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GYEREKEK

Önjellemzések 

1. önjellemzés

Gutema Daninak hívnak, 9 éves vagyok. Egy nagyvárosban lakom Magyarországon a 
szüleimmel és négy nagyobb testvéremmel, két nővéremmel és két bátyámmal. Édes- 
apám Etiópiából származik, sok éve Magyarországra jött tanulni, és így ismerte meg az 
édesanyámat. Ő magyar. Én így kicsit etiópiai is vagyok, de persze magyar is, hiszen itt 
születtem, itt élek, és magyarul beszélek. Nagyon szeretem a családomat, mert jól me-
gértjük egymást és vannak vicces perceink, és sokat játszunk. Az iskolában is vannak 
barátaim, és jól tanulok. Nagyon szeretem a számítógépet is, de minden tantárgyat 
megtanulok, jó a matek és a környezetismeret is. Általában nem törődik senki azzal, 
hogy ilyen barna bőrű gyerek vagyok, mert nagyon vidám és mosolygós vagyok. Bár 
az egyik nővéremet már piszkálták az iskolában emiatt, de apu egyszer bement, és 
megbeszélte azokkal, akik bántották, és utána nem volt semmi baj. Gyakran megyünk 
el nagymamámhoz, aki nem messze lakik a városunktól, olyankor ez nagyon vicces, 
amikor mindannyian egy autóba próbálunk beférni, de eggyel többen vagyunk, és 
mindenki nézi, hogy ez sok. Apukámat néha meglátogatják a szülőföldjéről érkező 
emberek, vagy itt élő etiópiai ismerőseink, de néha mi megyünk el „buliba”, ahol ma- 
gyarok és etiópiai emberek együtt ünnepelnek, esznek, beszélgetnek, táncolnak. Apu 
ilyenkor saját anyanyelvén, oromóul beszélhet, de mindig ottani zenét is keres az in-
terneten. Én nem tudok oromóul, csak pár szót, de ismerek finom ételeket, amit apu 
készít. Még nem tudom, mi szeretnék lenni, de lehet, hogy számítógépekkel fogok 
majd felnőtt koromban dolgozni, és én is egyetemre megyek, mint az egyik nővérem 
és bátyám.

2. önjellemzés

Gergő vagyok, 11 éves. Egy Balaton melletti településen lakunk. Egy testvérem van. 
Édesanyám cigány származású, édesapám magyar. Így én félig cigány, félig magyar va-
gyok. Szomszédunkban egyik felől magyarok laknak, másik felől anyukám testvérei, 
így sok unokatesóm van a közelben. Ez nagyon jó, mert sohasem unatkozom, és min-
dig van kivel játszani. Régebben megtörtént, hogy kiközösítettek az osztálytársaim, 
de szerencsére most már olyan barátaim vannak, akiknek nem számít, hogy cigány-e 
az ember. Anyu a nagyival sokszor cigány nyelven beszél, én már csak pár szót tudok. 
Az iskolában németül tanulunk. Nekem a számítástechnika a kedvenc órám. Nagyon 
szeretek még horgászni is, általában anyu öccse, Pisti szokott elvinni a közeli folyóhoz. 
Ilyenkor sokáig ott maradunk, és jókat beszélgetünk. Ha nagy leszek számítógé- 
pekkel szeretnék foglalkozni, de lehet, hogy mindenféle gépeket fogok szerelni, mint 
apukám, mert ahhoz is jól értek. 
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29/3a mI KÉT KULTÚRÁBA nEVELÜnK 
egy tanzániai–magyar vegyes-házaspár 

gondolatai
1. rész

„Dar es Salaamban egy magyar–tanzániai család nagy eseményre készül: a rangi nagy-
mama érkezik látogatóba. Ez igen nagy megtiszteltetésnek számít, mert a Bibi* már elég 
öreg, nehezére esik az utazás, de fokozza az esemény ünnepi jellegét, hogy ő maga veszi 
a fáradtságot, és megy el személyesen a fiatalokhoz. 
Ahogy a nagymama érkezését várják, az anyuka nem győzi újra és újra örömmel elismé-
telni, hogy jön a Bibi. Sokszor kérdezi vissza három nyelven is megszólalni tudó kislá-
nyától: „Mondjad szépen, hogy köszönünk majd a Bibinek! Jó, így mondjad majd szépen 
neki is, „Shikamo** Bibi! Figyelj, közben így hajolj meg.” Az esemény különleges, ünnepi 
hangulatát jelzi a gyerekek felé a beígért fagyi és üdítőital is. „Mit fogunk csinálni, ha itt 
lesz a Bibi? Iszunk coca-colát, eszünk fagyit, és megmutatjátok, milyen szépen tudtok 
táncolni.”
Végre megérkezik a nagymama. Előkerülnek az ajándékok, rangi szokás szerint gyümölcs, 
méz és szárított vadhús, amit a család valamely férfitagja ejtett el előzőleg. Ez időről időre 
ismétlődik fontosabb események alkalmával, megvan a rendje, mikor ki a soros „vadász”. 
A házaspár gyerekei lassan beletanulnak ebbe a bonyolultnak látszó családi rendbe, a rí-
tusokba, hisz hallják, látják a felnőttektől, elismételtetik velük. A kislány új kangát, öccse 
fából faragott, házi készítésű autót kapott ajándékba – Bibi szerint igazi játékot. A nagy-
mamáék vidékén jóformán csak a maguk vagy nagyobbak által készített játékuk van a 
gyerekeknek. 

*  Bibi: a nagymama (és idős nők) szuahéli elnevezése, tiszteletteljes megszólítása.
**  Shikamo: idősek, feljebbvalók Tanzánia-szerte elterjedt udvarias köszöntése, mintha magyarul „kezitcsó-

kolomot” mondanánk. Fogadása. „Marahaba” a kéz fejre, homlokra helyezésével.

2. rész

Este fürdés után a gyerekeket aludni viszik a szülők. A Bibi nagyot néz, mikor kiderül, a 
gyerekek már külön szobában alszanak. „Hogyhogy nem sírnak, nem félnek?” – kérdez-
geti egyre-másra aggódva. El nem tudja képzelni, hogy a gyerek nyugodtan alszik, telje-
sen elkülönítve az anyjától… Az anya szeretne „nemcsak szimbólumokat, hanem érzése-
ket is megosztani a gyerekekkel, amelyek a szimbólumok mögött vannak”. Ezért férjével 
megegyeztek, meg kell tanulniuk magyarul is. Tanzániai felüket pedig a szuahéli nyelv se-
gíti majd alakítani. Harmadik nyelv az angol, mert az meg közvetítő a szülők között. …A 
megoldás egyszerű és következetes szabályok szerint zajlik: anyjuk csak magyarul, apjuk 
csak angolul (ő tud jól), a house-girl  (házi segítő, házilány) és a rokonok csak szuahéliül 
szólnak hozzájuk, és hasonlóan a gyerekektől is csak ugyanazon nyelven fogadják el a vá-
laszt. Ez szigorúan betartandó szabály a családban! Ezáltal a többszörös nyelvi szocializá-
ció által biztosítottnak látják a kultúrák ötvöződését. Az anya jól érzi magát Tanzániában, 
beilleszkedett férje világába, elfogadják és tisztelik. Azt mondja, ez az áthangolódásnak, a 
másik kultúrába való sikeres „újrakulturálódásnak” köszönhető….
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3. rész

A házaspár gyerekei az „afrikaisággal” párhuzamosan megismerkednek a nálunk nép-
szerű mesefigurákkal, a magyar történelem alakjaival is, mintha csak itthon lennének. 
Színes mesekönyvek, képek, és videokazetták, megzenésített gyermekversek, népdalok 
segítségével az európaiságot is megtanulják. A délutáni pihenőn az anya gyermekét al-
tató, nyugtató dallamot dúdolva ringatja ölében, amelyet még hazájából hozott magával. 
A nyelv mellett ezek az identitás első vizuális megjelenítési formái. Mondhatjuk, hogy a 
mesében, a versben, a ritmusban és a képben is benne rejlik a gyerekek számára a kultú-
ra… 
A magyar feleség férjével egyetértésben kijelenti. „Azt akarom, hogy a gyerekek lássák, 
nincs vita, nem veszünk össze kulturális dolgok miatt, hogy nálunk nem számít a bőr-
szín. Láthatod, nálunk mindenféle nemzet, mindenféle gyerek, és vallás megfér egymás 
mellett. Mi soha nem eszünk sertést, mert az apjuk muszlim, de elviszem őket a katolikus 
misére, és ismerik a Kis Vuk történeteket, meg látták már Mátyás királyt könyvekben. 
Ezek is a miéink, meg a „Watu watatu”* is. Ha én képes vagyok „átkulturálódni”, akkor a 
gyerekeim is fogják tudni a helyüket és ismerni a mi családunk kultúráját: az apjukét és az 
enyémet együtt… Új kultúrát teremtünk, ez a mi rangi-magyar sajátos kultúránk. Ehhez 
tartjuk magunkat, és eszerint mi mindkét kultúrába nevelünk.”

*  Watu watatu: vidám történet három emberről, nagyon népszerű tanzániai dal, az apa kedvence, szinte 
naponta meghallgatják.

4. rész

A két kultúra ebben a családban valahogy egymásba fonódik, új elemek épülnek be a már 
meglévők közé. Tartalmi bővülés, gazdagodás, de mindenképpen változás megy végbe. 
Ennek tanúi a gyerekek, számukra már minden így, együtt lesz természetes, részük lesz 
mindkét kultúra, hisz mindkettő körülveszi őket, belenevelődnek. Ennek megnyilvánu-
lási formája a nappali játszósarkát borító, Magyarországról érkezett színes gyerekszobai 
járószivacs. De a legót és más európai típusú játékokat olyan afrikai tárgyak veszik körül, 
mint a szoba sarkában a rangi agyagkorsó, vagy azok az afrikai székek, melyeket elősze-
retettel vonnak be a „babaház” építésébe a gyerekek…..
Este van. Ilyenkor a család mindig együtt tölt legalább egy rövid időt. Megbeszélik a napi 
eseményeket, megnézik a híreket a tv-ben a gyerekeket maguk köré véve, ölben tartva 
közben. Ahogy beszélgetnek, az apa nevetve mutatja fiának a képernyőt: „Look at it, this 
is a homo habilis.” Aztán huncut mosollyal böki meg a gyerek hasát: „and this a homo  
tumbolusis”. Ez nagyjából annyit tesz, hogy nagy pocakos ember (tumbo: has, szuahéli-
ül). És nevet az egész család. 

Tomory Ibolya írása
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29/4a KI A mAGYAR? 

1. rész

Egy napon unokabátyám elhozta nagyapánk naplóját. Nagyapa ezt a naplót éppen ne-
künk, unokáinak írta. Arról szól, kik is voltak a szülei, nagyszülei, mikor és honnan jött 
Magyarországra az az ősünk, aki éppen Pesten telepedett le.  (200 éve jöhetett, nagyapa 
úgy tudta, német tanító volt, és a rajta lévő ruhán kívül mindössze egy német olvasó-
könyvet és egy nádpálcát hozott magával.) A napló olvasása után kérdezősködni kezd-
tem anyám családjáról is. Aztán egyszer felrajzoltam a családfánkat. Alig jutottam el a 
nyolc dédszülőmig, már találtam köztük székely, német, horvát, török nevűt.

2. rész

Ha előveszed városod, megyéd telefonkönyvét, ott is találni fogsz például Német(h), 
Horvát(h), Török, Tatár, Cseh, Kun, Jász, Lengyel, Olasz, Szerb vezetékneveket. Olyan ne-
veket is találsz, amelyekről érzed, hogy más nyelvből származnak. A „Horn” szó például 
németül szarvat, a  „Schuhmacher” cipészt jelent. 
Hogyan? Ennyiféle népből származunk mi, magyarok? Akkor mitől függ, hogy valaki 
magyar-e vagy nem?
Mielőtt erre válaszolnánk, gondoljuk végig, kik is voltak az őseink. Persze ehhez azt is 
hozzá kell tennünk, hogy mikor.

3. rész

Valószínűleg 3000 évvel ezelőtt – amikor az Ural hegység túloldalán éltek –, ennyit tudunk 
róluk – ugorok voltak. Belőlük, az ugorokból váltak ki a magyarok, és indultak el nyugat 
felé. Azon a több tízezer kilométeres úton, amelyet valószínűleg gyalog és lóháton több 
ezer év alatt tettek meg a Kárpát-medencéig, több néppel, főleg törökökkel, besenyőkkel 
éltek együtt. Itt, a Kárpát-medencében szlávokat, avarokat találtak. Nem tudjuk hány ez-
ren lehettek, mikor ide értek, de erős népet alkottak: ők tudtak itt olyan államot alapítani, 
amely több mint ezer éve  fennáll.

4. rész

Aztán betörtek a tatárok, és végigpusztították az országot. Nagyon sokan meghaltak azok 
közül, akik akkor már itt éltek, a király pedig – IV. Bélának hívták – kunokat, jászokat 
hívott be, hogy népesítsék be az üres, magukra hagyott falvakat. Támadtak a törökök, 
elfoglalták az ország nagyobbik felét, itt voltak 150 évig, a magyarság mégis megmaradt.
Nem tudjuk, hogy pontosan mikor, de az biztos, hogy legalább ötszáz évvel ezelőtt Budán 
már élt zsidó közösség. (Fennmaradt egy írás, amelyben tanácsot kértek a bécsi rabbitól.) 
Hatszáz évvel ezelőtt már cigányok is éltek velünk, tudjuk például, hogy Rákóczi Fe-
rencet elkísérte egy cigányprímás Törökországba, és Rákóczi haláláig vele maradt. Aztán 
betelepültek a Kárpát-medencébe a szomszéd országokból németek, horvátok, szerbek, 
csehek, szlovákok, románok is. 



312 SZocIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KöRnYEZETI KompETEncIÁK TAnULÓI

29/4b KI A mAGYAR? 

5. rész

A magyar befogadó nép. Sokféle népcsoportot fogadott be azóta, hogy ugor őseink elin-
dultak az Ural hegység túloldaláról. De a magyar nyelv, amelyen beszélünk – bár renge-
teget változott kétezer év óta, többek között török, szláv, cigány, jiddis, német szavakkal 
is gazdagodott – mégis azonos az ő nyelvükkel, azzal a nyelvvel, amelyet az ugorokból 
kivált őseink beszéltek: magyar nyelv. A különféle, egymással házasodó népek – ugor, 
török, besenyő, tatár, szláv, cigány, német, zsidó származásúak és a többi népek asszonya-
inak-férfiainak a gyerekei egy ideig még beszélték közvetlen őseik nyelvét is, de lehet, 
hogy az ő gyerekeik anyanyelve már a magyar volt.  
Petőfi édesapját Petrovicsnak, anyját Hrúznak hívták: szlovákok voltak. Fiúk, Petőfi pedig 
egyik versében – persze kicsit elfogultan – így ír: 

„Magyar vagyok. Legszebb ország hazám.
Az öt világrész nagy területén.”

6. rész

A magyarság története úgy jelenik meg előttem, mintha egy bővizű, erős sodrású folyó 
indult volna el keletről, útközben magába fogadva kisebb folyókat, patakokat. Aztán elér-
te ezt az óriási teknőt, a Kárpát-medencét, amelyben hatalmas tóvá változott (hiszen nem 
folyik tovább), és itt, tóként is magába  fogad új folyókat. 
A Dunába is belefolyik a Morva, Vág, Nyitra, Zagyva, Garam. Ha az ember ott áll a parton, 
ahol a Duna éppen befogadja a Garamot, akkor néhány percig még szemmel tudja követ-
ni a Garam vizét, amint éppen a Dunáéval egyesül, de pár száz méterrel lejjebb ez a víz 
már a Duna vizévé válik. Az emberekkel is így van. Voltak, vannak családok, amelyeknek 
a tagjai még hosszú ideig például németnek, cigánynak, szlováknak, zsidónak, csehnek, 
kínainak, arabnak is –, egyúttal magyarnak is tartották, tartják magukat. Akár így van, 
akár csak magyarnak tartja magát valaki – mindannyian, bármilyen színű is a bőrük –, 
egy szép régi szóval: honfitársaink. (Így van ez más népekkel is: egyetlen nép sem egyet-
len törzsből származik.)
Nincs más jó válasz a kérdésre: az a magyar, aki annak érzi, tudja, tartja magát. Mindegy, 
hogy hol él: Hargita megyében Erdélyben, Moldvában, a csángók között, Szabadkán, Te-
xasban,  Ausztráliában, vagy bárhol a világon. 

               Kereszty Zsuzsa,
	 	 	 	 	 	 	 	 	 főiskolai	tanár	gondolatai


