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„Itt a könyvtárban
nagyon jó”

Nagy Attila és Péterfi Rita szerkesztésében végre
olyan könyvet forgathatunk a több mint 600 ezer
fõs cigányság kulturális beilleszkedésérõl, amely
az elméleti kérdések taglalása mellett szociografi-
kusan, esszé, mélyinterjú formájában úgy szól az
élet adta helyzethez alkalmazkodó tapasztalatok-
ról, hogy a kisebbségügyben reálisan képviselen-
dõ és a gyakorlatban megmutatható szakmai el-
kötelezettségünk többé nem feltételes módú cse-
lekvési tervek sora lesz.

Landauer Attila bevezetõ elméleti írásában – a
hiteles ismeretek érdekében, újabb néprajzi és
nyelvtudományi vizsgálódások alapján – tisztázó,
tömör, világos képet ad a magyarországi cigány-
ság anyanyelvi csoportjairól a téma iránt érdeklõ-
dõknek, majd a több mint kétszáz éves cigányku-
tatás történeti vázlata után a mai feltárás problé-
máival foglalkozik (a lábjegyzetekre is figyelni

kell), hogy azután következõ elemzésében rideg
és szívet melengetõ valóságot ábrázoljon.

Szilágyi Irén Debrecenbõl a cigányok lakta
települések letéti, roma szak- és szépirodalmi
könyvekkel való ellátásának, hûséges gondozá-
sának módszertani vonatkozásait ismerteti, ame-
lyek megléte legalább kiegészítõ elemként számí-
tásba vehetõ, amint a zsákai olvasótábor is a maga
családias légkörével, felzárkóztató, tehetséggon-
dozó feladatával.

Vraukóné Lukács Ilona Nyíregyházáról pél-
damutató felkészültséggel, személyes hangú meg-
közelítéssel számol be a kisebbségek könyvtári
ellátásáról, kiállításról, rendezvényekrõl, felmérés-
rõl, etnikai mûvek ismertetésérõl, a hagyományos
könyvtári funkciókon túli segítésrõl, a határon
átnyúló kapcsolatok ápolásáról, sikeres pályáza-
tokról. Szerény, de elmélyült ügyszeretete köve-
tésre méltó. A cigány lakosság könyvtári ellátásá-
ra vonatkozó tervezetét szívesen olvasnánk a
megyei könyvtárak megvalósítandó programja-
ként.

Péterfi Rita Könyvtár és tanoda Ózdon cím-
mel a huszonöt–harminc százalékban cigányok
lakta városhoz ötletesen alkalmazkodó, toleran-
cia-díjat nyert könyvtárról és a Tagore Tanodáról
tudósít, ahol a hátrányos helyzetû fiatalok korre-
petálásával, a tanulás és a továbbtanulás elõsegí-
tésével foglalkoznak. „Ha csak egy gyereken
segítünk, már az is megéri” – vallja a tanodát
vezetõ Váradi Gábor festõmûvész.

A beilleszkedés egyik lehetséges útjaként lát-
tatja velünk Péterfi Rita Szûcs Hajnalkával alko-
tott szociofoto-albumában az uszkai cigányság talál-
kozását a kereszténységgel. A helyiek történetét,
helyzetét, a gyülekezet normáit, a hívõ cigányok
magatartásmintáit. A szabadkeresztény cigányok és
magyarok együttélése szigorúan idilli, mert szeretet-
teljes rend uralkodik a fejekben. Az uszkaiak sorsát
tíz éve követik nyomon a szerzõk.

„Azért vagyunk, hogy közvetítsünk” – tárja
fel élettapasztalatát Nagy Attilának a nyugalma-
zott könyvtárosnõ, Hegedûsné Zöld Hedvig. Ha
a könyvtárral barátkozó cigány családot a vizuá-
lis kultúra és saját zenéje felõl lehet „megfogni”,
akkor azt kell tenni, s ha a gyerekek jobb híján



26  • Könyvtár i Levelezõ/lap • 2005. március

fel-alá rohangálnak, miközben a felnõttek kölcsö-
nöznek, a helyzetet uraló könyvtáros papírt, ceru-
zát ad, szép lapot, képeskönyvet mutat, és mások
megzavarása helyett egyszerre a rácsodálkozás
élménye teremtõdik.

A VIII. és XIII. kerületi budapesti felderítõ
vizsgálatok a sikeres közvetítõi funkciót támaszt-
ják alá, de ha a fejezetben idézett fõvárosi vagy
Heves megyei gyermekek vallomásait olvassuk,
egyetértünk a szerzõ erõteljes kérdõjelével:
„Költséghatékony intézkedési tervek, leépítések,
elbocsátások az iskolákban, könyvtárakban. Ki-
nek marad ideje, energiája a verskezdemények,
vallomások, ’léleksikolyok’ meghallására, meg-
értésére? Netán az érzékeny, bátorító, differenci-
ált egyéni vagy csoportos beszélgetések kezde-
ményezésére? Az évtizedek óta tanított, de isko-
lában, könyvtárban alig gyakorolt biblioterápiás
foglalkozások megszervezésére?” Elõfordul, hogy
magától értetõdõ megoldások helyett csak sommás
megjegyzések hangzanak el, vagy teljes az elzárkó-
zás, amint Nagy Attiláék induló helyzetet bemutató
problémavázlatából is kiderül, a Könyvtári Figyelõ
2004. évi 2. számában.

A hagyományos egyházi feladatkörbõl való
kilépés lett a küldetése Lankó József alsószent-
mártoni lelkésznek, akinek neve országszerte
egyet jelent a cigánypasztorizációval – tudósít
Harmat József székesfehérvári könyvtáros, aki két
évtizede kíséri nyomon a cigány közösség gond-
jait, örömeit. E teljes egészében cigány falucska
papja válogatás nélkül mindenkin segített. Elõbb
ennivalóval, ruhával, gyógyszerrel, aztán nyári
táborokkal, tanfolyamokkal (kosárfonás), a Szent
Márton Alapítvánnyal, munkalehetõséggel, a
visszakapott óvoda újjászervezésével (cigányok
csináltak cigányoknak óvodát), kétnyelvû okta-
tással, napközi-játszóházzal, a Pécs melletti
Mánfán cigánykollégiummal, diákönkormányzat-
tal, kulturális élettel, teaházzal. A lelkész mellett
ma már felelõs cigány értelmiség munkálkodik,
elkötelezett szakemberek segítségével. Sikertörté-
net, keresztényi megoldás.

A nagykanizsai Kardos Ferenc, akinek roma
beilleszkedéssel kapcsolatos, lassan két évtizedes
missziója nyitott könyv az olvasók elõtt, összeg-
zõ, gondolatébresztõ tanulmányából idézünk:
„Tudom, hogy nehéz elkezdeni, kezdeményezni
az együttmûködést olyan településen, ahol ennek
nincsen hagyománya, de legfõképpen azért, mert
már az elsõ pillanatban szembe kell néznünk

önmagunkkal: nekünk, könyvtárosoknak és ne-
künk, romáknak. Szembenéznünk elõítéleteink-
kel, vélekedéseinkkel, szándékainkkal, családi és
társadalmi közegünk ítéleteivel, életünk apró, de
munkánkat befolyásoló gondjaival. A feladat azon-
ban – könyvet, internetet, CD-t, folyóiratot, in-
formációt, tudást adni a roma emberek kezébe is
– nem kisebb, mint az elsõ bibliafordítóké, nem
kisebb, mint a pedagógusoké, hivatástudatot kö-
vetelõ, gyönyörûséges, embert építõ.”

A megyei könyvtárra támaszkodó szekszárdi
óvónõ meséli, hogy a jó képességû cigánygye-
rekre valósággal „rászáll”, mert az egyéni fejlesz-
tés, a jó szocializáció a családra is pozitívan hat.
Az óvodai elvárások a gyerek otthonában is igény-
ként jelennek meg. Indíttatást a közös könyvtári
gondolkodás alkalmain nyert. A mi szakmánk
akkor példaadó, ha a cigány látogató jelenlétében
nincs semmi különös, de legapróbb rezdülésére a
kötelezõn túl is mindent megteszünk, megindít-
juk az érdeklõdés folyamatát, ami a rendszeres
olvasóvá válás elsõ lépése lehet. A késõbbiekben
pedig egy embertársunk iránti empátiás készsé-
günk vizsgázik, amikor az illetõt már második
látogatásakor ismerõsként üdvözöljük, értékeljük
az olvasottakról szóló beszámolóját, és újabb utak-
ra indítjuk.

A Magyar Mûvelõdési Intézet nemrég meg-
alakult Roma Szakértõi Tanácsa, amelynek Tol-
na megyei könyvtáros tagja is van, legfontosabb
feladatának a cigány kultúra saját kézbe vételét
tartja. A beilleszkedés és az identitás egymásból
következik.

A tanács számít a könyvtárakra, a könyvtáro-
sok megtapasztalt empátiájára, ezért várjuk a
Könyvtári Intézet kiváló munkatársaitól a kötet
folytatását. További jó gyakorlati tapasztalatok, a
megérlelt tudás, a megosztható hétköznapi ered-
mények közismertté tételét, a lelki energia átadá-
sát. Mert a beilleszkedéssel együtt izmosodó azo-
nosságtudatot erõsíteni, a folyamatot gyorsítani,
az elõítéleteket döntögetni, a küszöbfélelmeket
oldani is dolgunk. Errõl szól a könyv.

Eszköztárunk óriási.
Németh Judit

Illyés Gyula Megyei Könyvtár
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