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„Ó, ha Magyarországban,
Kerecsend falujában
Jöttél volna világra,

Akadnál jobb országra…(?)”

Történetünk közel tíz éve kezdődött egy nehéz
helynek számító észak-magyarországi faluban,
Kerecsenden. Egyházközségi képviselőtestületi
választásra készült a falu. Akkoriban is egyházi
munkahelyen dolgoztam, családi helyzetemhez és
képességeimhez mérten erőmön felül. A jelölés idő-
szakában eljött hozzánk egy öreg néni. Megkért,
hogy jelöltessem magam. Mondtam: én többet már
nem tudok vállalni, szó sem lehet róla. Ő se szó,
se beszéd leült a nappaliban és elkezdett sírni.

— Ne tessék zsarolni — mondtam —, nem
megy. Erre már nem vagyok képes.

— Mi lesz ezzel a faluval, ha minden tanult
ember elhagyja? — sírta ő.

— Már hogy hagyná el? Van óvoda, iskola,
orvos, jegyző, csupa tanult ember!

— Nem arra van szükség, az nem segít raj-
tunk! — keseregte.

Nem ment el, amíg meg nem ígértem: gon-
dolkodom a dolgon…

Ma úgy vélem: egyetlen szócska kivételével tö-
kéletesen igaza volt. Nem csak arra van szükség,
önmagában az intézményes gondoskodás kevés.

Amikor fölállt az új képviselő-testület, a kö-
vetkező nehézségekkel találtuk szembe magunkat:
Templomunk állapota lesújtó, mindenütt beázik,
a tető és a födém szinte életveszélyes. A lakatlanul
álló parókia úgyszintén. Csaknem húsz éve nincs
saját papunk, a rotációban ellátott egyházi szolgálat
ideje alatt a régi szokások, a régi közösség elmál-
lott, szétporladt. Egyházközségi élet jóformán
nincs, az egy Rózsafűzér Társulatot leszámítva. Fi-
atalok egyáltalán nem, gyerekek a sajátjainkat le-
számítva szintén nem járnak templomba. Már az ün-
nepi körmenetek kiállítása is jóformán a lehetetlennel
határos. A község nagyszámú roma lakossága
nem talál semmilyen lelki táplálékot magának
szertartásainkon, ők — bár még kereszteltetnek, te-
mettetnek — a templomi alkalmakon már semmi-
lyen módon nem vesznek részt. Viszont nagy
számban csatlakoznak a különféle gyülekezetek-
hez, hogy lelki hiányaikat betölthessék, amire a ka-
tolikus egyház nem volt képes, nem volt elég nyi-
tott. A gyerekeket nem tudjuk elérni, megszólítani.

A magyar gyerekek csaknem mind Egerbe járnak
iskolába, szétszórva a város intézményeibe, ezért
még egymáshoz is kevés közük van. A roma és a
magyar gyerekeknek pedig végképp semmiféle kö-
zük nincs egymáshoz: a cigánygyerekek mind a he-
lyi iskolába járnak. Itt azonban a gyülekezetek nem
tolerálják, ha mi is hitoktatással próbálkozunk…
A megfogyatkozott, jórészt elöregedett, megke-
seredett templomi közösség a legkevésbé sem fo-
gékony a nyitásra, befogadásra.

Miután a meghívást elfogadtuk, mi is Szent
Ferenc módján, s ugyanazzal a tévedéssel, mint
ő, láttunk munkához. Azt gondoltuk, ha a temp-
lom ügyét vesszük elsősorban kézbe, és sikerre
visszük, a közös munka majd közösséget is te-
remt. Az első gyűjtések, jótékonysági színházak
(Paul Claudel Angyali üdvözlete például Nagy-
Kálózy Eszterrel, Blaskó Péterrel, Eperjes Ká -
rollyal) tényleg megmozgatták egy időre az ál-
lóvizet, de a felméréseken, a tervek elkészítésén
túl nem juthattunk. Sem az egyházvezetés, sem
a politikai környezet nem támogatta az ügyet,
saját erőnk pedig kevés volt. Hiába volt a szám-
talan pályázat, s minden küzdelem, ima, böjt fel-
ajánlások. Úgy tűnik, Isten mást várt tőlünk.

Közvetlenül a választások előtt más egyház-
községhez csatoltak bennünket fíliaként, s kiváló
plébánost kaptunk. Kiderült, hogy ő kivételesen
érzékeny a gyerekek ügye iránt, és fel mérve a ne-
hézségeket, személyesen vette kéz be az iskolai
hittan dolgát is.

Néhányan, akik fontosnak éreztük a gyerek-
közösség építését, már korábban, 2001 nyarán
próbálkoztunk az első táborral. Ez az alkalom két
faluval odébb, Egerszalókon volt, s még csak
saját gyerekeink, s az ő baráti körük lelki igényeit
próbálta kielégíteni. Azért is kezdtük persze ki-
csiben, mert nem volt még semmilyen tapaszta-
latunk, támogatásunk, és magunk is botladoz-
tunk a megkezdeni remélt úton. Ez a tábor igen
jól sikerült, több pap barátunk is kiterjesztette rá
lelki értelemben szerető gondoskodását, s a gye-
rekek kezdtek olyan közösséggé kovácsolódni,
amire később igen sokat építhettünk.

A második nyárra a tari táborba már olyanok
is velünk jöttek, akiknek egyébként templomhoz,
hithez csak érintőleg, vagy még úgy sem volt köze.
És eljöttek az első cigánygyerekek is. Valójában ez
az együttlét volt az alapozás ideje. Mi magunk is
itt kezdtük el a közös rítusok, a közös rend ki-
alakítását. Amikor kiszálltunk a tari ház udvarán,
s a tizenhat gyerek húsz felé szaladt és harminc
féle dolgot akart egyszerre, azt hittem, vége a vi-
lágnak, soha nem leszünk képesek egymásra fi-
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gyelni, közös rendet kialakítani. Sajnos a szom-
szédban volt egy bolt is, ami külön hatalmas csáb-
erővel bírt, és volt szekrénybe zárt televízió, ami-
nek kulcsa az én zsebemben lapult. Hatalmas
feladat volt együtt étkezni, rávenni a gyerekeket,
hogy főtt ételt egyenek, s ne a boltba szökdösse-
nek csipszezni, hogy kiránduljunk, s ne tévézzünk,
hogy tábortüzezzünk, s ne kártyázzunk a sarok-
ban. Ekkor vezettük be az őrangyalos játékot, s azt
a szokást, hogy minden este tábortüzet gyújtunk,
több beszélgető kört indítunk, mégpe dig úgy, hogy
meggyújtunk egy hatalmas gyertyát, s körbe ad-
juk. Mindig csak az beszél az adott tárgyról, aki-
nél a gyertya van, a többiek hall gatják. Az első kör
mindig a nap örömeiről, bánatairól szól.

Ennek a tábornak minden nehézsége ellenére
is egy gyönyörű történet alapozta meg a lelkét.
A szűkös helyen nehezen ment a berendezkedés.
Egyszer csak megjelent egy néni, karján egy gar-
nitúra hófehér, ropogósra vasalt, csodás, hímzett
ágyneművel. — Kedvesem, mondta —, azt hiszem,
ebből hiányuk lehet —, s a karomra tette a huza-
tokat, lepedőt.Az egyik cigány kislánynak nem volt
semmije, s csak egy pucér paplant tudtunk szerezni
neki. A néni szeme láttára átadtam neki az aján-
dékot. A kicsi alig merte elvenni. A nénike megsi-
mogatta, és elment. A kislány ámultan kérdezte:
tényleg belefekhetek én ebbe a gyönyörű ágyba
majd? Tudja az a néni, hogy én fogom használni?

— Hát persze!
— És nem fél, hogy bepiszkolom?
— Akkor nem hozta volna!
— De hát nem is ismer engem az a néni! Mi -

ért szeret ennyire?
Ez a szeretet lengte be végül az egész ott töl-

tött időt, fölülírva a küzdelmeket, nehézségeket.
Ezt éltük meg az éjféli pizsamás misén is, amit
egy kiváló fiatal atya celebrált nekünk szeretet-
ből, barátságból.

Az utolsó esti tábortűz után lefektettük a tár-
saságot, s míg az egyik anyukatárs mesélt, kivi-
lágítottuk mécsesekkel a templomhegy minden
lépcsőjét, s magát a templomot is. Riadót fúj-
tunk, és pizsamában masíroztunk búcsúmisére a
gyönyörű régi templomocskába. A mise jó részét
aztán a személyes imák, könyörgések tették ki
szülőkért, testvérekért, szeretetért, megértésért.

Ez a lendület otthon is hetekig tartott. A gye-
rektársaság épült, bővült. Az adventi koszorú-
kötés, a kántálás, a betlehemezés, a közös kará-
csonyi templomdíszítés mind csak használt az
ügynek, meg a néhány közös túra is, amit össze
tudtunk hozni. Atyánk, sportos ember lévén,
síelt, szánkózott a gyerekekkel, a káplán úr oly-
kor még moziba is elvitte őket.

Az egyik roma kislány az ezt követő tavaszon
elsőáldozó lett. Erre évtizedek óta nem volt példa.

Ez számomra is meghatározó élmény volt. A fel-
készülés utolsó szakaszában a gyerek betegségei,
hiányzásai miatt az atyának segítségre volt szük-
sége. Ki kellett hát mennem a telepre a kislányhoz,
hogy pótoljuk a mulasztásokat. Együtt kellett en-
nünk és innunk, meg kellett értenem, milyen fon-
tos ez, mennyire elengedhetetlen része a be- és el-
fogadásnak. Le kellett győznöm a teleptől való
gyerekkori félelmeimet, rossz emlékeimet — az-
óta nem volt okom ott jár ni —, le kellett győznöm
azt a belső ellenállást is, hogy magamnál eleset-
tebbektől elfogadjak bármit is. Nem is annyira a
finnyásság, inkább valami rosszul értelmezett igaz-
ságosság, tapintat okán. Rá kellett jönnöm: a leg-
súlyosabb megbántás, megalázás lenne, ha nem
fogadnám el vendégszeretetüket és hálájukat.

Ebben az időben fölfedeztünk néhány alapít-
ványi pályázati lehetőséget. Ez fontos volt a tá-
borok bővülése miatt is, hiszen a magyar csalá-
dokból sem a jobb módúak engedték velünk
eljönni csemetéiket, az pedig, hogy a cigány-
gyerekektől komoly hozzájárulást kérjünk, az
első pillanattól lehetetlen volt.

Sokat törtük a fejünket azon is, hogy ha a gye-
rekek otthon nem kapnak megerősítést, előbb-
utóbb kihuny a közös esti tüzek fénye a lelkükben,
s néhány hét, hónap után újra kikopnak a temp-
lomból. Az is világosnak tűnt, hogy direkt módon
vallásos alkalmakra a szülők el se jönnének. Ez an-
nál inkább igaz volt, mert a táborban is nagyon fi-
noman és tapintatosan lehetett megtalálni azt a
keskeny ösvényt, ami Istenhez vezet, minden pil-
lanatban mérlegelve, mi az alkalmas forma, esz-
köz, mennyi hasznos még, s mi lenne már sok.
Sokkal inkább működött, segített a feltétlen elfo-
gadás, a személyre szóló figyelem, a cselekvő sze-
retet megtapasztalása, mint bármiféle tanítás.

Ebben az útkeresésben volt komoly segítségünk -
re harmadik táborunkban egy kiváló cigány dia-
kónus Tiszaörsön. Ide már két váltásban kellett vin-
nünk a gyerekeket, mert ekkorra a plébános úr
iskolai hittanának köszönhetően a romák közül is
igen sokan jelentkeztek. Vagyis, hogy pontos legyek:
az atyával végigjárva a cigánytelepet és a telepen
kívüli családokat is, ahonnan hittanra jártak a gye-
rekek, sok szülőt meg tudtunk győzni arról, hogy
elengedheti velünk csemetéjét. Ez komoly bizalmi
kérdés volt. Sokat nyomott a latban az is, hogy az
eddigi táborokban résztvevő képviselő testületi
tagtársunk lett az önkormány zat családvédelmi
felelőse, s ő hivatalból is ismerte a családokat.

Itt, Tiszaörsön lett tábori programmá a bibliai
színjátszás, amit a gyerekek mérhetetlenül élvez-
tek. Itt vált állandósuló elemmé a kéz műveskedés
is, amivel ki tudtuk váltani többek között azt is,
hogy az őrangyalok bolti vásárlásokkal és aján-
dékozással próbálják „angyali kötelességüket”
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letudni. Nagy ajándéka volt a tábornak a lélek-
lámpásos délelőtt is, amikor mind egy-egy lobogó
mécsest kaptunk kezünkbe; míg az égett, csöndben
kellett maradnunk, s lehetőleg magunk ba mé-
lyednünk. Így főztük meg hárman egyetlen hang
nélkül minden táborok valószínűleg legfinomabb
ebédjét. Remek volt a „titok szoba”, ahová el le-
hetett vonulni a gyerekeknek a diakónus úrral,
hogy kiönthessék a lelküket. A kö zös kereszt ácso-
 lása és felállítása, amire ki-ki föltűzhette a maga le-
velét, amit a Megváltóhoz írt.

Ez után a tábor után igazán reménykeltő he -
tek, hónapok következtek. A misékre harminc-
negyven gyerek is eljött, magyarok, cigányok
egyaránt. Rendszeresek voltak a találkozások,
beszélgetések, mise utáni sütizések. Ám a temp-
lomi közönséget zavarta, hogy túl nagy a nyüzs-
gés, s nem tudtuk elérni, hogy ők is átérezzék
örömünket, és nyitott szívvel álljanak a változá-
sokhoz. Ezért aztán a gyerekekkel felköltöztünk
a kórusra, ott talán kevésbé zavarják az áhítatot
addig is, amíg becsiszolódnak a szokásrendbe.

Egyik alkalommal, amikor mise végén épp az
utolsó cigánygyerekeket segítettük le a meredek
kóruslépcsőn, egyik kegyes néni, akinek ott fönn
volt törzsszéke, ránk förmedt sztentori hangon:
„Aztán mit akartok ti a templomban ezzel a csür-
 hével?” Sokan csak ennyit láttak…

Ekkoriban adtuk be első színházi pályázatain-
kat abban a reményben, hogy a jó előadások, a kö-
zös élmények, az általában vallásos, vagy történelmi
tárgyú darabok, amiket kiválasztunk, s a hosszú,
közös buszutak, ahol beszélgetni lehet, talán a szü-
lők, a felnőttek között is közösséget teremtenek. Re-
méltük, hogy a színvonalas programok meg-
győzik a magyar szülőket, akik vonakodva és
gyanakodva engedték az egyházközségi progra-
mokra a gyerekeiket, hogy nincs ez „rangon alul”,
hogy helyben is kitalálhatunk, szervezhetünk jó dol-
gokat, nem csak az elegáns nak gondolt egri lehe-
tőségek érnek valamit. A ci gány szülők túlnyomó
többségének pedig nemigen volt ezeken az alkal-
makon kívül lehetőségük ilyesmire; nekik szeret-
tünk volna lehetőséget teremteni arra, hogy a
kultúrának ezt a szeletét is megtapasztalják.

De természetesen reméltük azt is: a két etni-
kumnak könnyebb megérteni, elfogadni egymást,
egymás gyerekeit, ha közös élmények, örömök fű-
zik össze őket. És talán könnyebb nekünk is így ki-
lépni a templom, a sekrestye falai közül, hogy erő-
síthessük, építhessük, bővíthessük az egész
közösséget… Plébános úr, érzékelve a feszültséget
is, a szükséget is, bevezette szombat esténként a
külön ifjúsági gitáros misét, amit eleinte káplán úr,
később ő maga tartott, miközben azért pacifikál-
ni igyekezett „a fegyelemért kiáltó” nénikék hadát
is. Sok gyerekünk lett első áldozó, s ami időtlen

idők óta nem fordult elő: bérmálkozás volt falunk
templomában, s az erre való készülés, és maga a
nagy alkalom százakat mozgatott meg — úgy tűnt,
igazán élő az ifjúsági és gyerek közösség, s végre-
végre a szülők, a felnőttek is megmozdulnak.

Javában készültünk a szilvásváradi táborra,
amikor mennykőként csapott le a hír: az érseki
dispozíció értelmében atyánkat elhelyezik, s új plé-
bánost kapunk… Igen mély völgyön kellett át-
mennünk a következő években. Talán az volt a leg-
nagyobb ajándék, hogy azok a gyerekek, akik az
első táborosok voltak, eddigre már testben-lélek-
ben megerősödtek annyira, hogy segítségeink, tá-
bori csoportvezetőink legyenek, és valaho gyan pró-
bálják velünk együtt mégis összetartani azt, ami
széthullani indult. Mert az új atyát nem érdekelték
a számunkra fontos ügyek. Legelőször maga az if-
júsági mise szűnt meg… Ezekben az években el-
fogytak, erodálódtak, tönkre mentek az addig föl-
épített programok. Újra kezdett kiürülni a templom
is… Most látszott csak, milyen gyenge lábakon állt
még mindaz, amit előbb építeni törekedtünk. Té-
továk, tanácstalanok lettünk magunk is. Mélységes
szomorúsággal próbáltuk átvészelni ezt az időt, s
a konfliktust kerülve menteni a menthetőt…

Aztán az újabb plébánosváltás után, ami egy-
úttal azt is jelentette, hogy ismét más egyházköz-
ség fíliája lettünk, a korábbinál nehezebb hely-
zetből kellett kezdeni az építkezést. Új atyánk
bölcs és nagyvonalú ember, átlátta egyházközsé-
günk siralmassá vált lelki és anyagi helyzetét, és
támogatta talpra állásunkat. Korábbi munkánk
eredményéből csak az alapcsapat maradt meg,
saját gyerekeink és baráti körük. Közülük néhá-
nyan időközben Déván, Böjte Csaba atyánál is
szereztek már tapasztalatokat, ahová közösen vit-
tük ki őket néhány hétre önkénteskedni. Talán az
ő friss erejük, ötleteik, odaadásuk volt a legna-
gyobb segítség a legnehezebb időkben.

Újra elkezdődtek a diákmisék, csakhogy most
már sokkal kevesebb résztvevővel. A megpró-
báltatás időszaka főként persze a nyitás felé
mozduló magyar családokat távolította el a kö-
zösségtől, mert a cigány családokkal akkor még
nem, vagy alig alakult ilyen szintű kapcsolat.

Néhány tábor alatt — mert persze végig a tábo -
rok jelentették a támaszpontot, az összetartást, ahon-
nan újra lehetett kezdeni — rá kellett eszmélnünk:
egyre nehezebben tudunk magyar gyerekeket el-
hívni, egyre könnyebben, s egyre több cigánygye-
rek jön velünk. De ahogy az arányok elbillentek —
s ez öngerjesztő folyamat —, úgy kellett számot vet-
ni magunkkal is: mi mit nem csináltunk, csinálunk
jól? Rajtunk múlik-e, hogy így alakul a történet,
hogy nem tudunk a találkozás, a megismerés, a
megbékélés helye lenni, nem tudjuk sehogyan
sem egyensúlyban tartani a történetet?
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Egyáltalán: néhány jó szándékú „amatőr”,
még ha a legkomolyabban gondolja is, felülír-
hat-e aggasztó társadalmi tendenciákat a maga
szűk kis körében? Egy dolog biztos: az a hétvé-
geken családjainktól lopott kevéske idő, amit
erre a munkára fordíthattunk, nem volt elég
még arra is, hogy újra és újra meggyőzzük a ma-
gyar gyerekek szüleit arról, hogy engedjék el,
küldjék el gyerekeiket a programokra, vegyenek
részt maguk is ezeken az alkalmakon. És az is
igaz: ahogy mi magunk előre jutottunk a cigány -
gyerekekkel a feltétlen szeretet és elfogadás út -
ján, úgy éreztük hűlni az amúgy is sokszorosan
sérült magyar „közösség” vonzalmát az egy ház-
községi programok iránt.

Talán egy kivételes, üdítő pont volt ebben a tör-
ténetben. A cigány–magyar farsangi táncház két
évvel ezelőtt. Ez bizony nyaktörő vállalkozásnak
tűnt. Kerecsend történetének első táncháza, au-
tentikus magyar népzenével és cigány muzsiká-
val, kétféle tánctanítással, kétféle temperamen-
tummal, viselkedéskultúrával, s mind ez egy
rendezvényen. Félelmeink annál indokoltabbak
voltak, mert ezt az eseményt megelőzte karácso -
nyi „koncertünk”, amit a templomban az éjféli
mise előtt a cigánygyerekekkel adtunk. Az al-
kalmilag összeverődött csapat lelkesen járt pró-
bákra, s bár embert próbáló feladat volt rendet tar-
tani közöttük, mégis szeretetben telt ez az idő, és
összeállt a repertoár. Az ismert népénekek mel-
lett óriási átéléssel fújták a dermesztően hideg
templomban:

„Szent karácsony éjjelén csodát ont az ég,
Megszületett egy kisgyerek távoli földtekén.
Nem volt meleg pólyája, anyja csupa könny,
Meleg otthont nem talált, hideg volt a föld…”
Ezt jegyeztem föl akkor éjjel: „énekeltünk kinn

állva a gyerekekkel az oltár előtt saját közössé-
günknek, és (nem csak térben) részben szemben
saját közösségünkkel. Minden belénk nevelt be-
idegződést levetve, nyíltan vállalni a legeleset-
tebbekkel, a legmegvetettebbekkel a szeretetkö-
zösséget: első pillanatban jeges rémület. Aztán
megérzed: ez maga a szabadság, ami ilyen kegyelmi
pillanatokban tud csak igazán kiteljesedni.”

A gyerekek áldozáskor kijöttek velünk, s az atya
homlokukra keresztet rajzolva megáldotta őket
egyenként. Ez a merészség utóbb komoly tilta-
kozást váltott ki. Mármint az, hogy a sorban ké-
sőbb következő híveket ugyanazzal a kezével ál-
doztatja, amivel ezeket a gyerekeket megérintette.
Ezzel szembesülve bizony megfagyott szívünkben
az öröm.

A táncház szervezésekor persze ez a „szem-
ben a saját közösségünkkel” félelme volt a leg-
nyomasztóbb. De a zenészek, és az Állami Népi
Együttes fiatal tánctanítói, meg a helyi Vadró-

zsák cigány tánccsoport gyerektáncosai csodát
műveltek mindenkivel. És ezen a rendezvényen
került hozzánk közel két nagyon fontos ember:
a fellépő Leverunda együttest vezető népi ének-
tanárnő és egy belga származású, nálunk misz-
szióban lévő szervita szerzetes, akit a plébános
úr hozott magával.

A táncház éjszakáján, s még másnap is sokat
beszélgettünk arról, mit is lehetne tenni a gyere-
kek ügyében… Azért is volt izgalmas a kérdés,
mert épp ebben az időben szembesültünk azzal,
hogy a hozzánk járó roma gyerekek egy része fáj-
 dalmas konfliktusba került: családtagjaik egyik
vagy másik gyülekezethez tartoznak, s bizony
előfordultak kemény tiltások, sőt ijesztgetések
is: pokolra jut, aki a templomi közösségbe jár.
Előfordult az is, hogy egyik-másik gyerek a vál-
lamon sírta ki magát emiatt.

A táncház megmutatott egy egészen más ter-
mészetű, de ugyancsak fontos problémát: hogy
bár a Vadrózsák gyerekei fantasztikus produkciót
mutattak be, a zene, amit ismernek, szörnyűsé-
ges bóvli, tehát jó volna autentikus cigány éneket
tanítani, mert úgy tűnik, az iskolai cigány nép-
ismeret ezt a problémát nem oldja meg. A ka rá-
csonyi koncert is megerősített abban bennünket,
hogy a zene, az ének lehet az egyik legfontosabb
kötőanyag, mert ennyire tartósan és rendszere-
sen még semmi mással nem tudtuk együtt tar-
tani a gyereksereget.

Ez a beszélgetés hozta meg az énekiskola öt-
letét, amit a következő év szeptemberében indí-
tottunk, és egy évig magánadományokból mű-
ködtetni is tudtunk. Az első alkalmak a templom
kertjében voltak, a nagyobb siker kedvéért nyár-
saltunk is az ének mellé, de a hideg idő beálltá-
val már nem mehetett így tovább a dolog. Az ön-
kormányzat nagylelkűen helyet adott nekünk. Ez
nagyon jó volt, mert „semleges területen” és fűt-
hető teremben működhettünk tovább. Cigány
népdalokat tanultunk, legendameséket meséltünk
Istenről, bűnről, megváltásról, életről, halálról.
Imádkoztunk és imádkozni tanítottunk. És per-
sze mérhetetlen mennyiségű hagymás zsíros ke-
nyeret kentünk az örökké éheseknek. Szertartás
lett, hogy kimentünk a gyerekekért a telepre, vagy
hazakísértük őket.

Ezeknek az alkalmaknak állandó vendége lett
Fülöp atya, a belga szerzetes, akin csüggtek a ki-
csik, és néhányszor velünk volt az iskolai hit-
tantanárnő is. Karácsony előtt vendégünk volt
Sza lóki Ági, akinek gyönyörű koncertjét végig-
sírtuk, nevettük, énekeltük, táncoltuk. És persze
újra énekeltünk karácsonykor a templomban.
Ugyancsak karácsonyi vendégségben voltunk
Fülöp atyánál Egerben a Kisboldogasszony Plé-
bánián.
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Ennek az évnek nagy ajándéka volt a gyön-
gyösi ferencesekkel épülő kapcsolat is. Korábban
a Máriás lányokkal vettünk részt a szeptemberi
búcsúkon. Most a roma gyerekekkel, szülőkkel
együtt a ferences napokon és a fájdalmas búcsún
is vendégeik voltunk. Az a szeretet, figyelem,
amit tőlük kaptunk, fontos építőkővé lett.

A sátoraljaújhelyi ciszter plébánia után má-
sodik tábori otthonunk lett Bodony. Ezt a helyet
is a szeretet lelke lengi be. És újabb örömteli fej-
lemény: utóbbi két táborunkhoz az eddigi ala-
pítványi és magánadományok mellé az érsek
úrtól egyházmegyei támogatást is kaptunk.

Az elmúlt nyáron két csoportban összesen 80
gyerek volt Bodonyban velünk. Ebből tizenkettő
volt magyar és hatvannyolc roma. A gyerekek
nagy része már azzal az elhatározott szándékkal
jött, hogy fölkészüljön a keresztelkedésre, első-
áldozásra. Ezt a vágyat tettenérhetően az éb-
resztette bennük, ami a hívek között botránykő
volt. Amikor a miséken, ahová egyre rendszere-
sebben eljöttek, áldozásnál ők csak áldást kap-
tak, minden alkalommal el kellett mondanunk,
mi miért ostyát, Krisztus testét vesszük ma-
gunkhoz. Mi értelme ennek, mit változtat az éle-
tünkön…

Nagy örömök, nagy fájdalmak kísérték a tá-
bori napokat. Először is, el kellett fogadnunk,
hogy saját gyerekeink csaknem mind felnőttek,
leváltak rólunk, s miután saját útjukat kell jár-
niuk, egyre kevésbé számíthatunk rájuk. Öröm
viszont, hogy egyetemi közösségeikből új segí-
tőink születtek, akik talán még néhány évig időt
szánhatnak ránk. Öröm az is, hogy azok között
a cigány fiatalok között, akik törzstáborosok,
szintén kiváló segítőink akadnak. Örömünk
volt, hogy a tábort követően, Szent István király
ünnepén 23 roma gyermeket, fiatalt keresztel-
tünk a kerecsendi templomban.

Magam is sokszoros keresztmama lettem, és
több család öröme, gondja, fájdalma nyomja
azóta lelkemet a saját, Istennek hála, szintén igen
népes famíliámé mellett. A keresztelő óta min-
den szombat este találkozunk a Fülöp atya által
celebrált, cigánygyerekeknek szóló misén. Ké-
szülünk az elsőáldozásra. Tamás keresztfiamról
kiderült: kivételes zenei tehetség. Álmom, hogy
az egri zeneiskola növendéke lehessen. Anna ke-
resztlányom — aki egyik táborban őrangyalom
is volt — született dajka és ápolónő. Megígérte,
hogy minden misére elhozza az ellenőrzőjét.
A töb bi keresztgyerekemet nyitott szemmel fi-
gyelem: mi szunnyad bennük…

Nem tudom, milyen hosszú, és hová vezet az
út, amin járunk. Csak egy biztos: ezek a gyere-
kek feladatból ajándékká váltak számunkra. S az
a szakasz, amit eddig bejártunk velük, biztosan

közelebb vitt bennünket nemcsak hozzájuk, ön-
magunkhoz és Istenhez is. Életükhöz közel ha-
jolva, sorsukat egyenként szemlélve sokkal töb-
bet értünk abból is, miért nem lehet szárnyaló
sikertörténet az a számtalan szociális és oktatási
program, ami sorsukat, életvitelüket rövid idő
alatt megváltani, megváltoztatni törekszik. Min-
den egyéb mellett az eddig kimondható legfon-
tosabb tapasztalatunk: ha személyes figyelem,
elfogadás és szeretet nem támogatja ezt az utat,
szinte biztosan bukásra van ítélve.

Lehet, hogy a célok kitűzésénél sokkal reáli-
sabban kellene fölmérni, honnan indul a törté-
net, mert az a hátrány, amit ezek a gyerekek hor-
doznak, egy generáció életében szinte biztosan
nem oldható föl. Látjuk azokat a töréseket, se-
beket, kudarcokat, amiket a számukra kidolgo-
zott elit iskolai programoknak való megfelelni
akarás, s az azokból — többnyire lelki, családi
okokból történő — kihullás okoz. Komoly lelki
alapok nélkül nem lehet akkora feszültséget el-
hordozni, ami ezek között a többnyire bennla-
kásos programok és a család, az ismerős közös-
ség életvitele között feszül.

Talán az egész megközelítés, még a fogalom-
használatunk is hibás. Integrációról beszélve a
többségi társdalom úgy szereti értelmezni a prob-
 lémát, hogy kisebb-nagyobb, önkéntes, vagy
fogcsikorgatva meghozott anyagi áldozatok
árán magához hasonítsa, „emelje” az alantas
sorban élő cigány társadalmat. S mivel ez nem
történik meg varázsütésre, hiábavalónak véli az
áldozatot, kidobott pénznek a ráfordítást, amit
persze tőle vonnak el, miközben esetleg maga is
létbizonytalanságban él. Az olyan mondatok
mögött, mint például: „elképesztő, hogy a cigá-
nyok már a templomba is befurakodtak”, ez a
frusztráció szól.

Mi magunk is számos fájdalmas élményen es-
tünk és esünk át munkánk során. Bizony minden
rossz is megtörténik: konfliktusok, verekedések,
lopás is olykor. De ezek szükségesek, s bennün-
ket magunkat is csiszolnak. Jó az, ha nem reflex-
ből próbálunk igazságosak lenni. Mert minden
szeretetben megoldott nehézség egymáshoz visz
közelebb bennünket. A kudarcok pedig megóv-
nak az elbizakodottságtól.

Két fontos állítás gyakran jut eszembe. Az
egyik Erdő Péter bíboros úrnak egy beszélgetés-
ben hallott mondata: a nyugati civilizáció bel-
terjessége és önzése okán bukásra van ítélve…
A másik egy számadat: 2020-ra a Magyar or -
szágon megszülető kisgyerekeknek 50 százaléka
várhatóan cigány lesz.

Legfőbb ideje magunkba néznünk.

E. ROMÁN KATA
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