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A magyarországi roma
kisebbség felkészítése
az EU-integrációra
Könyvtárunk minden év decemberében (a kisebb-
ségek napjához közeli dátummal) megtartja or-
szágos értekezletét, amelyen a megyei könyvtá-
rak és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár vezetõi,
a nemzetiségi könyvtárosok, a kisebbségi önkor-
mányzatok kulturális szakemberei, valamint nem-
zetiségi és dokumentációs osztályunk munkatár-
sai beszámolnak az adott évben végzett tevékeny-
ségekrõl, problémákról és az elkövetkezõ idõszak-
ban elvégzendõ feladatokról.

Az értekezlet helyszíne könyvtárunk kiállító- és
tanácskozóterme, ahol a rendezvény kiállításból,
tudományos konferenciából és fórum jellegû prog-
ramból áll. Az egész napos rendezvény továbbkép-
zési lehetõséget is hordoz a könyvtárosok és az
önkormányzati képviselõk részére. Például 2002-
ben a kisebbségkutató intézetek vezetõi mutatták be
intézményeik munkáját, 2003-ban pedig Az Euró-

pai Unió tagállamainak kisebbségi politikája cím-
mel hat, nemzetközi szinten elismert elõadó számolt
be tapasztalatairól és munkásságáról. Köztudott,
hogy a roma kisebbség szociális és kulturális gond-
jai mind helyi viszonylatban (önkormányzatok,
könyvtárak, iskolák, kultúrházak stb.), mind hazánk
EU-tagállammá válása kapcsán komoly problémá-
kat okoznak. Tervünk volt, hogy a 2004. évi ren-
dezvényünket, illetve tudományos konferenciánkat
e témának szenteljük. A Nemzeti Kulturális Alap-
program (NKA) Könyvtári Kollégiuma támogatásá-
val sikeres és igen színvonalas tudományos konfe-
renciát rendeztünk 2004. december l-jén. Egész
napos programunk három részbõl állt:

1. A fõvárosi önkormányzat által mûködtetett,
Zsigó Jenõ és Rézmûves Melinda által vezetett
Cigány Ház – Romano Kher képzõmûvészeti
közgyûjteményébõl rendezett kiállítás zenés meg-
nyitója. A megnyitó beszédet Zsigó Jenõ tartotta,
klasszikus zeneszámokkal fellépett Vajda Norbert,
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola ösztöndí-
jas hegedûse, és zongorán kísérte Szenthelyi Ju-

dit zenetanár.
A képzõmûvészeti kiállítás tizenhat cigány alko-

tó mûveibõl állt, a könyves vitrinek pedig harminc,
romani nyelven írott könyvet tartalmaztak.

2. Tudományos konferencia A magyarországi

roma kisebbség felkészítése az EU-integrációra

címmel. Heizer Antal, a Nemzeti és Etnikai Ki-
sebbségi Hivatal elnöke a hazai kisebbségpoliti-
ka aktuális kérdéseirõl beszélt. Zsigó Jenõ, a
Cigány Ház igazgatója a rendszereken átívelõ ci-
gánypolitika elhibázott lépéseirõl tartott igen iz-
galmas elõadást.

Kardos Ferenctõl, a Nagykanizsai Városi
Könyvtár igazgató-helyettesétõl a magyarországi
roma közösségek olvasáskultúrájáról hallhattunk
igen sok ismeretet nyújtó, vetítéses bemutatóval
egybekötött elõadást. Csovcsics Erika, a Gandhi
Gimnázium igazgatója szintén vetített képek,
szövegek kíséretében mutatta be a gimnázium
történetét s az ott tanuló diákok oktatásának
folyamatait.

Kállai Katalin, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma (NKÖM) romaügyi stratégiai
fõtanácsadója A romaügy helyzete az európai

kulturális együttmûködésben címmel részletesen
tájékoztatta a közönséget a roma kérdésekben
illetékes hivatalok és intézmények szerepérõl az
integrációs problémakörben. Majtényi Balázs, a
Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi
Intézetének tudományos munkatársa a roma ki-
sebbség EU-bõvítés utáni esélyeirõl beszélt a tag-
államok emberi jogi és kisebbségpolitikai határo-
zatainak, szabályainak tükrében. Törzsök Erika,

Mender Tiborné, az OIK fõigazgatója és Zsigó Jenõ, a
Cigány Ház (Romano Kher) igazgatója
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az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások
Közalapítvány elnöke Tudástranszfer karaván

címmel filmet mutatott be az elmaradott, szegény
régiókban élõ cigány népesség szociális és kultu-
rális helyzetérõl.

Minden elõadásról hangfelvétel készült, amely-
bõl – kérésre – könyvtáraknak vagy intézmények-
nek másolatot készíthetünk. Ezen tájékoztató cik-
künkhöz Kállai Katalin romaügyi stratégiai fõta-
nácsadó írásban is rendelkezésünkre bocsátott
elõadási anyagát a lap Mûhely rovatában olvas-
hatják.

3. Fórum – beszélgetés: beszámolók, problé-
mafelvetések, vendéglátás.

Rendezvényünkön több mint ötvenen vettek
részt. A program után a résztvevõk intézményünk
saját kiadványait (Évkönyv, nemzetiségi bibliog-
ráfiák, tájékoztató anyagok) kapták kézhez.

Lukács Zsuzsanna

Gábor Iván
1935–2004

Csak 69 éves volt, de a kegyetlen
kór nem adott már neki több idõt ah-
hoz, hogy feleségével együtt élvezze
a nyugalmas budakeszi otthont, ne-
ves grafikus fiának sikereit, unokái-

nak cseperedését. Két közismert fiútestvére (Gá-
bor Pál filmrendezõ és dr. Gábor Imre sebész
fõorvos) után 2004. december 9-én õ is távozott
az élõk sorából. Szülõvárosában, Dunaföldváron
helyezték örök nyugalomra.

Gábor Iván az ELTE Bölcsészettudományi
Karán, könyvtár-magyar szakon végzett 1959-
ben. Friss diplomásként magyart tanított az akko-
ri Kerpely Antal Kohó- és Gépipari Technikum-
ban, majd amikor az intézmény fõiskolává ala-
kult, megbízást kapott a könyvtár kialakítására és
vezetésére.

1980-ban családjával Budapestre költözött, és
az Állatorvos-tudományi Egyetem újjászületõ
könyvtárában folytatta szakmai tevékenységét
osztályvezetõi, majd 1992-tõl igazgatóhelyettesi
beosztásban.

Bakonyi Ferencné könyvtárigazgató irányítá-
sa mellett együtt éltük át a modern könyvtár ki-
alakításának minden fázisát, a tervezéstõl az épí-
tésen, berendezésen át egészen a számítógépes
szolgáltatások bevezetéséig. A rutin állománygya-
rapítási és feldolgozási folyamatok felügyelete
mellett meghatározó szerepe volt a Magyary-
Kossa Gyuláról elnevezett szakmatörténeti könyv-
különgyûjtemény kialakításában, a hivatalosan is

elismert Állatorvos-történeti Múzeum szakszerû
felépítésében, a történeti levéltár rendbetételében,
feltárásában. Nyugdíjba vonulása után (1996) még
sokáig támaszkodhattunk önzetlen segítségére.

Csendes, szerény, visszahúzódó egyénisége
mögött veretes humán mûveltség, nagyfokú em-
berség húzódott. A történelem iránti érdeklõdése,
tanári precizitása, óvatos megfontoltsága hozzá-
járult ahhoz, hogy a könyvtár a szakmát újraíró
fejlõdés sodrában sem feledkezett meg a múlt
értékeirõl. (Cserey Lászlóné)

Koller András
1973–2005

1996 nyarán egy fiú érkezett a Kézirattár-
ba.  (Országos Széchényi Könyvtár – A

szerk.) Csöndesen elfoglalta helyét a szá-
mára kijelölt asztalnál, a számára kijelölt
munka fölött. Nem sokat tudtunk róla,
talán csak annyit, hogy latin szakos, és
éppen egyetemi szakdolgozatát írja.

Késõbb láttuk, hogy tanulgat angolul, mígnem egy prágai
konferencián kiderült: könnyed eleganciával beszéli a
nyelvet. Megtudtuk, hogy tanulgat olaszul, és Itáliába ter-
mészetesen olaszul ír, ám nem sejtettük, hogy ezen a nyel-
ven is hibátlanul és választékosan fogalmaz, mint azt az
olasz kollégák válaszlevelei tanúsították. Láttuk, hogy a
klasszikus latin irodalom jó ismerõje, egy idõ után azt is
tapasztaltuk, hogy a XIX-XX. század irodalmában éppoly
otthonosan mozog, mint az antikvitásban. Tudtuk, hogy
kedveli a zenét, ám csak sejtettük, hogy a nagy, értõ zene-
hallgatók egyike. Érdeklõdésének, szellemének tágassága
magyarázza, hogy hivatali és tudományos munkája során a
legkülönbözõbb, de mindig fontos szövegek találtak rá,
köztük Miskolczi Csulyak István munkái, a Képes Krónika,
melynek textusa kideríthetetlen okból egy mondat köze-
pén szakad meg, vagy éppen Szent Ágoston Vallomásai.  A
vallomások többet jelentettek szakdolgozati forrásnál, dok-
tori disszertációjához is ezekbõl merített.

Ám mindez csak decorum, ha úgy tetszik, zárójelbe
teendõ. Ugyanis mindezeknél a kincseknél is mérhetet-
lenül nagyobb adománnyal rendelkezett, amelyre válasz-
tott nyelvünkben egyetlen szó van: affabilitas. Cicero a
Kötelességekrõl írott munkájában azt mondja, ez köti
össze az emberi lelkeket, mégpedig oly nagy erõvel,
hogy azt alig lehet kifejezni. Affabilitas, a kedvesség, a
nyitottság, a szó mélyén: a megszólíthatóság. A fiú, aki
akkor elfoglalta helyét a Kézirattárban, a megszólítható-
ság isteni adományát birtokolta. A lélek teljes nyitottsá-
gával fogadott minden kérést, minden szót, minden jelet,
és anélkül, hogy erre törekedett volna, magához bilin-
cselte lelkünket, mert az angyali szem határtalan, szere-
tetteljes figyelmével fordult az emberhez.

Egy angyali férfiú idõzött közöttünk. Adjunk hálát
érte az Istennek! (Földesi Ferenc halotti beszéde Koller

András hamvai fölött.)


