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Takács Szabolcs Ferenc, a Miniszterel-
nökség európai uniós ügyekért fele-
lős államtitkára, a Nemzetközi Holo-
kauszt-emlékezési Szövetség elnöke a 
roma holokauszt 71. évfordulóján a ki-
állítóhely emlékfalánál emlékeztetett  arra, hogy a 
több milliós európai cigányság húsz-harminc száza-
lékát, a megszállt európai országok cigányságának 
csaknem felét gyilkolták meg a II. világháborúban a 
holokauszt során. Hangsúlyozta: kötelező az emlé-
kezés, a szembenézés. Mindig van remény a közös-
ség újjászületésére. A történelem során sokat próbált 
roma közösség az alkotóerő kiapadhatatlan forrása. 
Megemlített e azt is, hogy a roma nemzetközi szövet-
ség az egyetlen olyan kormányközi szervezet, amely 
a roma holokauszt kutatásával, oktatásával és emlé-
kének megőrzésével foglalkozik.

Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete beszé-
dében rámutatott : vannak, akiknek az élete szárma-
zásuk, vallásuk miatt  rosszabb, mint másoké. Ennek 
legszörnyűbb példája a holokauszt. A romák és a zsi-
dók sorsának is ez a közös pontja, erre nap mint nap 
emlékezni, emlékeztetni kell és az új nemzedékek-
nek is el kell mondani. A Cigány Holokauszt Köz-
pont segít emlékezni az áldozatokra – tett e hozzá.

A rendezvényen felolvasták Balog Zoltán, az em-
beri erőforrások minisztere levelét, amelyben hang-
súlyozta, hogy máig értethetetlen a roma holokauszt 
tragédiája, melyre nem lehet mentséget keresni. A 
miniszter levelében emlékeztetett  a több évszázados 

cigány-magyar együtt élésre és leszögezte: „nekünk 
össze kell dolgoznunk!” Balog Zoltán szerint „újra-
kezdő nemzet vagyunk” (...) „ha kell, naponta újra-
kezdjük, mert van célunk” (...) „a mi közös életünk 
jobbítható”. A miniszter levelében idézte az RPT 
mott óját: „Múltunk közös lesz a jövőben is!”. 

A Cigány Holokauszt Központ kiállító-, előadó- és 
vetítőtermeiben az év folyamán közel félszáz álta-
lános és középiskola diákjai fordultak meg, hogy a 
roma/cigány népcsoport történelméről, a tanköny-
vekben csak mindössze néhány mondatban említett  
roma holokausztról megalapozzák, illetve bővítsék 
a tanulók ismereteit. Az ország különböző részein 
működő oktatási intézményekből érkezett  30-40 fős 
diákcsoportok rendhagyó történelemórák keretében 
ismerkedtek Magyarország legnagyobb lélekszámú 
kisebbségének történelmével. 

A cigány társadalom önismeretéhez vezető út 
legfontosabb része a saját történetünk megismeré-
se – vallja Makai István, az intézet alapító igazgatója 
– az identitástudat mellett  az emlékezetpolitikát is 
erősíteni kell, hogy kellő információval és empáti-
ával, a múltt al való bátor szembenézéssel tudjuk a 
legfontosabb társadalmi kérdések megválaszolására 
felkészíteni a következő nemzedékeket.

A roma holokausztra emlékeztek Budapesten

A
Augusztus 2-án a Kormány és a diplomá-
ciai testület tagjai részvételével tartottak 
nagyszabású megemlékezést a Roma Pol-
gári Tömörülés (RPT) által egy évvel koráb-
ban – Áder János köztársasági elnök által, 
kiemelt, központi állami rendezvénnyé 
nyilvánított ceremónia keretében felava-
tott – Cigány Történeti-, Kulturális-, Okta-
tási- és Holokauszt Központban. 

A Cigány Történeti-, Kulturális-, Oktatási- és Holokauszt Központ cigány mesterségeket, 
a hazai romák történetét, képzőművészetét, a II. világháború roma vészkorszakát és korunk 
hétköznapi roma hőseit bemutató kiállítása előzetes bejelentkezéssel, térítésmentesen láto-
gatható. A tárlatvezetés is ingyenes. 
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