
talatainak és az ez idő alatt szerzett kapcsolatok
nak, már sokkal könnyebb dolgunk volt. Először 
is kérnünk kellett dedikált könyveket. Ennek 
bevallottan marketing okai voltak, hiszen azt már 
a játék indulása is bebizonyította, hogy egy olyan 
akció, melyhez többek között Kiss Ottó, Vámos 
Miklós, Závada Pál vagy Mácsai Pál (mind
annyian már másodszor) adja a nevét, az hiteles 
a játszani vágyók szemében, és érdekes a sajtó 
számára. Másodszor fel kellett vennünk a kap
csolatot a tévék, rádiók, újságok munkatársaival. 
Mivel a játék első évében sokan és sok helyről 
érdeklődtek a játékról és mi minden újságíró 
elérhetőségét gondosan megőriztük, végre nem 
csak úgy küldözgettük céltalanul a különböző 
szerkesztőségekbe a könyveihagyó nap sajtóanya
gát (persze azért erre is volt példa), hanem sze
mélyesen, barátként tudtuk őket megszólítani. 
Harmadszor pedig - mert szerettük volna orszá
gos méretű akcióval ünnepelni az országos játé
kot - segítséget kértünk - a könyvtáraktól. A 
Kataliston írtunk egy felhívást a játékról, mely
ben arra kértük a kollégákat, kapcsolódjanak be 
a szervezésbe. Március 25-éig összesen húsz 
könyvtár jelezte segítségét, köszönhetően első
sorban a Könyvtárostanárok Egyesületének, 
amelynek tagjai mind levelezőlistájukon, mind 
blogjukon közzétették a felhívást. A könyvtárak 
nem csak könyvek elveszítésével segítettek, de 
népszerűsítették is a játékot plakátokkal és a helyi 
sajtónak adott nyilatkozatokkal. A később a 
Katalistra küldött köszönőlevelünk tehát nem 
csak egy kötelező gesztus volt: őszintén hálásak 
vagyunk a kollégáknak az együttműködésért. 

A nagy könyvelhagyó napon 249 könyv ve
szett el, a portálnak a könyvelhagyó nap utáni 
napokban pedig mintegy négyezer látogatója volt. 
A legtöbb elveszítéssel persze valószínűleg a 
könyvtáros kollégák büszkélkedhettek, de sok 
magánszemély is kedvet kapott a játékhoz. A 
nagy érdeklődésben alighanem szerepet játszha
tott az is, hogy az egyik támogató - a Concorde 
csoport - vezetői Jaksity Györggyel az élen saját 
maguk is veszítettek el könyvet, amit sajtóköz
lemény formájában is tudattak mindenkivel. Ez 
a segítség talán még többet ért, mint a felajánlott 
pénz. 

Országos médiumok sora hirdette meg már 
napokkal korábban az eseményt, és - vagy 
telefonos érdeklődés után, vagy az MTI-n ke
resztül - országos médiumok sora írt róla az azt 
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követő napokban. És nem csak a könyveihagyó 
napról, nem csak a játékról, de ezzel együtt egy 
kitűnő új honlapról és a könyvtárak összefogásáról 
is. Már ezért megérte. 

A könyvelhagyó nap eseményeibe bekapcsoló
dott könyvtárak: 

- Arany János Általános Iskola és Gimnázium 
könyvtára, Budapest; 

- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmű
velődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet 
Könyvtára, Kecskemét; 

- Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakkö
zépiskola könyvtára, Dunaharaszti; 

- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László 
Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Komló; 

- Bárdos Lajos Altalános Iskola, Dunakeszi; 
- Bólyi könyvtár; 
- Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest; 
- Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnáziuma, Debrecen; 
- Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely; 
- Gothard Jenő Általános Iskola, Szombathely; 
- Gyergyószentmiklósi könyvtár; 
- Hermán Ottó Gimnázium, Miskolc 
- Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza; 
- Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályavá

lasztási Tanácsadó Intézet, Budapest; 
- Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyula; 
- Pest Megyei Könyvtár, Szentendre; 
- Radó Antal Könyvtár és Művelődési Köz

pont, Mór; 
- Somogyi-könyvtár, Szeged; 
- Széchenyi István Gimnázium, Pécs; 
- Tótkomlósi könyvtár. 

Buzai Csaba 
Justh Zsigmod Városi Könyvtár, Orosháza 
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Szemle 

Adatok, kezdeményezések, 
reflexiók a hazai cigányság 

integrációs esélyeiről 
(Hídszerepek. Cigány integrációs 

kérdések - könyvbemutató)* 

Az Országgyűlés 2008. tavaszi ülésszakában 
tárgyalta a kormány jelentését (J/4722.), mely a 
Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és 
etnikai kisebbségek helyzetét tekinti át a 2005 
februárja és 2007 februárja közötti időszakban. 
A legégetőbb problémák érzékeltetése céljából 
hadd idézzem a fenti dokumentum néhány meg
állapítását: „A foglalkoztatott cigányok 70 szá
zaléka segéd- vagy betanított munkás, 22 száza
léka szakmunkás, s csupán 8 százaléka dolgozik 
ún. fehérgalléros munkakörben vagy egyenruhás 
testület tagjaként [...] A háztartások 82 százalé
kának jövedelme nem éri el a KSH által kiszámí
tott létminimumot, és alapvető szükségleteit csak 
részben tudja kielégíteni. A cigány háztartások 
56 százaléka a lakosság alsó jövedelmi tizedé
hez tartozik. E családoknak még a táplálkozása 
sem kielégítő." 

A helyzetkép lesújtó. Ráadásul ugyanezeket 
a kijelentéseket olvashatjuk a kormány két évvel 
korábbi, 2003. február és 2005. február közötti 
időszakot ismertető jelentésében is. 

A most bemutatásra kerülő kötet - Hídszere
pek. Cigány integrációs kérdések (szerk. Nagy 
Attila, Péterfi Rita Bp. OSZK-Gondolat 2008) -
két alaptétele szerint a társadalom legnagyobb 
összetartó ereje a kultúra, illetve a jó példák 
tudatos felmutatásával használhatunk a legtöb
bet. Vagyis a mai magyar társadalomban a mo
bilitás elsődleges csatornája az iskolarendszer, 
az óvodától az egyetemig. 

A magyar kormány korábbi, a 2003. február 
és 2005. február közötti időszakot felölelő jelen
tése (J/92.) részletesen foglalkozott a cigányság 
óvodáztatási problémáival, illetőleg a roma fia-

NEMZETI TÉKA 

talok iskolai végzettségének kérdéskörével. Ha 
megengedik, röviden idézném a beszámoló ide
vágó megállapításait: „Óvodába országosan a 
gyermekek 88 százaléka jár, míg a cigány gyer
mekeknek kevesebb, mint a fele. Igaz ugyan, hogy 
a 20-24 éves cigány fiatalok 82,5 százaléka el
végezte az általános iskola nyolc osztályát, de 
nagy részük csak később, mint a nem roma kor
társaik. 1993 és 2003 között emelkedett az értel
mifogyatékosnak minősített és ennek alapján ki
segítőiskolába vagy osztályba utalt cigány gyer
mekek száma. Középiskolába országosan a gye
rekek 73 százaléka, míg a cigány gyerekeknek 
kb. egyötöde jut be. Országosan 2001-ben a 18 
évesek 54,5 százaléka érettségizett, a cigány fi
atalok 20-24 éves korcsoportjában ez az arány 
2002-ben csupán 5 százalékos. Még szembetű
nőbb az egyetemre vagy főiskolára járó cigány 
hallgatók eltérő aránya: míg országosan a 18— 
20 évesek 40 százaléka, addig a cigány 20-24 
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éveseknek mindössze 1,2 százaléka. Elsősorban 
azok a családok képesek gyermekeiket taníttatni, 
akiknek jövedelmi szintje a szegénységi küszöb 
felett van. A jövőben a társadalom legszegényebb 
és leginkább kirekesztett csoportját képezi majd 
a cigánygyerekeknek az általános iskolát el nem 
végző egyötöde, az általános iskolát késve el
végző második ötöde, és az a további 40-50 
százalék, amely az általános iskola elvégzése után 
nem tanul tovább, vagy beiratkozik a középisko
lába, de lemorzsolódik." 

A fentiekben idézett, a parlament által elfo
gadott hivatalos jelentés tehát tökéletesen alátá
masztja a Hídszerepek című kötet szerkesztői
nek álláspontját. A most kézbe vehető kötet azon
ban további segítséget nyújt a szakembereknek, 
szakpolitikusoknak, hogy még pontosabban ért
sék, értsük, az anyagi erőforrásokon túl milyen 
alapvető feltételei vannak a magyarországi ci
gányság integrációjának. A tanulmányokból vi
lágossá válik, hogy az iskolarendszeren belüli 
sikeres előrejutás elsődleges zálogát a kibocsátó 
családok jelentik. A családi szokás- és értékrend 
alakulását a média mellett jelentősen befolyásol
hatják az egyházak, a közművelődési, kiemelten 
a könyvtári intézmények rendszere, az önkor
mányzatok és a civil szervezetek egész hálózata. 
Mások mellett például a Nagycsaládosok Orszá
gos Egyesülete. Célravezetőnek tűnik tehát a 
gyerekek mellett/előtt a szülők megszólítása. 

A kiváló tanulmányokat tartalmazó kötet egyik 
legfelemelőbb olvasmánya számomra a 
Collegium Martineum tíz évét mutatja be. Ezt a 
középiskolai tehetséggondozó kollégiumot 1996 
szeptemberében hozták létre a Pécs melletti 
Mánfán. Alapítói, Lankó yózse/alsószentmártoni 
p lébános , Lothar Weiss, a németországi 
paderborni érsekség cigány lelkésze, Derdák 
Tibor szociológus, a pécsi Amrita OBK Egyesü
let, az alsószentmártoni Római Katolikus Egy
házközség, a Pécs Egyházmegyei Katolikus 
Caritas és a witteni St. Martin Caritas, azért 
hozták létre az intézményt, hogy támogatást 
nyújtsanak tehetséges, de hátrányos helyzetű, 
főként cigány fiataloknak az érettségi megszer
zéséhez. A Collegium Martineum Magyarország 
egyetlen olyan intézménye volt, mely a hátrá
nyos helyzetű roma gyerekek integrált középis
kolai oktatásának feltételeit képes volt biztosíta
ni. Fennállásának 11 éve alatt a kiemelten köz
célú feladatokat ellátó intézmény több mint 170 

diák útját egyengette, segítve tanulmányaikat, be
illeszkedésüket. A volt kollégisták fele sikeres 
érettségi vizsgát tett, negyede pedig főiskolán
egyetemen folytatja tanulmányait, a többiek java 
része szintén továbbtanult, valamilyen szakma 
elsajátítását választva. E mostani könyvbemuta
tó kapcsán nem kerülhetjük meg azt a kérdést, 
miért kellett megszűnnie a Col legium 
Martineumnak? De fogalmazzuk meg ugyanezt 
általánosabban és pozitív módon: Képesek-e a 
roma integráció ügye iránt elkötelezett szakem
berek és szakpolitikusok összegyűjteni az eddigi 
több száz magyarországi program közül a legsi
keresebbeket, hogy azok eredményeit és hibáit 
elemezve, a mainál sokkal hatékonyabbá tegyék 
a cigányság integrációját? 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2008. áp
rilis 30-án tette közzé összegző, helyzetfeltáró 
tanulmányát A magyarországi cigányság hely
zetének javítására és felemelkedésére a rend
szerváltás óta fordított támogatások mértéke 
és hatékonysága címmel. Az ÁSZ által készí
tett összegzés meglehetősen összetett képet 
mutat a magyarországi cigányság- integráció
jával kapcsolatos kormányzati programok, ál
lami és EU-s támogatások tekintetében: „A 
cigányság életkörülményeit objektíven bemu
tató átfogó helyzetértékelés sem a 90-es évek 
elején, sem azóta nem készült. 1993 óta adat
védelmi jogokra hivatkozással hivatalos adat
felvételt a kisebbségekről nem lehet készíteni. 
Megfelelően részletezett és kis változásokat is 
mérni képes információ híján nem lehet pon
tosan számszerűsíteni a cigányság helyzetében 
a rendszerváltás óta vagy annál rövidebb idő
szakban bekövetkezett változásokat. Követke
zésképpen a cigányság életkörülményeinek ja
vítását szolgáló támogatások hatékonyságát a 
közgazdasági elemzés hagyományos eszközei
vel nem lehet megítélni. A támogatások ered
ményességének számszerűsítéséhez szükséges 
objektív adatok hiánya miatt a támogatások 
hatékonyságát csak közvetett módon lehetett 
vizsgálni." 

Az ÁSZ számításai szerint (a nyomon kö
vethető számok alapján) mintegy 14 milli
árd forintot költött az állam nevesítetten 
roma célokra. Ez elsősorban különböző, a 
kisebbségi önkormányzati intézményekhez 
kötődő támogatásokat, a cigány kultúrával 
kapcsolatos támogatásokat jelent, ahol egy-
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értelmű, hogy roma célokat és a cigány né
pességhez tartozó embereket szolgálta ez a pénz. 

Nagyobb összeg, mintegy 106 milliárd forint 
pedig az úgynevezett közvetett támogatásokon 
keresztül jutott el - vagy nem jutott el - a roma 
lakosság különböző rétegeihez. így pl. a külön
böző foglalkoztatási programokon, oktatási prog
ramokon, normatív támogatásokon keresztül. 
Nincs benne ezekben a számításokban az a pénz, 
amelyet egy roma származású ember ugyanolyan 
jogon kap meg, mint egy nem roma származású: 
pl. családi pótlék, szociális segély stb. Tehát 
összességében 1996 és 2006 között a magyar 
állam mintegy 120 milliárd forintot költött a 
magyarországi cigányság felemelésére, támoga
tására, egyszóval integrációjára. 

Mindebből következik, hogy szükség van a 
cigányság helyzetét feltáró, átfogó kutatásokra, 
olyanokra, mint amilyet e kötet szerzői is végez
tek. Egyet tudunk érteni abban is az ÁSZ szak
értőivel, hogy szakítani kell azzal a gyakorlattal, 
amely nem hajlandó mérni, hogy valóban elér
keztek-e a támogatások a romákhoz. Erre külön
böző, nemzetközileg elfogadott módszerek létez
nek. Véleményem szerint enélkül valódi roma 
integrációs programok nem működhetnek a jö
vőben. 

Az egész támogatási rendszert sokkal átlátha
tóbbá kell tenni, hogy követhető és számon kér
hető legyen, vajon a támogatásra szánt összegek 
valóban a roma lakosság érdekében hasznosul
tak-e. 

Zárógondolatként ki szeretném emelni, hogy 
ez a könyv számos sikeres program ismertetésé
vel, bizonyos adatsorok összegzésével és egyes 
jó gyakorlatok bemutatásával valódi válaszokat 
tartalmaz az ÁSZ szakemberei által felvetett 
kérdésekre. 

Hazánk lakosságának jelentős, növekvő ará
nyú része (6-7%), minden bizonnyal - jelentős 
mértékben halmozottan hátrányos helyzetű -
cigány származású honfitársunk. Az utóbbi évek
ben, hónapokban a téma - részben a média be
folyása miatt is - erős érzelmi töltéssel, nehez-
teléssel, kriminalizálódott összefüggésben jele
nik meg. A helyzet érzékelhető javulását kizáró
lag a konfliktusok, a feladatok sokoldalú, tárgy
szerű, segítőkész bemutatása, a botrányokat nem 
leplező, de inkább a jó példákat kiemelő, azokat 
terjesztő megközelítés szolgálhatja. A túlfűtött 
érzelmek helyett fokozott és kölcsönös együtt-

„Elmúlt a nap, ki-ki hazafelé. Az emeletes ház előt
ti kukából arcig húzott sapkában anya és fia ke
nyeret válogat. A mesemondóversenyen díjazott fiú 
és a könyvtáros szeme ismerősen összevillan. Az
tán rezzenéstelen arccal az ég felé néz egyik is, má
sik is..." 

működési készségre, intellektuális találé
konyságra , megújuló konf l ik tusmegoldó 
stratégiákra van szükség. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy össznemzeti 
kérdésről, kikerülhetetlen feladatról van szó. 
Pártpolitikától távolságot tartó, ideológiailag 
kiegyensúlyozott, a problémára koncentráló, 
higgadt elemzésre, tárgyalásmódra kell töre
kednünk. Hatalmas intellektuális és anyagi 
veszteséget xjelent az ország minden polgára 
számára az az évente ismétlődően tízezres 
nagyságrendű cigány és nem cigány fiatal, aki 
szakképzettség megszerzése nélkül hagyja el 
az iskolarendszert. Vagyis nagy valószínűség
gel munkanélküliként kezdi és folytatja életét. 

Ékes Ilona 

* A kötetet Ékes Ilona képviselő, az Or
szággyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és 
vallásügyi bizottságának tagja mutatta be 2009. 
január 21-én az Országos Széchényi Könyv
tárban. 

(Hídszerepek (Cigány integrációs kérdések) 
Szerk.: Nagy Attila, Péterfi Rita, Bp. OSZK -
Gondolat Kiadó 2008. 308. p.) 
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éveseknek mindössze 1,2 százaléka. Elsősorban 
azok a családok képesek gyermekeiket taníttatni, 
akiknek jövedelmi szintje a szegénységi küszöb 
felett van. A jövőben a társadalom legszegényebb 
és leginkább kirekesztett csoportját képezi majd 
a cigánygyerekeknek az általános iskolát el nem 
végző egyötöde, az általános iskolát késve el
végző második ötöde, és az a további 40-50 
százalék, amely az általános iskola elvégzése után 
nem tanul tovább, vagy beiratkozik a középisko
lába, de lemorzsolódik." 

A fentiekben idézett, a parlament által elfo
gadott hivatalos jelentés tehát tökéletesen alátá
masztja a Hídszerepek című kötet szerkesztői
nek álláspontját. A most kézbe vehető kötet azon
ban további segítséget nyújt a szakembereknek, 
szakpolitikusoknak, hogy még pontosabban ért
sék, értsük, az anyagi erőforrásokon túl milyen 
alapvető feltételei vannak a magyarországi ci
gányság integrációjának. A tanulmányokból vi
lágossá válik, hogy az iskolarendszeren belüli 
sikeres előrejutás elsődleges zálogát a kibocsátó 
családok jelentik. A családi szokás- és értékrend 
alakulását a média mellett jelentősen befolyásol
hatják az egyházak, a közművelődési, kiemelten 
a könyvtári intézmények rendszere, az önkor
mányzatok és a civil szervezetek egész hálózata. 
Mások mellett például a Nagycsaládosok Orszá
gos Egyesülete. Célravezetőnek tűnik tehát a 
gyerekek mellett/előtt a szülők megszólítása. 

A kiváló tanulmányokat tartalmazó kötet egyik 
legfelemelőbb olvasmánya számomra a 
Collegium Martineum tíz évét mutatja be. Ezt a 
középiskolai tehetséggondozó kollégiumot 1996 
szeptemberében hozták létre a Pécs melletti 
Mánfán. Alapítói, Lankó yózse/alsószentmártoni 
p lébános , Lothar Weiss, a németországi 
paderborni érsekség cigány lelkésze, Derdák 
Tibor szociológus, a pécsi Amrita OBK Egyesü
let, az alsószentmártoni Római Katolikus Egy
házközség, a Pécs Egyházmegyei Katolikus 
Caritas és a witteni St. Martin Caritas, azért 
hozták létre az intézményt, hogy támogatást 
nyújtsanak tehetséges, de hátrányos helyzetű, 
főként cigány fiataloknak az érettségi megszer
zéséhez. A Collegium Martineum Magyarország 
egyetlen olyan intézménye volt, mely a hátrá
nyos helyzetű roma gyerekek integrált középis
kolai oktatásának feltételeit képes volt biztosíta
ni. Fennállásának 11 éve alatt a kiemelten köz
célú feladatokat ellátó intézmény több mint 170 

diák útját egyengette, segítve tanulmányaikat, be
illeszkedésüket. A volt kollégisták fele sikeres 
érettségi vizsgát tett, negyede pedig főiskolán
egyetemen folytatja tanulmányait, a többiek java 
része szintén továbbtanult, valamilyen szakma 
elsajátítását választva. E mostani könyvbemuta
tó kapcsán nem kerülhetjük meg azt a kérdést, 
miért kellett megszűnnie a Col legium 
Martineumnak? De fogalmazzuk meg ugyanezt 
általánosabban és pozitív módon: Képesek-e a 
roma integráció ügye iránt elkötelezett szakem
berek és szakpolitikusok összegyűjteni az eddigi 
több száz magyarországi program közül a legsi
keresebbeket, hogy azok eredményeit és hibáit 
elemezve, a mainál sokkal hatékonyabbá tegyék 
a cigányság integrációját? 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2008. áp
rilis 30-án tette közzé összegző, helyzetfeltáró 
tanulmányát A magyarországi cigányság hely
zetének javítására és felemelkedésére a rend
szerváltás óta fordított támogatások mértéke 
és hatékonysága címmel. Az ÁSZ által készí
tett összegzés meglehetősen összetett képet 
mutat a magyarországi cigányság- integráció
jával kapcsolatos kormányzati programok, ál
lami és EU-s támogatások tekintetében: „A 
cigányság életkörülményeit objektíven bemu
tató átfogó helyzetértékelés sem a 90-es évek 
elején, sem azóta nem készült. 1993 óta adat
védelmi jogokra hivatkozással hivatalos adat
felvételt a kisebbségekről nem lehet készíteni. 
Megfelelően részletezett és kis változásokat is 
mérni képes információ híján nem lehet pon
tosan számszerűsíteni a cigányság helyzetében 
a rendszerváltás óta vagy annál rövidebb idő
szakban bekövetkezett változásokat. Követke
zésképpen a cigányság életkörülményeinek ja
vítását szolgáló támogatások hatékonyságát a 
közgazdasági elemzés hagyományos eszközei
vel nem lehet megítélni. A támogatások ered
ményességének számszerűsítéséhez szükséges 
objektív adatok hiánya miatt a támogatások 
hatékonyságát csak közvetett módon lehetett 
vizsgálni." 

Az ÁSZ számításai szerint (a nyomon kö
vethető számok alapján) mintegy 14 milli
árd forintot költött az állam nevesítetten 
roma célokra. Ez elsősorban különböző, a 
kisebbségi önkormányzati intézményekhez 
kötődő támogatásokat, a cigány kultúrával 
kapcsolatos támogatásokat jelent, ahol egy-
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értelmű, hogy roma célokat és a cigány né
pességhez tartozó embereket szolgálta ez a pénz. 

Nagyobb összeg, mintegy 106 milliárd forint 
pedig az úgynevezett közvetett támogatásokon 
keresztül jutott el - vagy nem jutott el - a roma 
lakosság különböző rétegeihez. így pl. a külön
böző foglalkoztatási programokon, oktatási prog
ramokon, normatív támogatásokon keresztül. 
Nincs benne ezekben a számításokban az a pénz, 
amelyet egy roma származású ember ugyanolyan 
jogon kap meg, mint egy nem roma származású: 
pl. családi pótlék, szociális segély stb. Tehát 
összességében 1996 és 2006 között a magyar 
állam mintegy 120 milliárd forintot költött a 
magyarországi cigányság felemelésére, támoga
tására, egyszóval integrációjára. 

Mindebből következik, hogy szükség van a 
cigányság helyzetét feltáró, átfogó kutatásokra, 
olyanokra, mint amilyet e kötet szerzői is végez
tek. Egyet tudunk érteni abban is az ÁSZ szak
értőivel, hogy szakítani kell azzal a gyakorlattal, 
amely nem hajlandó mérni, hogy valóban elér
keztek-e a támogatások a romákhoz. Erre külön
böző, nemzetközileg elfogadott módszerek létez
nek. Véleményem szerint enélkül valódi roma 
integrációs programok nem működhetnek a jö
vőben. 

Az egész támogatási rendszert sokkal átlátha
tóbbá kell tenni, hogy követhető és számon kér
hető legyen, vajon a támogatásra szánt összegek 
valóban a roma lakosság érdekében hasznosul
tak-e. 

Zárógondolatként ki szeretném emelni, hogy 
ez a könyv számos sikeres program ismertetésé
vel, bizonyos adatsorok összegzésével és egyes 
jó gyakorlatok bemutatásával valódi válaszokat 
tartalmaz az ÁSZ szakemberei által felvetett 
kérdésekre. 

Hazánk lakosságának jelentős, növekvő ará
nyú része (6-7%), minden bizonnyal - jelentős 
mértékben halmozottan hátrányos helyzetű -
cigány származású honfitársunk. Az utóbbi évek
ben, hónapokban a téma - részben a média be
folyása miatt is - erős érzelmi töltéssel, nehez-
teléssel, kriminalizálódott összefüggésben jele
nik meg. A helyzet érzékelhető javulását kizáró
lag a konfliktusok, a feladatok sokoldalú, tárgy
szerű, segítőkész bemutatása, a botrányokat nem 
leplező, de inkább a jó példákat kiemelő, azokat 
terjesztő megközelítés szolgálhatja. A túlfűtött 
érzelmek helyett fokozott és kölcsönös együtt-

„Elmúlt a nap, ki-ki hazafelé. Az emeletes ház előt
ti kukából arcig húzott sapkában anya és fia ke
nyeret válogat. A mesemondóversenyen díjazott fiú 
és a könyvtáros szeme ismerősen összevillan. Az
tán rezzenéstelen arccal az ég felé néz egyik is, má
sik is..." 

működési készségre, intellektuális találé
konyságra , megújuló konf l ik tusmegoldó 
stratégiákra van szükség. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy össznemzeti 
kérdésről, kikerülhetetlen feladatról van szó. 
Pártpolitikától távolságot tartó, ideológiailag 
kiegyensúlyozott, a problémára koncentráló, 
higgadt elemzésre, tárgyalásmódra kell töre
kednünk. Hatalmas intellektuális és anyagi 
veszteséget xjelent az ország minden polgára 
számára az az évente ismétlődően tízezres 
nagyságrendű cigány és nem cigány fiatal, aki 
szakképzettség megszerzése nélkül hagyja el 
az iskolarendszert. Vagyis nagy valószínűség
gel munkanélküliként kezdi és folytatja életét. 

Ékes Ilona 

* A kötetet Ékes Ilona képviselő, az Or
szággyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és 
vallásügyi bizottságának tagja mutatta be 2009. 
január 21-én az Országos Széchényi Könyv
tárban. 

(Hídszerepek (Cigány integrációs kérdések) 
Szerk.: Nagy Attila, Péterfi Rita, Bp. OSZK -
Gondolat Kiadó 2008. 308. p.) 
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