
Székely Jánossal
Székely János (1964) püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) cigánypasztorációért felelős referense. 1991-ben szentelik pappá.
1991 és 1993 között káplán Érsekvadkerten. 1993-tól 1996-ig a római Bibli-
kus Intézetben tanul, ahol licenciátust szerez. 2006-tól az Esztergomi Hit-
tudományi Főiskola rektora. 2007 novemberében XVI. Benedek pápa kine-
vezi az Esztergom-budapesti főegyházmegye segédpüspökévé. A közelmúltban
jelent meg Cigány népismeret című könyve, az MKPK támogatásával.

Ez 1991-ben volt, a rendszerváltozás első évében. Érsekvadkerten ak-
kor négyezren laktak, a cigányok száma körülbelül háromszáz volt. A
cigány gyerekek sokáig nem mertek bejönni a templomba, mert az egyik
előző plébános megtiltotta nekik. Hittanra sem jártak. Amikor elkezdtem
bejárni az iskolába hittant tartani, gyakran vittem magammal a gitá-
romat is. A folyosókon próbáltam a cigány gyerekekkel ismerkedni. Ha-
mar megtanultam a cigány himnuszt, néha a szünetben el is játszottuk.
Idővel egy-két cigány gyerek bemerészkedett a hittanórára. Érdekes,
hogy egyedül nem, csak kisebb csoportokban mertek jönni. Néhány
hónap múlva kirándulást szerveztem nekik, elmentünk a diósjenői
strandra. Legtöbbjük soha életében nem járt ilyen helyen, többüknek
még fürdőruhája sem volt. Ócska kis gatyákat szedtek össze. Amikor
bementünk a vízbe, az emberek közül többen kijöttek a medencéből,
de ahogy a gyerekek kiabálni kezdtek, hogy így atya, meg úgy atya, ak-
kor látták, hogy ez valami egyházi szervezés, és akkor már elnézően mo-
solyogtak. A gyerekek roppant lelkesen jöttek haza, végigénekelték az
egész utat. Ahogy leszálltunk a buszról, hozzám lépett az egyik fiú, és
kérte, látogassam meg őket este. A mise után fölmentem hozzájuk. Fu-
tótűzként terjedt a hír a cigánysoron, hogy itt van a pap. Sokan jöttek.
A kicsi ház zsúfolásig megtelt, ünnepi beszédeket mondtak, hogy ilyen
még nem történt, amióta a világ világ, hogy a pap eljött volna a cigá-
nyokhoz. Táncoltak, zenéltek a tiszteletemre. Ezt követően a gyerekek
már a plébániára is eljöttek. Gyakran szándékosan egyedül hagytam
őket. Soha semmi nem tűnt el. Örültek, hogy megbízom bennük, s igye-
keztek megfelelni a bizalomnak. Később a felnőtteket is megszólítot-
tam. Levetítettem nekik Zeffirelli Jézus-filmjének a diaképeit, meséltem
az Evangéliumról. Óriási hatással volt rájuk, tátott szájjal hallgatták.
A cigány emberek megnyíltak előttem, őszintén beszéltek még a vét-
ke ikről is. Olyan szintű őszinteség meg természetesség jellemezte a be-
szé düket, ami nekünk nagyon szokatlan volt. Eljutottunk odáig, hogy
hét házasságot templomban is megkötöttek, harminc-negyvenéves fej-
jel újra kimondták az igent. Volt egy kifejezetten a roma felnőt tek nek
szóló elsőáldozásunk. Ebben is húszan-harmincan vettek részt.

BODNÁR DÁNIEL

Ön a cigányokkal
kez dő papként került
először kapcsolatba,
Ér sek vadkerten. Meny-
nyire sikerült elfogad-
tatnia velük magát?
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Feladataink közé tartozik többek között az évente egy vagy két al-
kalommal megrendezett nagyobb katolikus-cigány találkozó meg-
szervezése. Ezenkívül Egerben minden évben sor kerül egy cigány -
pasz to rációs konferenciára, továbbképzésre. Ezeken azok vesznek részt,
akik aktívan dolgoznak ezen a területen, plébánosok, szerzetesek, s
cigány testvéreink közül is azok, akik tenni szeretnének a népükért.
Ezek mellett sok egyéb tervünk is van. Szeretnénk, ha minden kato-
likus közép iskolában — és természetesen más iskolákban is — a ci-
gányságról tanulhatnának a diákok. Komoly hiányossága a magyar
oktatásnak és egyáltalán, a közéletnek, hogy alig tudunk valamit a ci-
gányságról, pedig több mint hatszáz éve itt élnek velünk, a legnagyobb
kisebbségünk. Ennek ellenére sem a múltjukról, sem a vándorlásuk-
ról, a nyelvükről, a híres embereikről nem tudunk szinte semmit. Na-
gyon kevesen tudják például, hogy Bocskai István egyik hajdúkapi-
tánya, Lippai Balázs cigány származású volt, de említhetem Charlie
Chaplint vagy Elvis Presley-t is. A cigányság a magyar történelemnek
is tevékeny résztvevője volt, részt vettek az 1848-as és az 1956-os ma-
gyar forradalomban és szabadságharcban is (számarányuk fölött ma-
gasan), a Corvin közben és másutt is, sokan az életüket adták a ma-
gyar szabadságért. 1990-ben, amikor Marosvásárhelyen a románok
a magyarokat verték, a cigányok „Ne féljetek, magyarok, megjöttek a
cigányok” jelszóval jelentek meg. Sok mindent kellene tudnunk ró-
luk, az iskolai végzettségükről, vagy arról, hogy döbbenetesen magas
körükben a munkanélküliség. Ha többet tudnánk róluk, jobban is ér-
tenénk őket. A mi tervünk, hogy a közoktatásban az eddigieknél lé-
nye gesen nagyobb hangsúllyal szerepeljen a cigány népismeret,
mint eddig. Szeretnénk elérni, ha azokban a templomokban, ahová
járnak a cigányok, bekerülne Boldog Ceferi nó nak, a cigányok védő-
szentjének a képe, esetleg egy cigány zászló, hogy érezhessék a ci-
gányok: itthon vannak, nem idegenek, nem vendégek. A templom az
övék is, a kultúrájukkal, múltjukkal, nyelvükkel együtt fogadjuk el őket,
szívesen. Nem olyan áron akarjuk befogadni őket, hogy fel kellene ad-
niuk az identitásukat, nem asszimilálni szeretnénk a cigányságot, ha-
nem tiszteletben tartva a gyökereiket. Vannak terveink azzal kap-
csolatban is, hogy a közoktatásban, az egyházi iskolákban hogyan
tudnánk őket jobban segíteni, tehetséggondozó programokkal, eset-
leg sajátosan, roma nemzetiségű iskolák működtetésével.

Nagyon eltérő a helyzet. Ahogyan ön is említette, Magyarországon
tilos nyilvántartani, hogy ki milyen származású az iskolákban. A ka-
 tolikus gimnáziumok, középiskolák jelentős része elit iskola, tehát
a magasan képzett családok legjobban tanuló, jó magaviseletű gye-
rekei kerülnek be ezekbe az intézményekbe. Ilyen helyre természe-
tes módon, normál felvételivel cigány gyerek nem nagyon tud be-
kerülni, de ha mégis, nem tud bent maradni, hiszen képtelen
teljesíteni a feltételeket. Nem azért, mert tehetségtelen, hanem mert
eleve súlyos hátrányokkal indul az otthoni szocializációja miatt.

Az MKPK cigány -
pasz  torációért felelős
püspökeként melyek a
főbb feladatai?

A magyar törvények
tiltják a származás sze-
rinti statisztikákat, pél-
dául a közoktatásban.
Ezért úgy kérdezem: a
katolikus iskolák meny-
nyire befogadók a ci-
gány  diákok irányába?
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Újabban vannak kísérletek arra, hogy kis segítséggel a tehetséges ci-
gány gyerekek bekerülhessenek a katolikus iskolákba, nagy odafi-
gyeléssel, mentor programok segítségével pedig bent is maradhas-
sanak. A miskolci jezsuita Fényi Gyula Gimnáziumban például
vannak cigány fiatalok, akiket Arlóból, egy kis faluból a Szent
Ferenc Kis Nővérek felkészítettek, ők ajánlották be őket az iskolába.
Ehhez rengeteg odafigyelés kell. A legtöbb katolikus iskolába azon-
ban nagyon nehéz bekerülnie egy cigány diáknak. Nyilvánvaló
ugyanakkor, nagy szükség lenne arra, hogy minél több katolikus
iskola a küldetése részének érezze azt, hogy lehetőségeihez képest
befogadjon cigány gyerekeket. Emellett azonban több olyan katoli-
kus iskola működik — és kifejezetten a legszegényebb, legjobban le-
szakadó, nagy számban romák lakta térségekben —, ahol megszűnt
volna az oktatási intézmény, ha az egyház nem vállalja fel. A Bor-
sod megyei Rakacaszenden például a görög katolikus egyház át-
vette az ottani iskolát, amelyben csak a görög katolikus papnak a
gyerekei nem voltak cigányok. Most már pedig csak roma tanulók
járnak oda, mert parókus, akinek saját gyerekei lennének, nincs a fa-
luban. Az egyház egyre több ilyen jellegű iskolát vesz át. A Mária
Iskolatestvérek Karcagon tették ezt. A görög katolikusok Szolnokon
vettek át egy nagy iskolát, s ezt tervezik Miskolcon is. A ferencesek
Bajnán működtetnek egy esti gimnáziumot, felnőttek számára.
Ugyancsak nagyszerű kezdeményezés a budapesti VIII. kerületben
a jezsuiták által működtetett Szeretet Iskolája, amely felnőtteket
segít abban, hogy elvégezhessék a nyolc osztályt. Vannak tehát
ilyen típusú egyházi iskolák, amelyeket kifejezetten szegényeknek
és cigányoknak hoztak létre. A cigány gyerekek húsz százaléka
mindmáig nem végzi el a nyolc osztályt, és csak körülbelül tíz szá-
zalékuk jut el az érettségiig. Döbbenetesen nagy tehát a lemaradá-
suk, ezért az említett katolikus iskoláknak a sokszorosára lenne
szükség a probléma valódi enyhítése érdekében.

Az a fogalom, hogy cigánybűnözés, alapvetően helytelen. Soha nem
szabad kollektíve felelőssé tenni egy népet azért, amit egyes tagjai
— akár számos tagja — elkövet. A cigányság körében létezik a csen-
des többség, akik próbálnak megélni, szinte a semmiből, kilátásta-
lan körülmények között, de igyekeznek megkapaszkodni. Káros,
negatív dolog megbélyegezni egy egész népcsoportot. Sokan élik
meg fájdalommal, hogy csupán a rassz jegyeik alapján ítélkezik ró -
luk a többség. Egy fiatalember elmesélte, hogy gyerekkorától kezd -
ve tapasztalta, ha bement egy üzletbe, rögtön ott állt a háta mögött
két biztonsági őr, az iskolában is érezte az előítéletet. Rettenetes
ezzel a bélyeggel élni, hogy te rossz vagy, veszélyes vagy. Ez a fia-
tal ember annyi sebet kapott a nem cigányoktól, hogy felnőttkorba
érve, úgy érezte, neki ebből gyógyulnia kellene. Ezt pedig csak nem
cigányok tudják begyógyítani. Vidékről Budapestre került, albér-
let ben élt, teljesen egyedül. Egy keresztény asszony fölfigyelt a

A cigánykérdésben két
szélsőséges vélemény
fogalmazódik meg leg-
többször: az egyik ci-
gánybűnözésről beszél,
azt sugallva, hogy min-
den roma potenciális
bűnöző, a másik pedig
a rasszista magyar tár-
sadalomról beszél. Ho-
gyan vélekedik ezek-
ről?
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küsz ködésére, s tudta, hogy a fiú karácsonykor egyedül lesz. Ezért
meghívta őt a családjához karácsonyra. A fiatalember nem akart
hin ni a fülének. Később felidézte, hogy amikor szenteste délutánján
ott állt az ajtó előtt, hogy megnyomja a csengőt, izzadt, remegett,
hogy tényleg szívesen fogadják-e, tud-e normálisan, késsel-villával
enni, mit várnak tőle, valóban befogadják-e. S csodálatos élmény
volt számára átélni, hogy az egész család, az asszony, a férje, a gye-
rekeik is nagy szeretettel fogadták. Ettől kezdve ez a cigány fiatal-
ember szinte családtag lett ennél a keresztény családnál.

A vagyonbiztonság utóbbi évtizedekben tapasztalt romlásának
jobb megértése érdekében fontos hangsúlyozni, hogy a rendszer-
változásig a magyarországi cigányság 85 százaléka dolgozott, a
nem cigányoknál ez az arány 87 százalék volt. Szinte egyáltalán
nem volt tehát különbség a két népcsoport között a foglalkoztatott -
ságban. Nem arról van szó, hogy a cigányság nem akarna dolgozni,
hasznos tevékenységet végezni. A rendszerváltásig a bányászatban,
a nehéziparban, az építőiparban, útépítéseken, a mezőgazdaságban
rengeteg cigány dolgozott. 1990-et követően azonban a cigányság
túlnyomó többsége elvesztette a munkáját. Három évvel a rend-
szer változást követően már csak huszonnyolc százalékuk dolgo-
zott, s a helyzet azóta sem javult. Ez a rendszerváltás nagy tragédi-
á ja. Sajnos vadkapitalista folyamatok indultak el Magyarországon,
és a gátlástalan szabad versenyben a sebezhetőbb, gyengébb fél
alulmaradt. Legnagyobb számban a cigányság munkahelye szűnt
meg, és mivel többségük nem rendelkezik megfelelő iskolai végzett -
séggel, szinte lehetetlen, hogy visszakerüljenek a munkaerőpiacra.
S itt szólni kell a közbiztonságról is. Szeretnék eloszlatni egy tévhi-
tet. Minden ellenkező híreszteléssel szemben ugyanis a súlyos bűn-
cselekmények száma csökkent, a közbiztonság pedig kis mérték ben
javult az elmúlt húsz évben. Ami ténylegesen romlott, az a vagyon
elleni bűncselekmények számának növekedése, elsősorban Kelet-
Magyarországon. Egyes falvakban, ha egy idősebb ember egye dül
van, akkor borzalmas dolgokat élhet át. Előfordul, hogy a kert jéből
minden termést elvisznek, a fákat kivágják, betörnek. Ez a helyzet
valóban tarthatatlan, s hogy idáig fajult, abban a politika is felelős.
Bizonyos erők a feszültség szítására játszottak. Sajnos vannak olyan
rosszindulatú szellemi irányzatok — Magyarországon és külföldön
egyaránt —, amelyek szeretnék szembeállítani a cigányságot és a
magyarságot, s ezért sokat tesznek. A cigány értelmiséget is sokan
ebbe az irányba próbálják terelni. Egyesek szeme előtt egy önálló,
cigány autonóm terület létrehozása lebeg. Ez súlyos konfliktusok-
kal terhelt folyamat lenne, s a cigányság érdekeit sem szolgálná.

A cigánykérdésben példamutató egyébként a Szentszék 2005-ben
kiadott dokumentuma a cigányság pasztorációjáról. Ahogyan az
egyházi nyilatkozatokban hozzászokhattunk, nagyon őszinte han -
gú dokumentum ez, és nem kerüli meg a bűnözés kérdését sem.
Úgy fogalmaz, hogy aki elbagatellizálja ezt a problémát, az igazából
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nem a cigányság érdekét szolgálja. A cigányságnak is elemi érdeke,
hogy erős közbiztonság legyen. Ha ez nincs, akkor a többségi tár-
sadalomnak az ellenérzése fokozatosan nő. Az államnak itt igen
nagy a felelőssége, s ebben az elmúlt nyolc év kormányzatai sok
mulasztást követtek el.

Nyilvánvaló, hogy a szociális helyzet javítása és az oktatás alapve-
tően fontos a cigányság társadalmi felemelkedésének érdekében, de
hadd tegyek hozzá még valamit, ami talán a legfontosabb. II. Já nos
Pál pápa mondta azt egyszer, hogy minden igazi fejlődés az ember
szívében kezdődik. Nem elsősorban strukturálisan, nem programok-
kal lehet valódi változásokat elérni, az igazi változás az, ha az ember
mentalitása változik meg pozitívan, ha felelősséget érez önmaga és a
családja iránt, ha a becsületesség, a tisztesség, az önzetlen szeretet ter-
mészetessé válik számára. Ha egy ember belsőleg, lelkileg megújul,
akkor kezd el a történelemben is az igazi fejlődés elindulni. Vagyis az
alappont, ahol sok mindent el kellene kezdeni, az ember megszólí-
tása és átalakítása. Abban segíteni, hogy valaki bensőleg fejlődjön,
előre lépjen. A magyarországi cigányprogramok igen gyakran azért
fulladtak kudarcba, mert nem volt ember, akire ráépítsék. Ahhoz,
hogy egy program jól működjön, alapvetően fontos, hogy a progra-
mot készítő személy ismerje a helyi körülményeket, az ottani embe-
reket, gondjaikat, bánatukat, örömüket. Ezt pedig nem Budapesten
kell kitalálni, hanem a kis falvakban, helyben. A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálatnak van egy kiváló programja Tarnabodon, amely egy
kis falu a Heves megyei Tarna-patak mentén, 850 lelket számlál, több-
ségük roma. A máltaiak kezdetben megvettek egy egyszerű kis házat,
s egy szociális munkásuk mindennap lejárt Tarnabodra, művelte a
kertet, beszélgetett az emberekkel. Megismerte a falut, név szerint az
embereket, tudta, hogy kik az uzsorások, kié a kocsma, kik azok, akik
szeretnének dolgozni, milyen végzettségük van. Ezek alapján a szo-
ciális munkás kigondolta, hogy mit lehetne csinálni. Mivel a munkába
járás rendkívül nehéz és költséges volt, első lépésként vettek egy kis-
buszt. Ezzel több mint húsz embernek tudtak munkahelyet szerezni,
néhány hónap alatt. Második lépésként lecseréltették a villanyórákat,
előrefizetéses villanyórára. Az áramszolgáltató kötelessége, hogy ha
a fogyasztót védett státuszba teszik át, akkor nekik ingyen felszerelje
az új, előfizetéses villanyórát. Ezáltal sok család eladósodottsága meg-
szűnt. Megtanultak spórolni, így ugyanis előre láthatták, hogy körül-
belül mennyibe kerül a számla. Harmadik lépésként létrehoztak egy
kis elektromos hulladékszétszerelő-üzemet. Számítógépeket, tévéket,
mobil-telefonokat gyűjtöttek össze a környéken, és ebből is mintegy
húsz embernek tudnak munkát adni. A magyarországi cigányprog-
ramokra költött összeg jelentős része elúszott, sokan — és főként nem
cigányok — nagyszerűen megéltek belőle: szakértők, tanácsadók,
könyvírók. Ezért mondtam, hogy nagyon fontos, legyen helyben min-
denütt ember, akire építve el lehet indítani egy programot. A katoli-

Abban mindenki egyet-
ért, hogy a cigány-
probléma kezelésében
alapvető a szegénység
felszámolása, a mun-
kahelyteremtés és az
iskoláztatás. Papíron
hatalmas összegeket
költöttek a cigányság
életkörülményeinek ja-
vítására a rendszervál-
tozás óta. Látható ered-
mény még sincs. Ezek
szerint ezek a pénzek el-
folytak menetközben?
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kus egyház, a történelmi egyházak, a helyi keresztény közösségek
ebben az ügyben is rengeteget tehetnének, hiszen minden faluban ott
van a plébános, a hitoktató, az egyházközségi tanács, a karitász cso-
port, akik jól ismerik a helyi viszonyokat.

Az integráció kifejezés az asszimiláció és a szegregáció között egy
középutat próbál megjelölni. Azt próbálja kifejezni, hogy a társada-
lomnak nem szabad, hogy célja legyen a szegregáció, vagy a teljes el-
különítés, kizárás, de nem lehet célja az asszimilálás sem. Vagyis
nem olyan áron akarjuk a cigányságot beolvasztani a társadalomba,
hogy minden gyökerét, múltját, kultúráját, szokását föl kelljen adnia.
A rendszerváltás után egy pszichiáternő igen érdekes kutatást vég-
zett, ugyanis sok cigány ember került pszichiátriára, ami addig nem
volt jellemző a romákra. Az egyik ok nyilván az volt, hogy sokan el-
vesztették a munkájukat, és teljesen kilátástalan helyzetbe kerültek.
A másik ok viszont meglepő volt: a különösen súlyos esetek szinte
kizárólag olyan fiataloknál fordultak elő, akik a cigány gyökereiket
teljesen elvágták, tehát már nem is vallották magukat cigánynak,
nem mentek vissza a cigánysorra, ahonnan származtak, kereszte-
lőre, esküvőre, temetésre sem. Ők igyekeztek teljesen magyaroknak
látszani, s valószínűleg emiatt hasonultak meg magukkal. Egy
ember akkor lehet csak igazán boldog, erős, kiegyensúlyozott, ha
vállalja a gyökereit, múltját, identitását, és ezekből a gyökerekből
tud táplálkozni is. A katolikus egyház meggyőződése szerint a ci-
gány identitást erősíteni kell, megtisztítani, segíteni. Nagyon fontos
lenne a cigány fiatalokkal megismertetni a saját kultúrájukat, a nagy
embereiket. A hiteles cigány identitás nem veszélyezteti a magyar
identitást, nincs az ellen. A cigányság túlnyomó részének magyar az
anyanyelve. A két identitás, a magyar és a cigány harmonikus egy-
séget alkot bennük. Gyönyörűen fogalmazta ezt meg a kiváló cigány
festőművész, Péli Tamás: a cigány homlokán kettős aranypánt van,
a cigány öntudata és a magyar kultúrája, s egyikről sem vagyunk
hajlandók lemondani. Nagyon fontos tehát a két identitást egybe-
tartani és erősíteni. Megismétlem: sajnos sokan vannak, akik nem
ebbe az irányba munkálkodnak, ellentétet akarnak a kettő között
szí tani, s egy olyan cigány értelmiséget akarnak kinevelni, amely
szinte gyűlöli a többségi társadalmat, azzal vádolva őket, hogy a ci-
gányság minden problémájának az okai a magyarok. Pedig ez téves
szemlélet. A múltunkban is rengeteg pozitív példája van a közös,
har monikus együttélésnek. 1476-ban Mátyás király a nagyszebeni
ci gá nyoknak adómentességet és külön kedvezményeket adott, mert
a török elleni harcban megerősítették a várat és környékét. 1500-ban
Temesvárott a cigányok ágyút öntöttek, szintén a török elleni harc je-
gyé ben. 1585-ben Ko lozs várott a házsongárdi temető megnyitásakor
a város a fém-alkatrészeket, szegeket, árkapcsokat a cigány vajdá tól
vette meg. Amikor a cigányság megfelelő megélhetése biztosítva
volt, akkor jelentős problémák nem voltak a cigányság és a többség

Örök vita az integrá-
ció-szegregáció kér-
dése. Mi erről a véle-
ménye?
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kapcsolatában. Nagyon fontos látni azt is: európai szinten a cigány-
ság helyzete Magyarországon a legjobbak között van. A cigány fia-
talok közül nálunk járnak a legtöbben — két-három százaléknyian
— egyetemre vagy főiskolára. Ez sehol Európában nincs így. Nálunk
fordították le először az egész világon a Bibliát cigány — lovári —
nyelv re. Magyarországon született meg először a cigány nyelven
énekelt, hagyományos dallamokra írt szentmise. Rengeteg példája
van annak, hogy Magyarország sokat tett a cigányság helyzetének
jobbítása érdekében, s ha valaki elmegy Bulgáriába, Romániába,
Franciaországba vagy Angliába, akkor sokkal rosszabb állapotokat
talál. A múltban is a legszörnyűbb cigányüldözések nem Magyar -
or szágon voltak, hanem Angliában és Poroszországban.

Ezek a valóban tragikus események jelei annak, hogy a társadalmi
feszültség növekszik a munkanélküliség és az óriási szegénység
miatt. Mindenekelőtt pedig óriási szükség volna arra, hogy a vak
in dulatok helyett az emberiesség, a szeretet, a segítőkészség meg-
erősödjön cigányok és nem cigányok szívében egyaránt. Azt is hoz-
zátenném azonban, hogy a cigánygyilkosság-sorozatban több gya-
nús részlet van. Az, hogy az elkövetők közül néhányat a rendőrség
hosszú időn keresztül figyelt, de szinte pontosan azzal egy időben
szüntették be a megfigyelést, amikor ők beszerezték a fegyvereket.

Ha ezeket az értékeket hitelesen éljük, akkor nincs közöttük ellentét.
Az Úristenben az igazság és a szeretet egy. Ő végtelenül szeret min-
den embert, feltételek nélkül, nem azért, mert megérdemeljük, hanem
mert ő valóban végtelenül jó. Ez a szeretet azonban nem azt jelenti, hogy
neki mindegy az, hogy mit teszek, tehát ez nem egy olcsó szeretet, ami
azt mondja, mindegy, akármilyen vagy, elfogadlak, jó ez így, maradj
benne a mocsárban. Isten szeretete életet adó, sarkalló, ’szurkáló’ sze-
retet. Szeretné, ha az életem szebb lenne, kibontakozna. Ahogy Jézus
mondja, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen (Jn 10,10).
Isten azt akarja, hogy tartsam meg az ő törvényeit, a helyes úton jár-
jak, és így az életem egyre igazabb, szeretettel telibb legyen. Nem azért,
mert erre neki van szüksége, éppen ellenkezőleg, a parancsolatok be-
tartására nekünk van szükségünk. Az életem akkor lesz valóban bol-
dog, ha ezen az úton járok. Nekünk is feltételek nélkül el kell fogad-
nunk a másikat, tisztelettel odafordulnunk a cigány ember felé,
ugyanakkor segíteni, sarkallni őt a jobbik énjének az erősítésében.

Előfordul, régen is előfordult. Baszkföldön például hosszú ideig külön
padot tettek be a templomba, a cigányok csak oda ülhettek. Most is
megtörténik, ha egy cigány ember beül a misére, akkor a nem cigány
kicsit odébb húzódik. Sajnos előfordulnak ilyen esetek. Nem ritkán
papoknál is tapasztalható némi ellenállás. Sok esetben a cigány csalá-
dok kérését, hogy keresztelje meg a gyermekét, a pap nem teljesíti.
Az egyház szándékával, tanításával ez a fajta magatartás teljesen el-

Ez szépen és biztatóan
hangzik, ugyanakkor
az elmúlt években
iszonyú tragédiák ren-
dítet ték meg a cigá-
nyok és nem cigányok
békés együttélését, s
keltettek hatalmas fe-
szültségeket.

Jézust meghatározta a
szeretet, az irgalom, az
igazságosság. Hogyan
lehet a cigányok és nem
cigányok közötti feszült
viszony kezelésében
szintézisbe hozni ezeket
a fogalmakat?

Vannak-e előítéletek a
nem cigány hívők kö-
rében a cigányok irá-
nyában?
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lentétes. A katolikus egyház tanítása az, hogy a gyermekek kereszt-
ségének kapuját szélesre ki kell tárni. Ha a szülő megígéri, hogy
igyekszik a gyermekét keresztény módon nevelni, akkor a papnak
kötelessége megkeresztelni a gyermeket, ezenkívül több feltételt nem
támaszthat. Nagyon fontos lenne tehát a papok részéről is a nyitottabb
hozzáállás: éreztetni, hogy az egyház örül, ha a cigány testvérek jön-
nek a misére. A székesfehérvári egyházmegyében történt, hogy egy fi-
atal paptestvér a templomban a többi zászló mellé betett egy nagy ci-
gány zászlót is. Addig a cigányok soha nem mentek vasárnap misére,
de azóta minden vasárnap ott ül tíz-húsz cigány a zászló körül. Érzik,
hogy őket szívesen fogadják, a pap örül nekik, emelt fővel jöhetnek,
az ő kultúrájuknak, hagyományaiknak is helye van Krisztus nagy csa-
ládjában. Egyébként erre is sok példa van. Szendrőládon több mint
háromszáz cigány elvégezte a Cursillo Mozgalom lelkigyakorlatát.
Közülük hetvenen-nyolcvanan valóban a vallásukat gyakorló hívők
lettek. Eleinte néhányan kicsit meglepődve néztek rájuk a templom-
ban. Ma már több cigány jár misére, mint nem cigány, és teljes az össz-
hang közöttük. A Szent Erzsébet rózsája tavalyi kitüntetettje, Soltész
Mária is szendrőládi, negyven cigány gyerek keresztanyja.

Ebben sajnos néha van igazság. Nagyon fontos lenne, hogy a pap,
a hitoktató felkeresse a cigány családokat. A magam példájából tu -
dom, hogy mennyire örülnek ők ennek. E tekintetben sokkal na-
gyobb bátorságra, nyitottságra lenne szükségünk. Spanyol or szág -
ban az ottani cigányok mind katolikusok voltak, mostanra viszont
a körülbelül egymillió cigánynak több mint a fele szektás lett. Ezt
azzal indokolják, hogy a katolikus templom a spanyolok temploma,
az nem a mienk, a gyülekezeti terem viszont, ahol énekelhetünk a
ma gunk stílusában, ahol gyakran cigány az igehirdető, az a miénk.
Fon tos lenne az egyházunk cigány arcát megteremteni, hogy befo-
gadóbbak, nyitottabbak legyünk.

Mindenekelőtt az, hogy a cigány ember szívéhez szólunk, és segít-
jük őket a hitben növekedni. Ahogy a magyar nép életében óriási
ke gyelem volt, hogy Szent István révén a kereszténységgel talál-
koz tunk, éppen így a cigányság esetében is óriási dolog lenne, ha
job ban befogadnák Krisztust, tanítása meghatározóan része lenne
az életszemléletüknek. Sokat tehet az egyház abban is, hogy a ci-
gány ember átélhesse annak élményét, hogy befogadják őt egy kö-
zösségbe. Erre nagyon alkalmasak a plébániák. Az említett, Cursillo
Mozgalom által szervezett lelkigyakorlatokon például sok cigány
ember számára hatalmas élmény, hogy a nem cigányok — köztük
egyetemi tanárok, vállalkozók — is teljesen egyenrangú félként vi-
selkednek velük. Ugyanilyen nagy áldás az, ha a pap őszinte barát -
ságot köt a cigány emberekkel, amibe beletartozik az is, hogy segíti
a cigányságot abban, hogy jobban tiszteletben tartsa a többségi tár-
sadalom életkörülményeit, tulajdonát, nyugalmát.

Gyakran elhangzik a
vád, hogy a katolikus
egyház nem foglalkozik
eleget a cigányokkal.

Vannak-e olyan sajá-
tosságok, melyeket
csak a katolikus egy-
ház tud nyújtani a ci-
gányok helyzetének
javítása érdekében?

212

Eleje:Layout 1  2011.02.15.  11:35  Page 212    (Black/Black plate)



Egyetértek államtitkár úrral: ez Magyarország egyik nagy sorskér-
dése, és ha nem sikerül tíz-húsz éven belül megfelelő módon ke-
zelni, ha egyesek továbbra is arra törekszenek, hogy szembeállít-
sák a cigányságot a többséggel, akkor a feszültségek növekedni
fog nak, és félő, hogy egy idő után kezelhetetlenné válnak. A keresz-
tény értékek alapján történő problémakezelés pedig jelenti minde-
nekelőtt a belső megújulást, az igazi, lélekből fakadó emberi fejlődést.
Fontos az oktatás, a munka, az integráció pozitív megvalósulása, a
másikat kölcsönösen tiszteletben tartó közös együttélés. Az integráció
lényege nem a jogszabályokkal kikényszerített keverése az emberek-
nek, hanem elsősorban társadalmi bizalom. Magyarországon azért
sem működött ez jól, mert ahhoz, hogy ez létrejöjjön, bizalomkeltő
em berek kellenek mindkét oldalon. Az elmúlt időszakban viszont
sok szor hiteltelen emberek képviselték a cigányság és a többségi
társadalom ügyét is, feláldozva ezt az ügyet saját céljaik érdekében.
Szép példák is vannak arra, hogy a keresztény lelkület képes csití-
tani az indulatokat. Két-három évvel ezelőtt egy cigánypasztorációs
összejövetelen megjelentek a Magyar Gárdisták. Az egyik cigány-
ve zető, jól megtermett, vidám ember odament az egyik gárdistá-
hoz, s megkérdezte tőle, hogy téged is anya szült? A gárdista meg-
lepődött ezen, de hát mondta, hogy igen. Azt mondja erre a cigány
ember, hát engem is, nekem is van édesanyám. Akkor mi tulajdon-
képpen testvérek vagyunk, mondta, és megölelte a gárdistát. Be-
szélgetni kezdtek, és a végén a gárdista beállt a cigányok közé tán-
colni. Egy másik esetben a Magyar Gárda felvonult az egyik faluba,
a rendteremtés céljával, félelmet keltve. Fölsorakoztak a cigányok
is. Megjelent a rendőrség középen elválasztva egymástól a két el-
lenséges tábort. Ekkor egy cigány előlépett, s elkezdte mondani a
Miatyánkot, aztán elénekelték együtt a magyar Himnuszt, majd a ci-
 gány himnuszt is. Utána pedig azt mondta: most szépen menjünk
haza. Mindenki hazament, semmiféle atrocitás nem történt.

Balog Zoltán, társa-
dalmi felzárkózásért
felelős államtitkár nyi-
latkozta a közelmúlt-
ban, hogy ha a cigány -
ság ügyét nem a
keresztény értékek alap-
ján vállaljuk fel, akkor
mások, más szempon -
tok szerint fogják azt
fel vállalni, de az nem a
felebaráti szeretet útján
halad majd. Miként vé-
lekedik erről?
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