyen keretek és feltételek közö!  fog-
nak a programok tovább működni.

Dr. Lázók Anikó nagy örömmel fogadta a Kisebbségekért Díjat.
– Húsz éve dolgozom a romaügyben, ahova részben származásom mia!  kerültem. Fiatalabb 

koromban nem tudtam, hogy ez nem egy sikerorientált terület. Nagyon nehéz megtörni a társa-
dalom egészében létező ellenállást és a diszkriminációt. Az apró eredményeknek is örülni kell. 
Én megpróbáltam az évek során legjobb tudásom szerint dolgozni, segíteni, és közben megőriz-
ni az emberségemet. Úgy érzem, ezt mások is elismerték ezzel a díjjal, ami nagy megtiszteltetés 
számomra.

Riba Etelka

Riba Etelka már 1998-tól az Országos Szlovák Önkormányzat alelnöke, de korábban is a magyar-
országi szlovákság életének tevékeny szervezője volt. Szlovák családban nevelkede!  a Békés 
megyei Kétsopronyban. A szlovák kisebbség iránti érdeklődését a békéscsabai szlovák nemzeti-
ségi gimnáziumban eltöltö!  évek is megalapozták. Pozsonyban szerze!  szlovák nyelv- és iro-
dalomtanári diplomát. 1974-ben újságíró-gyakornokként került a hazai szlovák hetilaphoz, a 
L’udové novinyhoz, majd gyermekrovatának szerkesztője le! . Szabadidejében sokfelé járt szlovák 
fi atalokhoz és iskolákba, bemutatni a lapot. Játékos nyelvórákat is tarto! , és beszélgetéseket az 
i! honi szlovákságról. Író-olvasó találkozókat szerveze!  országszerte, valamint olvasótáborokat 
a szlovák gyerekeknek.

1981-től félállásban a Magyarországi Szlovákok Szövetségében is dolgozo! , ahol két évvel 
később már főállású munkatársként a médiáért, majd a kultúráért felelt. Izgalmas időszakként 
emlékezik vissza az első kisebbségi önkormányzatok megalakulására. 1995-től az országos 
önkormányzat hivatalvezetőjeként dolgozo! . Ki kelle!  találniuk, miként működik egy önkor-
mányzat, új dolgok, új módszerek bevezetésének lehete!  részese. A következő választási ciklus-
tól máig alelnöki feladatokat lát el. Az elmúlt évekről elmondta, hogy az önkormányzat munká-
ja sok változást hozo!  a kisebbség életében. Átve! ék a három szlovák iskola működtetését, és 
ma már kilenc különböző intézményük van. Többek közö!  a Pedagógiai és a Kutató Központ, 
valamint a Vertigo Szlovák Színház. Riba Etelka a legnagyobb sikernek mégis azt érzi, hogy 
van, aki szívesen folytatja a megkezde!  munkát. Sok olyan fi atal került a közéletbe, aki koráb-
ban az általa szerveze!  táborokba járt, és szlovák iskolában végze! . Ezért hoztak létre egy olyan 
alapítványt is, amelynek az a célja, hogy minél több szlovák származású diák jelentkezzen a 
szlovák gimnáziumokba.

Riba Etelka a legutóbbi országos önkormányzati választáson már nem indult. Pihenni sze-
retne egy kicsit a sokévi munka után. E! ől függetlenül, ha erre felkérik, szívesen tevékenyke-
dik majd továbbra is az önkormányzatnál. Unatkozni azonban semmiképpen nem fog, hiszen 
szülőfalujában elnöke a helyi szlovák önkormányzatnak, s továbbra sem hagy fel fordítási és 
könyvszerkesztési munkáival. 

A Kisebbségekért Díj átadásán nagyon meghatódo! .
– Úgy éreztem, hogy elismerik azt a sok-sok óra munkát, amelyet az évek során végeztem. 

Valójában az öt évvel ezelő!  elhunyt férjemnek járna a díj. Nagyon örült volna, hiszen – habár 
a munkám mia!  sokszor keveset voltam o! hon – mindig támogato! , és büszke volt rám. A 
díjon megformált egymásba fonódó fákról egy cikk juto!  eszembe, amelyet Jakab Róbertné írt 
a hetilapunkba. Arról szólt, hogy vannak, akik szerint a kisebbségek színesítik a többség életét, 
ezért olyanok, mint a szivárvány, és vannak, akik szerint olyanok, mint egy híd. Vele együ!  val-
lom, hogy a kisebbség nem akar szivárvány lenni, hiszen az csak időnként jelenik meg, a hídon 
pedig nem csak emberek mennek át, hanem például tankok is. Egyetértek vele abban is, hogy 
olyanok vagyunk, mint a fa. Igaz, hogy időnként mélyen belevágnak, de olyankor is új sarj nő ki 
belőle, a gyökere pedig nagyon mélyre nyúlik, és sokáig él. Egy dalocska is szerepelt ebben az 
írásban: „Gyökér, lomb és száraz ág, háromféle valóság, s ki háromból csak egyet lát, nem látja 
a fát magát.” (Bródy János – a szerk.) A kisebbségre is vonatkozik, hogy ha csak az egyik arcát 
látjuk, nem ismerjük meg igazán, és így nem is tudjuk elfogadni.

Az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola

Az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskoláról dr. Rónayné Slaba Ewa, az intézmény igazgatónője 
beszélt nekünk. Elmondta, hogy az iskola létrejö! e a lengyel kisebbség életében hosszú ideje 
létező hiányt pótolt. A magyarországi szórványban élő kisebbségnek korábban nem léteze!  
szerveze!  nyelvoktatása. Kialakítására az 1993-as kisebbségi törvény teremte! e meg a lehető-
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séget. Kezdetben a Bem József Lengyel Kulturális Egyesület, majd 1997-től az Országos Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat szervezésében, vasárnapi iskola formájában valósult meg az elkép-
zelés. O!  azonban nem volt meghatározo!  követelmény, tanmenet, s nem volt elvárás az sem, 
hogy a tanítók pedagógus végze! séggel rendelkezzenek. A fenntartás is nehézkes volt, hiszen 
az Oktatási Minisztériumból nem egy meghatározo!  összeg juto!  a kisebbségi nyelvoktatásra, 
hanem az év végéig fel nem használt keretből kapo!  változó nagyságú összeget az iskola.

Ezen gondok orvoslására dolgoztak ki egy új elgondolást, amely alapján a mai iskola műkö-
dik. Dr. Rónayné Slaba Ewa olyan modellt képzelt el, amelyben az ado!  kisebbséghez tartozó, 
szórványban élő gyerekek – akiknek különböző lakhelyük és létszámuk mia!  nem indítható 
nemzetiségi iskola – magyar iskolájuk melle! , kiegészítő jelleggel vesznek részt egy nemze-
tiségi nyelvoktató iskola foglalkozásain. Más-más helyszínen, de egységes követelményrend-
szerrel. Az elért tanulmányi eredmények bekerülnek a diákok magyar bizonyítványába is, a fő 
cél pedig a lengyel ére! ségi vizsga. A megvalósításhoz vezető út nem volt könnyű. Sok nehéz-
séggel, többek közö!  az oktatási törvény módosításával járt. Az elképzelést támoga! a az Ok-
tatási Minisztérium Nemzetiségi Főosztályának vezetősége, valamint az Országos Kisebbségi 
Bizo! ság is. Segítséget jelente!  még, hogy a bolgár és a görög kisebbség hasonló gondokkal 
küzdö! . A három nemzetiség végül 2004-ben ünnepelhe! e meg közös évnyitóval az iskolák 
megalakulását.

Azóta a lengyel iskola a magyar oktatási rendszeren belül működik, így fi nanszírozása is biz-
tosíto! . Fenntartója az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat. A magyar és lengyel állam 
támogatásának köszönhetően, az iskola segítségével, az i!  dolgozó pedagógusok mindegyike 
részt ve!  a katowicei Sziléziai Egyetem posztgraduális képzésén. Lengyel nyelv és irodalom 
szakos diplomát szerezhe! ek azok is, akik eredetileg más képze! séggel rendelkeztek. Ez alap-
követelmény ahhoz, hogy taníthassanak.

 Ma az iskolának országszerte százhatvan diákja van. Legtöbbjük vegyes házasságból szü-
lete! . Heti négy órában tanulják a lengyel nyelvet és irodalmat, heti egy órában pedig az 
országismeretet, amelynek része a történelem, a földrajz, a néprajz, a zene. Az iskola folyamato-
san fejlődik. 2009-ben, lengyel és magyar támogatással Budapesten felépült a központi épület, 
amelyben tantermek, vendégszoba és étkező is található.

Az új nyelvoktatási modellt Dr. Rónayné Slaba Ewa már több fórumon – i! hon, Lengyelor-
szágban és Strassbourgban, az EU Oktatási Bizo! ságának – is bemuta! a. A beszámolót minden-
hol nagy érdeklődéssel fogadták. Az igazgatónő úgy látja, hogy az elgondolás bevált, és bárhol 
alkalmazható, ahol szórványban élő kisebbségről van szó.

Nagy örömmel ve! e át a Kisebbségekért Díjat is az iskola nevében. Az elismeréssel járó 
pénzösszeget a tervek szerint egy tanulmányi út támogatására fordítják majd. Meglátogatják 
a franciaországi lengyel emigránsok emlékhelyeit, és találkoznak a Párizsban élő lengyelség 
képviselőivel, az o! ani lengyel gyerekekkel is. A mindennapi munka melle! , az iskola fontos 
tervei közö!  szerepel egy országos tollbamondó verseny, amely a március 23-i Lengyel–Magyar 
Barátság Napja alkalmából kerül majd megrendezésre. Ez évben avatják fel – terveik szerint 
– egy ünnepségen az iskola zászlaját is.

P. D.

Michelisz József

– Hogyan tudtad meg, hogy kitüntetnek? Mi volt az első gondolatod, amikor megtudtad?
– A Villányi Alapfokú Oktatási és Nevelési Központ igazgatója, Szűcs János említe! e, hogy 

felterjeszte! , amikor 2010. december 1-jén a munkahelyemen, az 55. születésnapomon köszön-
tö! . Azt is megtudtam tőle, hogy ezt a felterjesztést Takáts Gyula, Villány város polgármestere 
és még mások is támoga! ák. Dr. Latorcai Csaba helye! es-államtitkár és Szászfalvi László állam-
titkár később arról értesíte! ek, hogy engem is érdemesnek tarto! ak a Kisebbségekért Díjra, s 
a miniszterelnök úr aláírta az elismerő oklevelet. A díj meglepetésként ért. Persze örültem a 
felterjesztésnek, de nem nagyon bíztam abban, hogy el is fogadják. Azért is megörvendeztete!  
a díj, mert ezú! al i! hon ismerték el azt a munkát, amit harmincöt éve végzek. Németországi 
díjam már volt.

Külön megtiszteltetésnek éreztem, hogy az átadó ünnepségen Dorothee Janetzke Wenzel, a 
Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövet asszonya is megjelent. Az elsők közö!  gratu-
lált és elmondta, hogy ismeri a könyveimet.

– Volt–e ünnepség Villányban vagy o" hon, Sombereken? Feláldoztad a régen őrzö"  borospalackokat?  
Megnézték-e, megemelték-e a díjadat? 
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– Ünneplés igazán a munkahelyemen volt: a villányi iskola vezetése az év végén mindig meg-
köszöni a dolgozók munkáját. Ezt közös vacsorával és zenével szoktuk egybekötni. Ezú! al arra 
is lehetőség adódo! , hogy duplán ünnepeljünk, s hogy a pince mélyéről előkeressem féltve 
őrzö!  kincseimet, a többéves vagy évtizedes, nemes penésszel benő!  jófajta sauvignon blanc és 
olaszrizlinges borospalackokat és pálinkás butykosokat. Persze csak mértékkel fogyaszto! unk: 
i!  Villányban nem a mennyiség, hanem a minőség számít, nem csak az irodalomban, a borban 
is, sőt abban különösen. 

A kollégáim kérésére elvi! em és megmuta! am a díjjal járó „relikviákat” is. El voltak ragad-
tatva tőlük, és alaposan megcsodálták a mívesen elkészíte!  plake! et és a valódi, az ország cí-
merével ékeskedő, bőrtokban lévő oklevelet.

A plake!  súlyát illetően, viccesen meg is jegyezték, hogy ezt érdemes lenne leadni a színes-
fém-begyűjtőben. A válaszom is tréfás volt persze: hogy majd azt adják le, amit ők fognak kapni. 
Édesanyámmal és bátyámmal Sombereken, szülőfalumban szerényen ünnepeltük meg az elis-
merést. Jól ese!  viszont, hogy megkerese!  a község helyi televíziója, a Micro TV stábja és ripor-
tot készíte! ek velem, melyet a napokban sugároztak. A honi elismerés talán a legnagyobb…

– A pedagógusi és a költői munkádban jelent-e a díj valamiféle motivációt? Van az a mondás, mely sze-
rint a nemesség kötelez. Hogy érzed, mire kötelez Téged ez az elismerés? És nem ez volt az első! Életednek 
ebben a szakaszában jókor vagy rosszkor jö" ?

– Egy díj, akármikor adják is, jól és jókor jön. Hogy mire kötelez, arról persze lehetne i!  köz-
helyeket említeni. Díj nélkül is tennünk kell a dolgunkat. Azt, amire képesek vagyunk, és amire 
a sors rendelt bennünket. Fontosabb a díjnál a hit és a cél. Ezek még jobban kötelezhetnek és 
motiválhatnak a mindennapi munkánkban. Egy bizonyos: az elismerés megerősítheti az embert 
abban, hogy jó úton jár, és hogy az eddig elvégze!  tevékenysége nem volt felesleges.

A mindennapi munkát nem az elismerésért végezzük. Az csak ritka, ünnepi ráadás – „hab a 
tortán”, a dolgos hétköznapok megkoronázása. Ha valami nem belülről hevíti az embert, vagy 
ha valaminek nem látja értelmét, akkor mege! e a fene. A legnagyobb dolog mindenképpen az, 
ha egy szűkebb vagy nagyobb közösségért tevékenykedhetünk, és munkánk gyümölcse hasz-
nosul: például olvassák könyveinket, szavalják verseinket. Ennél nagyobb „dicsőségre” nincs 
szükség. Ezek arról adnak tanúbizonyságot, hogy nem az asztalfi óknak, nem a szerkesztőknek, 
hanem az életnek, a valóságnak, és az emberekért dolgoztunk. A versírás is pedagógiai munka: 
a könyv éppúgy oktat és nevel, mint ahogy a tanító az iskolában. Az én esetemben sem lehet ezt 
a ke! őt elválasztani egymástól. Mindke! ő sok mindenre kötelez. Az elismeréseket illetően nem 
lehet okom panaszra: a Lenau-díj, a Donauschwäbischer Kulturpreis (Dunamenti Svábok Kulturális 
Díja), a Pro talento, a Pro cultura Somberek díjak fémjelzik eddigi pályafutásomat. Talán nekem 
ezekből még több is juto!  a kelleténél! Hisz mindig vannak olyanok, akik megérdemelnének 
valamilyen elismerést, de senki sincs, aki felterjesztené őket.

– Készül-e újabb verseskötet, min dolgozol? Begubóztál, eltűntél kicsit. Szüksége van néha az embernek 
arra, hogy visszavonuljon, végiggondolja, mit ért el és hová tart? Miként látod a nemzetiségi irodalom 
jövőjét?

– Egy kicsit takarékra állíto! am magam az utóbbi időben, ennek több oka is van. A fejemben 
persze kavarognak témák, de egyelőre még a süllyesztőben maradnak.

Könyvön most nem dolgozom. Mivel kenyerem javát már mege! em, és műveim nagyobb ré-
szét már biztosan megírtam, inkább a visszaemlékezés, pályám emlékezete foglalkoztat egyre 
erőteljesebben. Az íráshoz, a valamikor bejárt helyszínek és tájak újbóli felkereséséhez, az emlé-
kek felkavarásához azonban több szabadidőre lenne szükségem. Mindenképpen szeretnék tehát 
visszatekinteni az elmúlt időkre. Ha közben mégis rám akadna a múzsa, akkor persze előven-
ném a tollat. A világ dolgai, a német nemzetiség időszerű ügyei és más gondolatok is gyakran 
foglalkoztatnak, de vers formájában néha nem egy újságban, hanem a szemétkosárban végzik.

Való igaz, hogy közszereplőként mostanság ritkábban találkozhatnak velem. Annál gyakrab-
ban járok iskolákba, író-olvasó találkozókra. Ezeket sokkal fontosabb feladatnak tartom. Mert 
az „anya”nyelv-vesztés és az idegen nyelvek törtető térnyerése mindennapos eseménnyé vált. 
Nem feltétlenül érzem begubózásnak azt, ha írószövetségünk központi rendezvényein keveseb-
bet látnak. Ennek is megvan az oka. Egyrészt, bizonyos elgondolásokkal nem tudok azonosulni. 
Véleményem szerint, számos területen megújulásra lenne szükség. Új kihívások elő!  állunk, 
egyre nagyobb szerepet kellene kapniuk a modern adathordozó eszközöknek, mint a CD vagy 
a DVD, és hogy azok eljussanak a „forráshoz”, az identitásukat még vállaló emberekhez.

Másrészt helyet szeretnék adni a feltörekvő i& ú szerzőknek: mére! essék meg magukat bel-
földön és külföldön egyaránt. Kicsi a nemzetiségi irodalom „felvevő piaca”, ahová én nem 
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megyek, mások juthatnak el. Nekik is szükségük van tapasztalatokra és sikerélményre. Mert 
vannak közö! ük tehetségesek! Bár azt nekik is meg kell tanulniuk, hogy az írás is szakma 
– dolgozni, szenvedni kell a szavakkal és sorokkal, hogy ne csak az igazat írják, hanem azt 
művészi, egyedi formában is tálalják az olvasóknak. Egy ilyen díj után nem illik, de mégis egy 
kicsit panaszkodni is szeretnék: nagyon beszűkült a publikálási lehetőség, és i!  nem csak ma-
gamra gondolok.  Ritkán lehet újságokban fi atal nemzetiségi szerzők műveivel találkozni. (A 
„Barátság” kivétel.) És ezt nem szabad mindig a színvonalra kenni. Kezdők ritkán írják meg első 
éveikben a világirodalom legszebb remekeit. A nemzetiségi szerzők műveinek idegen nyelvre, 
magyarra fordítása továbbra is gyermekcipőben jár.

Sajnos méltánytalanul le! ek a régi „öregek” is elfeledve, akik a második világháború után ki-
taposták a magyarországi német irodalom első ösvényeit. Ritkán hallani, még ritkábban olvasni 
tőlük valamit. Ezen a téren mindnyájunknak, de elsősorban a médiának vannak kötelességei és 
feladatai. A remény azért még nem vesze!  el teljesen. Hogy abból meg nem valósult álom vagy 
beteljesede!  valóság lesz-e, az elsősorban rajtunk múlik majd.  

yer

Ruva Farkas Pál

Taksonyi o! honában kérdeztük Ruva Farkas Pált eddigi munkásságáról, amelyben az írói, köl-
tői tevékenységgel párhuzamosan helyet kaptak a különböző civil szerveződések is, amelyek a 
cigányság integrációját igyekeztek előmozdítani. Az alföldi faluból származó cigány író hosz-
szú utat járt be élete során. Fiatal korában hegesztőként, vágóhídon, biztosítónál üzletkötőként, 
könyvhordóként, é! eremi kidobó fi úként, valamint zenészként dolgozo! . Ekkor mosolygo!  rá 
a szerencse. Az é! erembe betévedt a Lapkiadó Vállalat egyik munkatársa, akinek megmuta! a 
néhány írását. Pár hónappal később már ő is a Lapkiadónál dolgozo! , üzemi lapokat szerkesz-
te! . Később, 1987-ben ő szerkeszte! e az Európában is egyedülálló, első magyarországi cigány 
lapot, a Romano Nyevipét, majd az Előszó című szintén roma újságot.

Idén lát napvilágot ötödik verseskötete, de több műfordítása – többek közö!  az Újszövetség, 
valamint Faludy György verseinek cigány nyelvre ültetése –, valamint prózai kötete is megje-
lent. Már középiskolás korában szüle! ek versei…

– Eleinte csak fi gyeltem a dolgokat, az emberek magatartását, és főleg azt, ami mögö! e van. 
Később, amikor úgy éreztem, hogy meg kell örökíteni a fájdalmamat, rátaláltam saját stílusom-
ra, amelyen keresztül leírom a vágyaimat, gondolataimat.

Szociológusként társadalmi témájú tanulmányokat is írt, bár saját bevallása szerint – ha nem 
is tudo!  róla – már 1989, a szociológia szak megkezdése elő!  is a társadalomtudománnyal fog-
lalkozo! . Mindig is érdekelte, hogy milyen okok állnak a szegénység mögö! . Származásából 
fakadóan a cigányság sorsa is foglalkozta! a, s különböző civil szerveződéseket hozo!  létre a 
helyzetük javítására. A hetvenes években cigány klubokat szerveze! , ahol verseket szavaltak, 
táncolni tanultak, énekeltek, művésztáborba vi! ék a cigány gyerekeket. Az 1990. évi válasz-
tások elő!  többedmagával létrehozta a Cigány Szociáldemokrata Pártot, amely azonban nem 
juto!  be az országgyűlésbe. E pártból alakult a ma is Ruva Farkas Pál elnöklésével működő 
Roma-Magyar Polgárjogi Mozgalom. A jogegyenlőségért, az előítéletek ellen küzd. Többször 
volt a Duna TV és a Magyar Rádió kurátora. Azért tevékenykede! , hogy a médiában legyenek 
cigány műsorok. 2008-ban létrehozta a Cigány Írószövetséget, amely a cigányság hagyományos, 
kulturális értékeit ápolja. Korábban Pesterzsébeten volt kerületi képviselő, majd miután Tak-
sonyba költözö! , két cikluson keresztül a helyi cigány önkormányzatot veze! e. I!  szervezte 
meg minden évben az egyre népszerűbb – és mára országossá vált – József A! ila cigány szava-
lóversenyt is, amely az idén sem marad el.

A Kisebbségekért Díjjal kapcsolatban elmondta, hogy nagyon örült neki, de meglepődö! , 
hogy most kapta meg, hiszen az igazán tevékeny évei az előző országgyűlési ciklusok idejére 
estek. Az 59 éves Ruva Farkas Pál a jövővel kapcsolatban elmondta:

– Szeretném megélni, hogy a parlamentben legyen egy felkészült és jóravaló emberekből 
álló cigány frakció. Szeretném, ha olyan kormánya lenne a magyar társadalomnak, amely eléri, 
hogy valóban o! hon érezhesse magát minden kisebbség. Hogy legyenek a cigányságnak okta-
tási intézményei, múzeuma, szakkollégiuma és lehetősége a munkára, a fejlődésre. Szeretném 
népemet és hazámat úgy képviselni, hogy fejünkön a ke! ős identitású aranypánt díszelegjen, 
azaz ugyanannyira érezhessük magunkat magyarnak, mint amennyire cigánynak.

P. D.


