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SÚLYPONT

Cigány vagy roma?
Elm élődés a konstruktív szándékú segítségnyújtásról
Mindig vannak „új hullámok”, vagy legalábbis annak hitt di
vattémák. Ilyen például a néhány éve a köztudatba és a közbe
szédbe is beépülő,jo m a” kifejezés, és annak sokoldalú boncol
gatása. Nekem akkor tűnt föl e szó mesterségesen erőltetett vol
ta1, amikor egy régi, jó szegedi cigány cimborám egyszer c sza
vakkal fogadta látogatásom: „No, mi van jö tté l meglátogatni az
etnikai kisebbséget?” Elmondása szerint, amióta őt „cigány” he
lyett „romá”-nak titulálják, érzi és értelmezi magát (negatívan)
„etnikai kisebbséginek. Másrészt elbeszéléséből kiderül, hogy
a saját (és a barátai) belső nyelvhasználatában a „roma” megne
vezéssel - éppen e fogalomnak a társadalomban betöltendő új,
szándékoltan pozitívan építő feladatával ellentétben - csupán a
vele szemben álló, ellenséges (!) cigány csoportosulások tagjait
illeti. Míg az össztársadalomban a „roma” szó hivatott újabban
szimbolizálni egyes antidiszkriminációs törekvéseinket, addig
annak pozitívnak hitt nyelvi jelentése a visszájára fordul, s a ci
gányságon belüli kölcsönös kirekesztések eszközévé válik.
Külön figyelmet érdemel magában a „roma” szóban rejlő
valódi, m ég egyértelműbb diszkrimináló jelentéstartalom, ami
talán föl sem tűnik a csak magyarul beszélő és értő (cigány és
magyar) embercsoportokban, viszont éppen ama „etnikai ki
se b b ség ib en fog sántítani e szóhasználat, melyet eredendően
fölszabadítani szándékoztunk. Miért? Mert aki érti e szó jelen
tését, az tudja, hogy a „roma” kifejezés tartalmilag csupán a
„cigány férfiak”-ra utal (hímnem, többesszám). A fogalom je 
lentése tehát nem teijed ki a cigány nők, gyerekek, idősek cso
portjaira, hanem régi, rögzült szokás szerint csak az ereje tel
jében lévő cigány /er/ítársadalomra2koncentrál. Ennek hosszú
távú következményeire (és már a szóválasztást motiváló előz
ményekre is) érdemes odafigyelni.
2001 novemberében jelent meg több sajtótermékben az ér
telmiségiek egy csoportjának az egyházi vezetőkhöz intézett
levele: „Közös lelkiismeretvizsgálatra van szükség” címmel. A
nyílt levél aláírói között elsősorban prominens, külföldre sza
kadt vagy fővárosi, magukat felelős, hívő értelmiségiként defi
niált magyar személyeket találunk. Számomra meglepő tudat
lanságról árulkodik a következő megjegyzés: „És vonz ben
nünket az Európai Unió is, amelyben a nagy nemzetek nem el
nyomják a kis népeket és népcsoportokat, hanem amelynek

polgárai és politikai testületei - a nemzeti kormányoktól az Eu
rópai Parlamenten át az Európa Tanácsig és a Brüsszeli Bizott
ságig - arra törekszenek, hogy a saját önazonosságukat megőr
ző, kultúrájukkal egymást gazdagító népek éljenek együtt egy
közös államban, amelyet minden európai férfi és nő közös ott
honává akarnak tenni, az emberi, a szociális, az etnikai, az öko
lógiai, a kulturális és a vallási jogok rendjével”. Már az is kér
déses, hogy kit nevezünk európai férfinak és nőnek. Személyes
tapasztalataim azt mutatják, hogy európainak a nagyra értékelt
Nyugaton is csupán a középosztálytól fölfelé tekinthető a hon
polgár (ha egyáltalán megvan az állampolgárságát igazoló do
kumentum). Ausztriában csak a „Magister”, vagyis egyetemi
diplomával rendelkező egyén számít valójában embernek. Né
metország növekvő számú török lakossága megijeszti az „ősla
kosokat”. Az írek és az angolok - minden látszat ellenére még ma is nagymértékben elszigetelődnek más kultúráktól, s a
nagy városok bizonyos területein továbbra is csak kínaiul, vagy
egyéb domináns afrikai bennszülött nyelveken beszélő csopor
tok kolóniái, gettói lelhetők föl, amelyeket a nyelvi nehézségek
miatt mérhetetlen munkanélküliség, kiszolgáltatottság és elesettség jellemez (Charles de Foucault Kis Testvérei tudatosan
vállalják a sorsközösséget ezekkel az emberekkel, de az átlag
polgártól szinte elképzelhetetlen elvárás az e kolóniákkal
szembeni előítéletek lebontása). Folytathatnánk a sort a „nagy
nemzetek"-ben új lendületet kapott, modem rabszolgatartó for
mákkal: Franciaországtól (ahol mellesleg, humánum ide vagy
oda, szintén csak börtönbüntetéssel tudták „megoldani” egyes,
sikkasztóként bemutatkozó, francia állasmpolgárságú - zámolyi - cigányok ügyét) Belgiumon és Hollandián át a bécsi sétá
lóutcákig az afrikai, ázsiai, dél-amerikai bevándorlók végtelen
nek tűnő folyamával találkozunk utcákat söpörve, a benzinku
tak, McDonalds-ok vagy a szemétgyűjtők környékén. Ezen túl
menően, „e láthatatlan emberek” sokasága családi házak zárt
falai mögött dolgozik megalázó körülmények között, de lega
lábbis lenézett, névtelen-arctalan tömegként, takarítóként, épí
tőmunkásként stb. A piszkos munkát zömében nem európai
„bennszülöttek” végzik. Egy-egy éjszakai nyugat-európai uta
mon átélt ellenőrzés során vagy a vízumot intéző hatóságok
irodáiban meglepően embertelen stílust láttam sok esetben.

1 A mesterséges kezdeményezések „fából vaskarika" helyzete lépett fö l az 1950-es, '60-as évek Észak-Amerikájában élő fe k e 
ték esetében, akiket immáron nem ,,néger"-nek, hanem „feketé"-nek (black) hívnak. A nyelvi fordulat mulatságossága abban
nyilvánul meg leginkább, hogy maga a „néger" kifejezés „ feketé”-l jelent, és egyes latin nyelvekben még manapság is csak a
„fekete ” színre utaló „ nigro "-val tudják leírni e bizonyos embercsoport tagját. Különös pikantériája a szócserének, hogy ép
penséggel a bőrszín által létrehívott diszkrimináló különbséget nem tüntette el az új nyelvi formáció: a „néger” néger maradt
abban az értelemben, hogy a „fehér”-hez, m int normához viszonyítva bőrszíne alapján még mindig „csak" „fekete". Ld. en
nek bővebb kifejtését: Eske Wollrad, Wildniserfahrung. Womanistische Herausforderung und eine Antwort aus Weifierfem inistischer Perspektive, Chr. Kaiser, Gütersloh, 1999; különösen a „fehér rasszista nárcizm us’’-ra (pp. 73-84, 116-131) és a „fe
hérség"-re, mint fogalom ra (pp. 213-252) vonatkozó részekben.
2 Nem véletlen, hogy m ég szakmai körökben is igen kevés szó esik a családon belüli (így a cigány családon belüli) erőszakról,
melynek szenvedő alanyai legtöbbször a nők és a gyerekek.
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Emellett említhetnénk még a Dél-Tirolban egykor, Baszkföl
dön, Észak-írországban és Bretagne-ban stb. pedig mind a mai
napig feszültségekkel terhes kisebbségi csoportok helyzetét.
Rengeteg minden lett a politika szőnyege alá söpörve, de aki
nyitott szemmel jár, az lát! Ez is Európa.

Cigányság és zsidóság: sorsközösség?!
A magyarországi rasszizmus történelmi áldozataiként együt
tesen emlegetett magyarországi cigányság és zsidóság helyze
te a fenti felhívásban mintegy összefonódik. Mintha azt a sors
közösséget sugallná, amely nyilvánvalóan tükröződik a Bari
Károly által 1952-ben Bükkaranyoson (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) gyűjtött kántáló énekben. Az adatközlő cigányfiú,
szemben az archaikus imák általános zsidó-ellenes hangvételé
vel3, a zsidó legényt Máriával együttműködő, pozitív személy
ként mutatja be imájában, amelyet még anyjától tanult:
„Kapu felett aranyzászló, / Zászló alatt arany karszék. / Ab
ban ül egy boldogtalan, / Boldogtalan zsidó legény. / Arra me
gyen Szűz Mária, / Kérdezgeti ő szent fiát. / Merre vagyon ő
szent fia, / Szőke hajú, arany fogú4. / Arra vitték szép szent fi
ad, / Arra vitték a pogány ok. / Vasostorral csapkodgatják, /
Vaskesztyűvel pofozgatják.”'
Az időben meghatározhatatlan keletkezésű szóbeli hagyo
mány szerint a cigányfiú szimpátiája a zsidó legénnyel bizo
nyosan hosszú múltra tekint vissza. Nekem mégis úgy tűnik,
hogy a cigányság és a zsidóság együtt emlegetése a karakte
rükben egészen eltérő etnikumok nagyfokú történelmi össze
mosásához vezethet, s elveszi az élét e kisebbségek nagyon is
különböző társadalmi helyzetben termelődő problémáinak. Je

len írásnak éppen ezért, a közös lelkiismeretvizsgálatra fölszó
lító levél politikai stratégiájával ellentétben, nem célja foglal
kozni az itthoni zsidóság helyzetével. A nyílt levélben kifeje
ződő vágyat6 értem, de ugyanakkor látom a cigányok „végvá
rait” is, amelyeket leginkább „putri”-nak szokás nevezni. Eze
ket a putrikat nem az elmúlt 10 évben építették, hanem évtize
dekkel ezelőtt, s noha saját vállukat veregető elvtársak látvá
nyos szociális juttatásként értelmezték a gyorsan fölépült (vi
zet, fürdőszobát, WC-t legtöbbször nélkülöző) házakat és se
gélyeket (amelyek a tudattalan megalázásnak a leghatéko
nyabb formái), az előítéleteket természetesen még erősítették
e kissé ambivalensen értékelhető motivációkkal.

Esélyegyenlőség?!
Ne feledjük a „hetedíziglen” bibliai bölcsességet: az évtize
des, évszázados hibák (bűnök) „továbböröklődnek”. Néhány el
ső osztályos, igen lelkes, a tanulásban mégis hihetetlenül lema
radt cigánygyereket próbáltunk fölzárkóztatni osztálytársaikhoz
az iskolai oktatás mellett párhuzamosan kezdeményezett korre
petáló órák keretében. Volt olyan gyerek, aki félévnyi iskolába
járás után még semmit nem írt a munkafüzetébe, egyetlen szá
mot és betűt sem ismert, miközben társai már lassan folyéko
nyan olvastak, írtak, számoltak. Sajnos tény, hogy az egyik fiúcska szülei maguk is analfabéták (no nem azért, mert nem elég
magas az IQ-juk, csak éppen születésük óta senki nem motivál
ta őket tanulásra, s az iskolában szerzett tudás továbbra sem ér
ték a családban), s mivel mindketten alkoholisták, a gyerekeik
tulajdonképpen az utcán nőnek föl. Az esélyegyenlőség kérdé
se tehát évtizedekre-évszázadokra nyúlik vissza!7

3 Vő. pl. „Ereggy el, asszonyanyám, Máriám, a Paradicsomkertbe, / Állj fö l a piros márvánkőre, / Ott majd meglátod a te szerel
mes Szent Fiadot, /A zsidók kínozzák, /S zen t szakállát szaggassák, / Ecettel, epével itattyák, / Az ö szent oldalát vasdárdákkal nyitogattyák (...) ”, in: Erdélyi Zsuzsanna, Hegyet hágék, lötőt lépék. Archaikus népi imádságok, Kalligram, Pozsony, 1999, p. 313.
Értékes és hasznos volna föltárni az archaikus imák e (többnyire írni-olvasni sem tudó földművelők körében fönnmaradt) szokvá
nyos zsidó-ellenes form uláinak gyökereit.
4 A szőke haj és az arany fo g a Fiú természetfolötti tulajdonságaira utal. Különösen érdekes ezt egy cigány fiatalember szájából halla
ni, aki számára a „szőkeség” egyértelműen a „fehérek" elérhetetlen, kiváltságos, mondhatni megváltó-megváltott helyzetére utalhat az övéhez képest. A z ,,arany fo g " divatja azonban - egyfajta „státusz-szimbólum”-ként - széles körben elterjedt a cigányok között is.
5 Erdélyi, i. m., p. 750.
6 „1990-ben nagy reményeket fűztünk a születő demokráciához. Abban bíztunk, hogy a szocialista rendszer összeomlásával és a
megszálló szovjet csapatok távozásával Isten nemcsak „jókedvvel, bőséggel” áldja meg sokat szenvedett gyermekeit ebben a ha
zában, hanem azt is lehetővé teszi mindenkinek: nőbiek és férfiaknak, cigányoknak és nem cigányoknak, zsidóknak és nem zsidók
nak, hozzánk menekülő idegeneknek és magyar állampolgárobiak, hogy egymás szabadságát és emberi méltóságát tiszteletben
tartva szépen éljenek együtt Magyarországon. ”
7 A z esélyegyenlőséggel kapcsolatosan általában felüti a fejét egy, a szociálisabb érzékenységű személyek körében nagy gyakori
sággal elterjedt, magát álszolidaritásba rejtő mindenkori „betegség”: az ún. szociális segítők (ideológiai hátterüktől függetle
nül!), önnön emberi határaikról megfeledkez\>e, szinte szolgáivá válnak a segítendő társadalmi csoportnak. Hasonlót tapasztal
tam az értelmi sérülteket foglalkoztató, az ál-alázat álarcába bújt keresztény közösségben is, ahol az önkéntes segítő vágyai tel
jesen feledésbe merültek, s a sérült volt a tulajdonképpeni ember, az ő igényeinek a kielégítése vált az egyedüli célkitűzéssé. Itt kü
lön meg kell említenem egy cigányasszonynak a (Lankó József, alias „ Tiszi ” és alsószentmártoni munkatársai által szervezett, a
Renovabis és Lothar Weiss, paderborni cigánypasztorációs katolikus pap előadásai által támogatott, országos kiterjedtségű rész
vétellel gazdagított) legutóbbi, 3. máriabesenyői cigánypasztorációs konferencián 2002 októberében elhangzott igen frappáns
megjegyzését a ló túlsó oldaláról, amely szerint jó lenne már nem csupán a cigányok jogairól, de kötelességeiről is szót ejteni!
Ennek különös súlya abban állt, hogy a ,, megsegítendő csoport egyik tagja (egyébként képzetlen, falusi, de i g e n józanul gondol
kodó asszony) maga unta már a jogainak végtelen sorát hallgatni, s egészséges önérzete kikérte magának a kötelességeit. Úgy tű
nik tehát, hogy a megsegítés elsősorban abban áll, hogy saját felelősségük súlyát élhessék meg ezek a s z e m é l y e k , met t csak ekkor
válhatnak teljes jo g ú tagjaivá a társadalomnak!
4
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Rosszindulatú, de legalábbis naiv föltételezés az, hogy a több
évtizedes „le-elnyomott” külső és belső feszültségek a „szabad
ság” mámorában egy csapásra megoldódnak. A születő demo
krácia - amennyiben valódi (?!) - teret ad a konfliktusoknak, s
a „szép együttélés” paradicsomát lebegtetve szeme előtt nem
spórolja meg a társadalmi lélek (mert
ahogyan a személyeknek, úgy a szemé
lyek között fönnálló kapcsolatoknak is
lelke van8) „terápiájának” összes görön
gyös lépcsőfokát. Ehhez pedig - főleg
pszichológiai, mentálhigiénés képzett
ségű szakembereknek illik tudniuk idő, türelem és őszinteség kell.
S valljuk be őszintén, tudjuk, hogy
nem az egyházak vezetői fogják meg
oldani a magyarországi cigányság ne
hézségeit, mert tulajdonképpen nincse
nek abban a helyzetben (mint ahogyan
a legtöbb budapesti és főleg külföldi
magyar hívő értelmiségi sem, aki ci
gánnyal maximum talán „hivatalból”
találkozott). Egyes, általunk sokszor
elfogultan példaképpé állított nyugat
európai országok egyházi kezdemé
nyezéseiből term észetesen tanulha
tunk. Az egyik, s talán legfontosabb üzenet, amit lassanként
megérthetünk, mind társadalmi, mind vallási vonatkozású
„atyácskáink” gondoskodásából kinőve, hogy Wir sind Kirche
{Mi vagyunk az egyház)! Elvárásaink leginkább magunkkal
szemben lehetnek, s belső ösztönzéseinket felelősen követve
leginkább tettekben artikulálhatjuk hitelesen vágyott jövő-képeinket. M ert ha mi vagyunk az egyház, akkor mások lelkiis
meretének a boncolgatása helyett a saját házunk táján kellene
először körbenézni (hogy pulyánk kérdésére ne kelljen mind
járt zavartan, vagy álzavarunkban azt válaszolnunk: „...m ert
gyávák vagyunk...”).
Olvasói köreiben a már jól bevált „irónia á la Esterházy” ál
tal megnyilvánuló Esterházy Péter, miközben a Rózsadomb
alján, a húsvéti körmenetben körbenézve ráeszmél, hogy cigá
nyok helyett jó arcú, jó módú budai polgárok között menetel,
elmélődik a cigányság magyarországi helyzetéről9. „Az egy
ház szabad” - írja. Valóban. Te, én, mi - Esterházy is az egy
ház: „...n em csákvári születésű, akinek nehezére esik jó t gon

dolni a romákról, hiszen megölték egy falubelijét, nem aggó
dó anya, aki csak a veszélyt látja, féltvén a gyerekét, nem po
litikus, aki csak annyiban tud minderre gondolni, amennyiben
az az újraválasztását szolgálja, és egyébként is ezer dolog kor
látozza valóságosan, és nem olyan, mint mi, akik csöndben ör
vendünk, hogy a szomszédunk nem
roma: az egyház szabad: ő tudhatna
[mi tudhatnánk! - B. K. megjegyzése]
arra gondolni, hogy a romák embertár
saink és állampolgártársaink, emberek,
lelkek, akik ugyanúgy állanak az Úris
ten előtt, mint mi, nem romák.” 10
Az ún. „egyház” régóta (és hatéko
nyan!) jelen van a cigánypasztorációban. M anapság még intenzívebb tö
rekvés mutatkozik a magyarországi
cigányság sokféleségének a m egis
merése és a segítése irányába. Eddig a
közm édiában m égis igen keveset,
mondhatni semmit sem hallhattunk a
hodászi és a sárospataki (Telenkó
Miklós és Szabó Irén) görög-katolikus, a gyöngyösoroszi (Jó Pásztor nő
vérek), a nyíregyházi Guszev lakóte
lepi (kamilliánusok), a kazincbarcikai
(Don Bosco iskola), az esztergomi (marista testvérek), a Bu
dapest VIII. kerületi (önkéntesek sora - Gergely Dezsővel az
élen), a szendrőládi (Cursillo), az arlói (Szent Ferenc Kisnővérei), a csobánkai stb. római katolikus kezdeményezések
ről. Érdemes volna ezeket a helyeket meglátogatni, s az ott
folyó munkát megismerni, m ielőtt általánosításokba bocsát
koznánk.
Most olyan embereket kértem meg tapasztalataik, nehézsé
geik és örömeik elmondására, akik ugyan nem írtak levelet
egyházi vezetőknek, de maguk, mint egyház, évek, évtizedek
óta dolgoznak az ország „cigány végvárain”. Ok azok a névte
lenek, akiknek a munkája ugyan nem látványos, nem hoz
gyors változást (mert tennészeténél fogva nem is hozhat), de
kitartásuk és szinte teljes asszimilációjuk nélkül reménytelen
és elképzelhetetlen vállalkozás lenne cigány testvéreink meg
szólítása és megértése.

Buday Kornélia"

8 Vő. Róbert Moore, Care o f the Sóul. H ow to add depth and meaning to your everyday life, Piatkus, London, 1992; Róbert
Moore, Sóul Mates. Honouring the mysteries o flo v e and relationship, Element, London, 1994.
9 „Milyen gyönyörű volna, ha húsvét vasárnap minden katolikus templomban mondjuk arról szólna a prédikáció, hogy a ci
gányok a testvéreink [Túl sokpatetizm us és álszolidaritás, kevés realitás, még kevesebb valós kapcsolat a cigánysággal. - B.
K. megjegyzése]! Nézem a körmenetbélieket, vélhetően sokan olvassák a M agyar Nemzetet [Sic! Megmosolyognivaló egyolda
lú előítélet. Úgy tűnik, a hátrányos megkülönböztetéssel szemben föllépni szándékozó Esterházy maga is nyilvánvalóan hátrá
nyosan megkülönböztet, így teljes logikai önellentmondásba kerül. - B. K. megjegyzése]. Minden nap olvashatnak valamit a
hazaáruló, franciábiakgazsuláló gyászmagyarokról (önéletrajzi megjegyzés), az álmenekülőkről, a zámolyi gyilkosokról és az
izraeli m eg az orosz titkosszolgálati pesztonkáikról. A zért ez kiad egy képet. Ha hallanák holnap a szószékről, hogy imádkoz
zunk nehéz sorsú cigány honfitársainkért, biztos el kéne gondolkodniuk ezen-azon, ynielőtt a plébánost is benyomnák frusztrált,
identitáshiányos magyarságveszejtőnek. Bárhogyan végződnék is ez az elgondolkodás, a haza javára válnék. ” Vö. Esterházy
Péter, „Egy katolikus magyar följegyzéseiből”, Elet és Irodalom, X L V évfolyam, 16. szám, 2001. április 20.
10 Esterházy, uo. A z idézet — eredetileg destruktívan ironikus szövegösszefüggéséből kiemelve - egészen pozitív, konstruktív
tartalommal gazdagodhatott...
11 Pszichopedagögus, cigánypasztorációs munkatárs.
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Cigánypasztoráció
Aísószentmárionban
Alsószentmárton és környéke egy egészen különleges világ.
Mintha az ország határain belül egy más országban járnál.
M ás nyelv, más kultúra, más temperamentum. Ha Siklós irá
nyából érkezel, m ár messziről láthatod a kis templom tornyát,
sok öreg parasztház között pár újonnan épült házat a falu ele
jén, majd a templom mellett a plébánia ütött-kopott épületét.
E ház első látásra is jól illusztrálja az egyházközség szegény
ségét, ám ha tovább itt maradsz, rájössz arra is, hogy itt nem a
külső felszín rendbetételére, hanem nagyobb, ember-közelibb
dolgokra fordítódnak a pénzek és az emberi energiák.
H a autóddal beljebb mész a faluba, mindenekelőtt lassíts,
m ert az utcán sokan járnak: fiatalok, öregek és sok-sok gye
rek; rájuk vigyázz a legjobban, m ert ők a cigány családok leg
nagyobb értékei. Az utcák között sétálva megtalálhatod a ré
gi cigánytelep maradványát: egy kupacban több, 15-20 m2-es
kis vályogviskót. Akármilyen meglepő is, sok nagyon okos,
jólnevelt gyerek kerül ki e házikókból.
Alsószentmárton ma 1100 fős homogén cigány lakosságú
község Baranya megyében, Siklóstól délre, a Dráva és a horvát
határ közelében. Lakói a beás muncsány nyelvet beszélik anya
nyelvűkként, amely a nyelvújítás előtti román nyelv egyik vál
tozata. A z 1970-es évek közepéig Alsószentmárton sokác tele
pülés volt, több cigányteleppel a falu szélén. A sokácok nem
fogadták be a telepieket, de szezonmunkákra vagy mulatsá
gaikhoz zenélni igényt tartottak rájuk. Megvolt, hogy melyik
családhoz kik jártak napszámba. Az együttélésből adódóan a
cigányok tudtak sokácul, s a sokácok is valamennyire beásul.
Atéeszesítéssel a falusi megélhetési lehetőségek szűkültek.
A sokác fiatalok egyre inkább bejártak a Siklóson nyílt kisü
zemekbe dolgozni. Eleinte ingáztak, majd beköltöztek a vá
ros falusias negyedébe.
A szocializmusban Alsószentmárton is a szigorú ellenőrzésű határvidékhez tartozott, ahová nem lehetett kívülről beköl
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tözni. Ugyanekkor párthatározat rendelte el a cigánytelepek
felszámolását, és az állam, a munkába járás feltételével, tá
mogatást adott a házvételhez. A cigányok főként a nagy álla
mi építőipari cégeknél tudtak elhelyezkedni, s Pécsre, Szekszárdra ingáztak naponta. Majd fokozatosan beköltöztek a fa
luba, az itt lakók pedig át Siklósra. 1975-re teljesen kicseré
lődött a lakosság.
Az itt élő beások szerb cigányok, szlávos neveket is visel
nek. Eredetileg szerb ortodox vallásúak voltak, s Horvátor
szágban élő rokonaik ma is ortodoxok. A telepen nem volt se
papjuk, se templomuk, csak egy kis harangtorony a falu szélén.
Az ő halottaiknak itt harangoztak, pappal csak a temetéseken
találkoztak, a falu katolikus templomában nem volt helyük.
A mai alsószentmártoni pap, Lankó J ó z s e f- cigányul pópának mondják - a 80-as évek elején fiatal siklósi káplánként
került kapcsolatba a helybeliekkel. Környezetében sokan bo
lond hobbinak tartották, hogy a cigányokkal foglalkozik.
Azonban a gyerekekkel, a fiatalokkal való folyamatos törődé
sen keresztül megnyílt az út a felnőttek, az idősebbek felé is.
Kirándulások, táborozások, beszélgetések, felnőtt bibliaó
rák. .. Lassan megtapasztalták a helyiek, hogy a templomban
is van számukra hely, s az új falulakók lassan betöltötték a ré
gi templomot.
1989-ben lett Alsószentmárton az egyházközség központja,
amikor a „Tiszi” Nagyharsányból ideköltözött. Hat falu tarto
zik hozzá: Gordisa, Matty, Egyházasharaszti, Alsószentmár
ton, Old és Siklósnagyfalu. E három utolsó község teljesen,
illetve többségében cigány lakosságú. Tevékenységeink fő
ként ezekre a falvakra teijednek ki.
1989-90-ben a „Tiszivel” együtt megérkezett a munkanél
küliség is. Mindenütt előbb az aluliskolázottakat, a vidékről
bejárókat küldték cl a munkahelyekről. így Alsószentmárton
és környéke ingázó cigány lakossága is az első elbocsátottak
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között volt. A munkanélküliséggel felborul a család m egszo
kott rendje és anyagi biztonsága. A férfi családfenntartó sze
repe elvész, önbecsülése is csökken, a gyerekek apaképe tor
zul, s szinte törvényszerű az alkoholhoz való menekülés.
M a a munkanélküliség Alsószentmártonban a szezonmun
káktól függően változó: 60-90% között van. Azonban tavasz
tól késő őszig minden alkalmi és szezonmunkát megragad
nak, ami a környéken adódik.

Az evangélium hirdetése a teljes
ember szolgálata
Az örömhír megélésének, továbbadásának háromféle mód
ja van: a katekézis, a liturgia és a diakónia. A szocializmus
évtizedeiben a diakónia végzése tiltott volt. Az egyházi szol
gálat csak a hitoktatásra és a liturgiára szorult vissza. Pedig az
elmúlt évszázadokban az egyház ember-szolgálatához szer
vesen hozzátartozott a betegek ellátása, a menekültek s az ár
vák segítése, a szegény gyerekek oktatása, a gazdálkodásra
tanítás és mindezek által az életlehetőségek tágítása. E teljes
körű szemlélet alapján mi itt, az alsószentmártoni egyházköz
ségben az iskolai hitoktatás, katekézis és a liturgia mellett
próbálunk az élet számos területén lehetőségeket bővíteni,
életesélyeket növelni.

Az egyház egyetemes, s ezért m inden tagja egyformán
fontos. H a szükséget szenved az egyik tag, a m ásik feladata,
hogy segítsen rajta. M ár Pál apostol is megszervezte, hogy a
gazdagabb korintusi hívek gyűjtsenek a rászorultabb közös
ségeknek. Hasonló gyakorlat fejlődött ki Lankó Józsefnek
Lothar Weiss-szel, a németországi Paderbom -i Egyházme
gye cigánypasztorációs felelősével való barátságából. A két
egyházközség is folyamatos és intenzív kapcsolatban áll
egymással. A ném et és cigány gyerekek évek hosszú sora óta
együtt nyaralnak, tanulják egymás nyelvét, heteket töltenek
el egymás családjánál. Lothar Weiss régi egyházközségében
alakult egy egyesület, kifejezetten a Szent M árton Egyházközség támogatására: a witteni Caritas-St. M artin e. V. Van
nak olyan ném et családok, amelyek egy-egy rászoruló gyer
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m ek taníttatási költségeinek a fedezését is felvállalták, s kap
csolatot is tartanak azzal a gyerekkel, és annak családjával.
Sok gyerek, fiatal felnőtt e kapcsolatok, barátságok révén há
rom nyelvet folyamatosan beszél, ámbár lehet, hogy még a
nyolc osztályuk sincs meg, vagy éppen kisegítő osztályba
járnak.
Évente többször német barátaink nagyobb ruhaszállítmá
nyokat, taneszközöket, bútorokat küldenek. Siklósnagyfaluban
működik egy Caritas Közösségi Házunk - és egyben vendég
házunk - , amelynek fenntartásáról teljesen a német egyesület
gondoskodik. Az ő támogatásuk nélkül az Alsószentmártonban
működő ingyenkonyha sem tudna fennállni. M ost éppen szá
mítógépet hoztak a napközis gyerekek számára. Vagyis mindig
abban segítenek, amiben éppen szükséget szenvedünk.

Tevékenységeink
Sok mindent említettem. A továbbiakban részletesen leí
rom, mi mindennel próbálkozunk itt, a világ végén —a világ
közepén.
1992-ben, az egyházmegye gazdasági vezetőjének indítvá
nyozására az idősek ingyenes étkeztetése indult az alsószent
mártoni plébánián. Ez azért nagyon fontos, mert a nagycsalád
ból ez által legalább egy-két fő rendszeres ellátása megoldott.
Nagycsaládról beszélek, mert a cigányoknál még sokkal erő
sebb a családi kötelék, az összetartozás érzése. A cigány a csa
ládban gyökerezik, magányosan, család nélkül elképzelhetet
len. Gondoskodnak öregjeikről, azoknak fontos helyük van a
családban. Eszükbe sem jut szociális otthonba vinni őket. A
gazdasági szűkösség következtében azonban könnyen teherré
válhat a fiatalokra rászoruló idős. Az ő étkeztetésükkel, nappali
ellátásukkal a cigány családok egészét, egységét támogatjuk.
A plébánia konyháján indult el a főzés 50 főre, állami fi
nanszírozással 1992-ben, de csak ideiglenes működési enge
déllyel, mivel az előírt követelményeknek nem felelt meg.
Egészen 2000-ig így m űködött a konyha. M ivel a körülmé
nyek nem lettek jobbak, ezért a működési engedélyt m egvon
ták. A családok azonban nem lettek gazdagabbak, az ebédre
ugyanúgy rászorulnak, tehát főzni kell. De miből? Aztán egy
szer csak lett. Segíteni akarásból. A villányi hívek gyakran
adnak egy-egy zsákkal kertjük terméséből, a németországi
egyesület havonta pénzzel támogatja a konyhát, a plébánia
udvarán disznót hizlalunk. Hosszú távon azonban ez a koldus
lét nem megoldás. Az idei évben elkezdünk egy régi paraszt
házat átalakítva, konyhával és ebédlővel kibővítve, állami
szabványok szerinti idősek klubját létrehozni. Ehhez még
sokmillió forintra van szükség.
Az idősek klubja egyben munkalehetőség is a helybelieknek.
Három falu időseinek étkeztetéséhez (Siklósnagyfalu, Old, Al
sószentmárton), Phare pályázat keretében, 2002 őszén öt fiatal
munkanélkülit tudtunk felvenni szociális gondozói státuszba.
A másfél éve működő Mozgó Jogsegély és Szociális Tanács
adó Szolgálat szintén a tényleges esélyegyenlőség elérésének
egy lépcsőfoka. E szolgálat keretében a falvakban ügyvéd és
szociális munkás fogadja az ügyfeleket jogi tanácsadással.
Segítséget nyújtunk szociális ellátásokhoz való hozzájutás
ban, hivatalos okiratok és lakásvételi szerződések elkészítésé
ben, valamint a kedvezményes lakásvásárlás (szoc. pol.) inté
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zésében. A Pécsről lejáró ügyvéd peres ügyek képviseletét is
vállalja.
A szociális és jogi támogatás mellett az oktatás m inőségé
nek emelésével látjuk elérhetőnek azt, hogy a gyerekek felnő
ve jobb esélyekkel teljesítsenek a magyar társadalomban,
hogy falujuk határain kívül is megállják a helyüket. Az évek
során kiépült egy modellszerű intézményrendszer, amely felé
irányítani tudjuk a gyermekeket.
1998 óta működik Alsószentmártonban a Szent Márton K a
tolikus Óvoda, ahol a beás anyanyelvű kisgyerekeket falujukbeli óvónők, dajkák, pedagógiai asszisztensek fogadják, akik
szintén cigányok, értik a nyelvet, ismerik a gyermeket, gyak
ran rokonok is. Egy magyar pedagógus dolgozik az óvodá
ban, aki tanítónő, gyógypedagógus és hitoktató, ő a nagycso
portosok iskolára való előkészítését végzi. Nagy előnye en
nek az óvodának, hogy a gyermek életében először kikerülve
a családból nem kerül azonnal idegen nyelvű közegbe is ami óriási nehézség lenne a számára - , hanem olyan otthonra
talál az óvodában, ahol m egértik őt. M ajd az első év során a
pedagógusoktól a magyar nyelvet is hamar megtanulja.
Az évek során a siklósi Szent Imre Katolikus Iskolával na
gyon szerencsésen alakult ki egy olyan kapcsolat, hogy gyer
mekeinket szívesen fogadják tanítványul. Ezáltal a falusi ci
gánygyerekeknek esélyük nyílik arra, hogy kiszakadjanak a
gettóhelyzetből. Jó színvonalú iskolában tanulhatnak, már
gyermekként megismerhetik a sajátjuktól eltérő magyar tár
sadalmat annak szabályaival, temperamentumával, érzelmi
leg hidegebb légkörével, eredményeket érhetnek el benne, s
barátokat szerezhetnek. Ez az integrált nevelés a többségi tár
sadalom gyermekeinek is igen hasznos.
Jelenleg több mint harminc szentmártoni alsós jár a siklósi
Szent Imre Katolikus Iskolába. Az iskola mikrobusza hozzaviszi őket. Azonban önmagában az iskola még kevés, ha hiá
nyoznak a délutáni tanulás feltételei. A legtöbb családban nin
csenek m eg a szükséges körülmények, és a szülők általában
nem tudnak segíteni a házi feladat elkészítésében. Ennek a
problémának a megoldására indult 2001 szeptemberében egy
játszóházas napközi, tanoda a plébánián. Célja, hogy a házi
feladat elkészítéséhez, a gyakorláshoz megfelelő körülmé
nyeket és segítséget biztosítson. Ugyanakkor mégsem iskolás
jellegű, hanem sok játékkal és kézművességgel a szabadidő
értelmes, vidám eltöltését is szolgálja. Nagyon fontos, hogy a
tanoda vezetője itt lakik a faluban, mert csak így tudja igazán
megismerni a gyerekeket, így tud igazán odafigyelni rájuk, s
csakis így lehet kapcsolatot tartani a családdal, az iskolával,
és közvetíteni is közöttük.
Az általános iskolából kikerülő, továbbtanuló fiatalok számá
ra 1996-ban Collegium Martineum néven egy tehetséggondozó
kollégium kezdte meg a működését Mánfán, egy Pécshez köze
li kisközségben. 1996 nyarán az Alsószentmártoni Római Kato
likus Egyházközség, a witteni Caritas-St. Martin, a Pécsi Egy
házmegyei Caritas, a tehetséges cigány fiatalok segítésével évek
óta foglalkozó pécsi Amrita diákkör, továbbá három magánsze
mély azért határozta el a Collegium Martineum létrehozását,
hogy a Dél-Dunántúl szegény sorsú fiataljainak a kollégium se
gítségével esélyük nyílhasson rangos középiskolákon keresztül
magasabb társadalmi helyzetbejutni. Mánfán a falusias kömye-

zet és a családias légkör segít ellensúlyozni a nagyrészt aprófal
vakból érkezett fiatalok beilleszkedési nehézségeit. Az intéz
mény a tanulmányok idejére mindenekelőtt az otthon melegét
kívánja nyújtani diákjainak. A kollégium létrehozói családias,
munkára és tanulásra ösztönző légkörben vállalkozó szellemű
polgárokat, a demokráciában jártas tanult embereket szeretné
nek nevelni. Ugyanakkor az is fontos, hogy a fiatalok oly mó
don váljanak iskolázottá, hogy eközben megőrizzék anyanyel
vűket, otthoni kapcsolataikat. A kollégium lakói segítséget kap
nak a tanulásban, szociális támogatásokban is részesülnek, és
lelki problémák esetén is van kihez fordulniuk.
Új kezdemény az elmúlt nyár egyik táborából kifejlődő kö
zösség. Az Ormánság több falvából (Alsószentmárton, Gilvánfa, Adorjás), tizenöt évesnél idősebbek számára ismerke
dési célú tábort szervezett a kémesi lelkipásztor, Várda Fe
renc. Azóta minden hónapban egy napot a fiatalok együtt töl
tenek el kirándulással, városnézéssel, különböző programok
kal. Cél, hogy azok a fiatalok, akik a saját falujukon kívül alig
ismerik a világot, nem járnak iskolába, nincs munkájuk, azok
is egy kicsit kitekinthessenek, ismerkedjenek, kapcsolatokat
alakítsanak, szélesebb körben keressenek párt maguknak.
E programok, nagyobb intézmények nem máról holnapra
születtek. Sokéves ismerkedés, kapcsolattartás hozta létre, ala
kítja őket mindig a szükségleteknek, a lehetőségeknek megfele
lően. Létüket annak köszönhetik, hogy van, aki itt él a minden
napokban, aki törődik e falvakkal, aki akar és tud tenni értük.
Fontos jelen lenni, az értelmiségnek, az egyháznak is fel
vállalni a lecsúszó rétegeket, részt venni az életükben. Tud
juk, hogy az egyház nem képes az egész társadalmat átalakí
tani, de létre tud hozni modellszerű intézményeket, amelyek
a kivezető utat jelenthetik. Próbálkozásaink, intézményeink
ilyen modellt akarnak mutatni.

Mire van szükségünk?
Legfőképpen emberekre - nyitott szívű, bátor emberekre.
Olyanokra is, akik dolgoznának, élnének itt; és olyanokra is,
akik külső baráti, támogatói kapcsolatokat jelentenének az itt
lakóknak. Szükség van a kapcsolatokra. Nem kell félni. A kap
csolatok révén ismerhetjük meg a valóságot. Az előítéletek he
lyett így nyílik lehetőségünk megérteni és segíteni életüket.
2002-ben végeztem a PTE szociálpolitikus szakán és a Pécsi
Hittudományi Főiskola hittanár szakán. Augusztus óta dolgo
zom a Szent Márton Caritas Alapítványnál és Óidon, a Caritas
Közösségi Házban lakom. Itt mindkét végzettségemet haszno
sítani tudom. Egyik feladatom a karitatív alapon működő ingyenkonyha államilag finanszírozható idősek klubjává való át
alakítása, majd vezetése. Jelenleg a 340 fős Óidon, a közössé
gi házban, ahol lakom, naponta tizenöt idős étkeztetése történik
egy helybeli fiatal munkáltatásával. Továbbá három faluban
hittanórákat tartok, a saját falumban játszóházat, kis ifjúsági
csoportot vezetek. Ezeken kívül sok-sok feladat van, amit hoz
az élet, a pályázatírástól kezdve a favágásig. A legfontosabb ta
lán mégis az, hogy a közösségi ház mindenki előtt nyitva áll.

Magdali Mária1

1 Szociálpolitikus, hittanár.
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Egy cigány közösség társadalmi
és vaXíási életét meghatározó
tényezők Köröm községben
„Ha bárhol a világban egy gyereket megkérünk arra, hogy rajzoljon valami szépet, nagyon sokszor a következő kerül a
rajzlapra: kis ház, piros tetővel, füstölgő kéménnyel, a világ fe le kitárt ablakokkal, a ház mellett fa, rajta madárfészek, virágos
kert, kerítéssel gondosan elkerítve, egy pici odabiggyesztett felhő a rajzlap tetején és az elmaradhatatlan napocska, hatalmas
sugarakkal, talán kissé kancsítva, de mosolygósán. Néha valaki odakerül még a rajzra, de ha nem is, azt mindenki tudja, hogy
ezt a házat boldog emberek lakják. És szépek, kívül is, belül is.
Ilyen idillikus világra vágyik a kicsi, és gondolja, hogy azt megkapja, ha nagyra nő, és ezt a képet dédelgetik sokan felnőttek is.
Vagy megpróbálják elfelejteni. M ert meddig lehet az éhségtől síró gyermekek mellett, villany, tűzifa nélkül, fé lig beroskadt
tetejű házban, am inek fa la it csak az imádkozás tartja össze, esőtől ázva, széltől dideregve szép álmokat őrizni? "
Eszak-M agyarországon sokan vannak, akiket nem csak jó
szerencséjük, de környezetük is cserben hagy. Vagy azért,
mert a közösség nem rendelkezik megfelelő önvédelemmel,
tartalékokkal, ezért önmagáról is alig-alig tud gondoskodni,
vagy pedig ki-ki saját gondjaival foglalkozik, mások problé
máira érzéketlenül éli életét. A szétesett „vajda rendszer” után
sokszor a politika által támogatott ügyeskedők foglalták el a
kisebbségi önkormányzati székeket. Cigány rabolja m eg a ci
gányt, néha magyar segédlettel, de néha saját kreativitására
építve. A pártok által támogatott „komisszárok” gerjesztik a
feszültséget cigányok és cigányok, cigányok és magyarok kö
zött. A Phare program keretében, 2001 őszén, a rom a vállal
kozót alkalmazó autópálya-építő sajnálattal válik meg cigány
származású kollégájától, mert emberünk magánvállalkozásba
kezd, és szegény testvéreit saját zsebre menő akcióban m obi
lizálja. A jogszerű elbocsátás után, külső erőktől bíztatva lá
zit az aktuális hatalom ellen, hogy az állítólag rasszista.
A közömbösség önmagában is káros, de romboló ereje fölmérhetetlen, ha az eleve féktelen haszonszerzésből ered. Az
uzsorakamatra kiadott pénz és az ezt követő kifizethetetlen
tartozás végleg szétrágja a cigány közösségen belüli emberi
kapcsolatokat.
E térségi kitekintés után nézzük meg, mi a helyzet Köröm
ben. A község M iskolctól 30 km-re, Tiszaújvárostól 15 km-re
található. A falu lakosságának több mint 80 %-a cigány szár
mazású. A romungrók, a „magyar cigányok” csoportjába tar
toznak, akik már nem beszélik a cigány nyelvet. Jellemző a
nagyarányú, szinte teljes munkanélküliség, az ebből fakadó
szegénység és kilátástalanság: szinte egyetlen megélhetési
forrás a segély. A sok gyermek viszont a munkanélküliség
miatt csak tovább rontja a családok élethelyzetét. Egy-egy pi
ciny házikóban sokszor két-három család is együtt él (eseten
ként ez 15 főt is jelenthet), így a szobákban a fekhelyek telje
sen kitöltik a lakteret. Házon belül, a konyhában zajlik az
élet, ahol jobb esetben elfér egy sparherd, de sokszor csak egy
csőkályhának marad hely. Ezen főznek. Télen, a Sajó menti
ártéri erdőket pusztítva, a kerékpáron keservesen hazatolt fá
val fűtik a lakást.
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A cigány gyermekek alacsony tanulási motivációjával kap
csolatban megoszlanak a vélemények. Vannak, akik szerint e
gyerekek motiválatlansága már a családban kialakul, mert az
iskolában megszerezhető tudás értéke a cigány családok túlé
lési stratégiájában alacsony, s az utóbbi években szinte általá
nossá vált munkanélküliség hatására még inkább leértékelő
dött. A család és az iskola világa közötti hatalmas különbség
(főleg, ha óvodába nem járt gyermekek minden átmenet nél
kül csöppennek be az iskolapadba), s a gyermekek személyi
ségétől idegen elvárások rombolóan hatnak önképükre.
Köröm jövőjét nagymértékben befolyásolja majd, hogy
milyen formában tudja kezelni a „cigánykérdést”. Viták foly
nak arról, hogy az asszimiláció vagy az integráció a helyes út.
Az integráció egyenlő az etnikai sajátosság megőrzésének
igényével. A holtpontról való kimozdulást a bikulturális lét
jelentené. Nem lehet megoldás sem a teljes beolvadás, sem a
teljes elkülönülés. Meg kell tanulniuk a kisebbségi és a több
ségi kultúrában egyaránt élni.
Egy ilyen közegben elinduló közösségépítésnek talán csak
„evangéliumi alapokon” van esélye. Egy hagyományos, segé
lyekre épülő karitatív rendszer itt csődöt mond. A z adományok,
ruhák és pénz felelőtlen osztogatása csak zsörtölődésekhez, elé
gedetlenséghez, irigységhez és „verekedéshez” vezet.
9
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Kezdeményezések
Köröm községben Kuklay Antal plébános kezdeményezé
sére 2001 őszén - egy nemzetileg, hitben elkötelezett baráti
körtől szellemileg és anyagilag is támogatva - elindul egy
,játszóház program ” .
„Játsszunk háztartást!" a mottó. A közel 80 gyermeket fog
lalkoztató program munkatársai a gyermekekkel egy normál
család hétköznapjainak az életét próbálják megismertetni. K i
sebb csoportokban, rendszeres beosztás és foglalkoztatás ke
retében közösen sütnek, főznek, takarítanak, mosnak, tanul
nak, kertészkednek, kirándulnak, énekelnek és ünnepelnek.
A program egy felújított parasztházi környezetben zajlik,
amely valódi családi otthont mintáz. M inden gyerek önkéntes
jelentkezés után első alkalommal részt vesz egy személyes
beszélgetésen, amikor is elmondhatja, miért szeretne járni a
foglakozásra, s mit vár attól. Megbeszéljük, hogy kik azok,
akikhez csatlakozni szeretne, hiszen sokszor testvérek, uno
katestvérek jelentkeznek, egymás bíztatását követve. Ilyen
kor beszélnek önmagukról, családjukról, iskolai eredménye
ikről, a jövőre vonatkozó terveikről, érdeklődési körükről. Ez
az első találkozás nagyon meghatározó, hiszen ez lesz a kiin
dulópontja egy-egy gyerek személyre szabott segítésének.
Ilyenkor megbeszéljük az alapvető szabályokat, amit fokoza
tosan követ majd a többi a találkozások során. M inden gye
rek kap egy időpontot és csoportot. Nem kis feladat volt szá
munkra, hogy egy m eghatározott napon, egy meghatározott
időpontban jelenjenek meg nálunk, mivel a legtöbb gyerek
nem ismerte sem a napokat, sem az órát.
A faluban élő, dolgozó óvónők, pedagógusok és segítő fog
lalkozásúak több évtizedes tapasztalata, hogy az általános is
kolából kikerülve a gyerekek szinte minden átmenet nélkül
visszasüllyednek az otthon tapasztalt igénytelenség szintjére,
és a további életükben nem marad nyoma az iskolás években
elért eredményeknek. Ezekre a tapasztalatokra építve döntöt
tünk 2002 tavaszán arról, hogy a gyerekek mellett a felnőttek
kel, az iskolából kimaradt fiatalokkal is foglalkoznunk kelle
ne. így indult el a cigányasszonyokkal egy sütő-főző, majd
később egy varró tanfolyam. Az asszonyok kiválasztásánál
elsősorban azokkal vettük föl a kapcsolatot, akiknek gyerme
keit már megismertük. A főző, varró csoportok —hasonlóan a
gyermekcsoportokhoz - rokoni szinten szerveződtek: anya,
lánya, menye, komaasszonya stb.
A családlátogatások alkalmával sikerült a férfitársadalom
mal is kapcsolatba kerülni. A foglalkoztató ház kerítésének
felújításában m ár a férfiak is részt vettek, miközben lehetősé
geinkhez mérten elindult egy-két porta bekerítése a telepen is.
A közös éneklésekre lassan felnőttek is jelentkeztek, és jelez
ték, hogy ők is szívesen kirándulnának a gyerekekkel (Tiszadob, Sárospatak, Lillafüred).
A közösségépítés folyamatában kiemelkedően fontos sze
repet játszott egy nyári tábor szervezése, melynek helyszíne
Gyöngyösoroszi volt. Az ötödik és hatodik osztályos tanulók
ból kikerülő gyermekek számára szervezett nyaralásban a
résztvevők közül sokan első alkalommal voltak távol család
juktól. Talán itt tudatosodott számunkra úgy igazán, hogy a
cigányságnál milyen erős kötelék a család. Egyesek nem m er
ték, vagy nem akarták elengedni gyennekeiket a táborba; m á
sok csak akkor jöttek volna, amennyiben valamennyi testvér
ÍO

részt vehet a vakációban. A ragaszkodás egyik megható és
egyben „humoros” megnyilvánulása, hogy egyik nap késő
délután elfelejtettük magunkhoz venni mobil telefonunkat.
Este, mikor megnéztük a készüléket, a postafiók közel 70 hí
vást rögzített. A szülők közül mindenki beszélni szeretett vol
na gyermekével. Javaslatunkra a következő nap a családtagok
összejöttek Körömben az egyik család otthonában, és mintegy
negyed órás telefonvonalas-konferencia keretében mindkét
helyszínen mindenki megfogalmazhatta kérdéseit és élmé
nyeit. Kézről-kézre járt a telefon a gyerekek és szülők nagy
örömére és megnyugvására.
A szervezési munkák során, majd a nyári tábor után a nya
ralásban részt vett gyennekek szüleivel igen szoros baráti
kapcsolatba kerültünk.
Nyár végén a Schönstatti Családmozgalom rendezvényén
már részt vesz három cigánycsalád. Ugyanígy nagy sikere van
a Cursillo mozgalom által szervezett szendrőládi találkozónak
is, ahol öt házaspár ismerkedik meg egy aktív közösségi életet
élő egyházközséggel. Cigányok és magyarok együtt dicsőítik
Istent, és közösségben formálják hétköznapjaikat. Az ősz folya
mán a Cursillo által rendezett, közösséget és hitéletet megújító
hétvégén, három körömi résztvevő hitélete, családhoz, közös
séghez való viszonya pozitívan változik. Azóta ezek a szemé
lyek rendszeresen elkezdtek templomba járni, és saját kérésük
re mi is létrehoztunk egy körömi cursillós csoportot, ahová fő
leg családtagjaikkal közösen járnak el. Ezeken az estéken együtt
imádkozunk, énekelünk, megbeszéljük aktuális problémáinkat,
filmeket nézünk, majd beszélgetünk ezekről a filmekről.
A csoport életét látva újabb családok jelentkeztek, hogy
családtagjaikkal ők is szívesen részt vennének ilyen beszélge
téseken, közös imákon. így jött létre egy másik csoport, mely
szintén családi szinten szerveződött.
Alkalmi ige-istentiszteleten, szentmiséken vagy a karácso
nyi betlehemes játék alkalmával a két csoport már többször
találkozott egymással. A heti hivatalos szentmiséken még ne
hezen vesznek részt, mivel a magyarokkal szemben erős ki
sebbrendűségi érzéseket kell magukban legyőzniük.
A lclkiségi mozgalmak sokat segíthetnek az előítéletek le
építésében. Az egyik cigányasszony meghatottan meséli a

cursillós hétvégén szerzett tapasztalatát: „Egy magyar tanár
nővel laktam egy szobában, és úgy éreztem, saját testvéreim
sem szeretnek jobban, mint ő, ez a magyar asszony. ’
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A nyár folyamán a minket meglátogató középiskolás (a
szegedi Karolina Katolikus Gimnázium és a miskolci Fényi
Gyula Jezsuita Gimnázium növendékei) és egyetemista cso
portok (Fokolár katolikus lelkiségi mozgalom fiataljai) szin
tén sokat segítettek, hogy a gyerekekben kölcsönös nyitottság
alakuljon ki magyarok és cigányok között. 2003 februárjában
a Fokolár lelkiségi mozgalom családjai vártak bennünket egy
hétvégi kirándulásra.

Konklúzió
Eddigi tapasztalataink alapján úgy látszik, a cigányság szemben a magyar lakosokkal - sokkal könnyebben szervez
hető családi/rokoni közösségekbe, nem csupán egyházi, de
társadalmi szinten is. M íg a magyar családoknál elképzelhe

ket meglátogató cigány barátok pedig a magyarokban építhet
nek le sok-sok előítéletet. Az egyik magyar egyetemista lány
sírva mondta egy nyári találkozó után: „Én nem is gondoltam,
hogy ezek a gyerekek ilyen szeretetre méltóak. Sokszor a csalá
domban nem kapok ennyi szeretetet, elfogadást, mint tőlük.”
Ady Endre: Az idegen arcok
Ha idegen arcokat nézek,
Arcom ijedten földre-vágom:
Óh, Istenem, mennyi más arc van,
Mennyi más arc van a világon.
Mennyi borús szem néz szemembe,
Mennyi homlok sápad rám némán,
M ennyi vádló álom és rejtély,
Mennyi nagy szomorúság néz rám.
Mennyi vád terped minden arcon,
Vádja letűnt és jövő időnek,
Mint láncos rab, félve, bűnbánón,
Csak föl-fölnézve nézem őket.
Valaha minden arc magáért
Vívott egy szörnyűséges harcot
És állanak rab ellenekként
Egymással szemben most az arcok.
Már-már alig is emlékeznek,
Hogy egykor egymással csatáztak,
De ott ég minden ember arcon
Láthatatlanul kudarc, gyalázat.

tetlen, hogy a kamasz gyerek szüleivel, testvéreivel együtt
jáijon közösségbe, addig a cigányoknál családi, közösségi
rendezvényeken a kamasz fiúk és lányok, de tapasztalataink
szerint a férfiak is természetesen és felszabadultan képesek
együttműködni a csoporttal.
A karizmatikus tanúságtevő formát, élettapasztalatokra épü
lő tanítást szívesen fogadják. Az általuk megismert lelkiségi
mozgalmakban az Isten-dicsőítésnek és a tanítás továbbadásá
nak nagyon harmonikus viszonya valósult meg, melyet a ci
gány lakosság is örömmel fogadott. Ezek a tapasztalatok a hét
köznapi szellemi-kulturális tevékenységre is átvihetők. A fog
lalkoztató házban, vagy a családoknál sokkal hatásosabb az
egyfajta tapasztalatra épülő oktatás, mintha iskolapadban ülve
kellene ismereteket elsajátítaniuk. Felnőtt korban ez különö
sen lehetetlennek tűnik, míg a családi, gyakorlati közegben
megvalósuló képzés számukra is elfogadható. Nagyon fonto
sak a személyi, baráti kapcsolatok, családlátogatások. „Az
idegen arcok” az elfogadó szeretet hatására életre kelnek.
Végül a magyar és a cigány lakosság közeledésében úgy tű
nik, hogy gyógyító hatású a külső segítség, a misszió. A sok
esetben feszültséggel terhelt falusi, családi és személyes kap
csolatokra gyógyító hatást gyakorol egy külső barátokból álló
csoport megjelenése. Ez oda-vissza igaz. A magyar közössége

S minden arcot, idegen arcot,
M időn elfog a titkos emlék,
Legalább egyszer földeríteni,
Megragyogtatni be szeretnék.

Tetz Katalin1 - Hofher József

Felhasznált irodalom:
...A rendszerváltás kegyelem volt. Inteijú Kuklay An
tallal, 5. (befejező) rész, Igen, XIV. évfolyam, 11. szám.
...Gyűlöletet, éhezést együtt legyőzni! Észak-Magyar
országi Romákért Alapítvány, A Holland Alapítvány Célkitűzések, tervek eredmények, Szemere/Amster
dam, 1999.
Diószegi Ágnes, Cigányát, Budapest, 1988.
Radó Péter, Jelentés a magyarországi cigánytanulók
oktatásáról, Budapest, 1988.
Tetz Katalin, Arcok. Szakdolgozat, Miskolc, 2002.
május.

1 Szociális munkás, Debrecen.
2 Jezsuita szerzetes, a Köröm Életminőségéért Alapítvány munkatársa.
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Sok vagy kevés?
- Cigdnypasztoráció 2003
A címben föltett kérdés az egyház cigányokért végzett te
vékenységének értékelésére vonatkozik. Nem is egyszerű a
válasz! Az effajta értékelés többnyire úgyis csak vélemény, s
attól függ, hogy mihez viszonyítunk. Ha a tétlenség a kiindu
lási alap, vagy olyan nemzethez hasonlítjuk magunkat, amely
nálunk is kevesebbet tesz, hamis önelégültség tölthet el ben
nünket. Ha az évszázados lemaradáshoz, vagy a rászorulók
mérhetetlen hiányaihoz mérjük magunkat: nyomasztó lelkiismeret-fúrdalás kínozhat. M elyikre hallgassunk? Melyik igaz?
Annak, akinek a tárgyilagosság is igénye - és nem elégszik
meg valamiféle optimista vagy pesszimista hajlamai diktálta
vélekedéssel - nem könnyű megtalálni a pontos választ!

Vonzó-e az Egyház, hódít-e a hitünk ma is?
A falu vasárnapi miseközössége visszafojtott lélegzettel fi
gyeli a szokatlan eseményt! Mer-e válaszolni, a mise alatt az
oltár mellett álló, négy katekumen-j elölt egyike a plébános
kérdésére? Cigányok, akik azelőtt sose jártak ebbe a tem p
lomba. M ostanában kezdték el. Félve bújtak be az ajtón, és
tétován „csurogtak” előre, a többnyire üresen tátongó első
sorba. M ost ott állnak az oltárnál, Feri szája előtt mikrofon,
elhangzott a plébános kérdése. Nem szokás ez egy faluban! A
pap beszél a templomban, az rendjén van! De ez a szegény ci
gányember tud-e majd válaszolni? M it is lehet egy ilyen kér
désre válaszolni: „miért kéri, hogy elsőáldozó legyen, mi hoz
ta közel az Egyházhoz?” Ezt itt tán még a rendszeres temp
lomba járók se tudnák megmondani! Elsőáldozás felnőtt kor
ban! Ilyen sem volt még a faluban! Feri meg összeszorított
ajakkal, kicsit idegesen, de lassan nekibátorodva, kereken ki
vágja: Jézus szerint új életet akar kezdeni, olvassa a Szentí
rást, és az Isten szava szerint akar élni. Utána a felesége olyan
nyugodtan válaszol, m intha nem izgulna, pedig biztosan iz
gul. Egyenes tekintettel előre néz, és azt mondja: „láttam em 
bereket az én fajtámból, akik az Isten útján jártak. Én is sze
retnék olyan lenni, úgy élni”. A többiek aztán az izgalomról
egyre inkább megfeledkezve, már-már felszabadultan beszél
nek. Világosan, meggyőzően mondják a maguk válaszát.
Egyszerű szavak! Mégis valami nagy dologról beszélnek.
A templomban m ég jobban elmélyül a csend. Ezeket az
embereket tényleg a hit vonzza - döbbennek meg a régebben
templomba járók. M aguktól mondják, s milyen egyszerűen
fogalmaznak! A saját szavaik. Látszik, nem a plébános taní
totta be, hogy mit kell mondani. Ilyet nem minden nap hall a
templom közössége! Inkább csak arról szólnak a hírek, hogy
a fiatalok elhagyják a templombajárást, a hitet. Ők meg most
kezdik, felnőtt fejjel. Valami jó érzés, mély csönd járja át a je 

lenlévőket. Tágra nyílnak a szemek, a lélek kitárul. Az Isten
jelenléte érezhető a templom légkörében - valahogy egészen
másképp, mint máskor. A templombajárásba beleszokott em
berek fejében gondolatok születnek, a hitbe vetett bizalmuk
megerősödik. Az Evangélium hódít! A mi hitünk képes embe
reket vonzani! Nem fogyunk, hanem gyarapszunk!
Mi vonzhat ma egy embert, egy cigányembert az Egyház
hoz? Biztosan nem a merev, klerikális követelményeket tá
masztó egyház képével találkoztak. Nem avíttnak látják, aho
gyan bizonyos irányzatok szeretnék föltüntetni. Csak egy di
namikus, színes, életszerű egyházi közösség képes vonzani,
hitet adni. Ők egy ilyen egyházat ismertek meg. Ők látták a
pápát, aki köré lelkes százezrek gyűlnek, hogy egy új, élő,
vonzó hiteles egyházat építsenek. Ók is szeretnének a testvé
riség üzenetét hordozó Isten népének tagjai lenni.
Az egész templom érzékeli ebben a pillanatban az Isten
megújító szeretetét. Az Isten jelen van Egyházában, ebben az
egyházközségben, a mi templomunkban.
Mindez sok vagy kevés? Azoknak, akik részesültek benne
nagyon sok. Cigányoknak és nem cigányoknak egyaránt.
(Nehéz megmondani, ki adott többet a másiknak - a hitet, a
lelki otthont kereső katekumenek, vagy a régóta templomba
járók.) Azoknak a cigányoknak sem semmi, akik még nem ta
lálkoztak az Evangéliummal, hiszen mindez értük is történt,
számukra is utat taposott. Igaz az is, hogy mindaz, amit tet
tünk, még kevés. Többre van szükség! Ha kis lépésekkel is,
de haladnunk kell.

Az Isten fénye emberi kultúrát teremt
Az Isten Igéjéből egyházi kultúra születik. Ez a kultúra a
különböző népek körében markánsan magán viseli a népek
eredeti sajátosságait, mégis alapvetően közös vonásokat hor
doz. Ezért más-más keresztény kultúra született Afrikában,
Indiában, Dél-Amerikában. Ez egyszerre segíti és akadályoz
za is az isteni üzenet továbbadását.
Az Evangélium találkozása egy-egy néppel, annak kultúrá
jával nem sablonszerű, hanem kreatív, alkotó folyamat (inkultúráció)1. Az evangéliumi üzenet „legkisebb egységei” hatol
nak be a nép fiainak személyes és közösségi életébe, sokszor
annak hiányosságain, „résein” át. Az egyes népek életében
formát öltött üzenetnek mindig egy kicsit el kell veszítenie
korábban fölépített kultúráját, mindazt, amit már létrehozott.
Csak az Isten fénye „fér át” ezeken a „réseken”, a másik nép
kultúrájának „darabjai” kint rekednek. Kizárólag az isteni
üzenet esszenciája képes megújítani a személyek életét, és
ezekből a megújult életekből új közösségi fonnák születnek,

1 Redemptoris M issio 52-54. II. János P ál pápa liturgikus enciklikája.
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új távlatok nyílnak. Az Evangélium üzenete egy másik kultú
rában tehát valami mást, újat teremt. így annak a népnek kul
túrája megújul, megnemesedik és ezáltal sokkal inkább ön
magára talál. Igazi halál és foltámadás ez! Tudnunk kell ki
üresednünk az Evangéliumból született egyházi kultúránkból
is, hasonlóan a karácsonykor megtestesülő Istenhez. O sem
ragaszkodott „zsákmányként” a maga isteni mivoltához, ha
nem kiüresítette önmagát (Fii 2,6) éppen azért, hogy emberi
világunkban felfogható legyen az igaz Isten, a Szentháromság

egy Isten. Ez a mindig, mindenütt érvényes „legkisebb egy
ség” nem más, mint az emberszerető Isten jó híre. Az Egyház
csak a főparancs, az Isten és az emberszeretet nézőpontjából
érthető meg, de onnan nézve nagyon világos!
A cigányság számára idegenek, érthetetlenek leszünk, ha
az egyházi élet számunkra jól érthető, eddig kialakult formái
val akarunk közelíteni és nem az Isten szeretetével.
Egy konkrét példa: a mi európai kultúránk szerint jogos
elvárásnak érezzük, hogy templomainkba ünnepélyességgel
fölöltözve, nem rövidnadrágban megyünk be. Ez azonban
nem minden kultúrában magától értetődő (pl. afrikaiak, dél
amerikaiak). N em biztos, hogy az a személy, akinek ezt a
tiszteletet kifejező viselkedésformát jól elmagyarázzuk, tény
leg meg is érti ezt a kultúrából fakadó elvárást. Ez azonban
rögtön érthetővé vált az előtt a cigányember előtt, akit rövidnadrágja miatt először nem engedtek be a Szent Péter Bazili
kába. Am ikor ugyanis egy püspök tanúságtevő magatartásá
val találkozott - aki kölcsönadta saját hosszúnadrágját - min
den megvilágosodott előtte. A formákon, társadalmi, egyházi
rangon, szokásokon átlépő evangéliumi szeretet egy gesztusa
érthetővé tette számára nemcsak a templom szent jellegét, ha
nem a hierarchia lényegét is. Ami addig megfejthetetlen kód
rendszernek tűnt, egyszerre feltárult előtte. Ennek az ember
nek ezután hiába beszélnek arról, hogy a püspökök, a pápa
ság intézménye túlhaladott, hogy nem hordozzák hitelesen az
Isten üzenetét, eltorzítják az Isten képét. Ez az ember az egy
ház hierarchiájában találkozott az Isten szeretetével, és ez
adott neki életet.
2
3
4
5

A magyar cigányság helyzete
az európai kisebbségek között
Az Európai Unió életét igen súlyos kisebbségi feszültségek
keserítik meg. Időnként emberéletet követelő véres merény
letekbe torkollanak az írországi, a baszk, a török-német kon
fliktusok. Helyenként elviselhetetlenné teszik a különböző et
nikumok együttélését. A vándorló életformában élő cigányok
elfogadása is súlyos feszültségekkel terhes.
A magyarországi cigánykérdés - ezekhez hasonlítva - nem
tartozik a legsúlyosabb problémák közé. A közvéleményben
azonban jelen van egy szűk, de erős cigányellenes hang.
Egyes körök politikai játszm ák eszközéül használják ezt a fe
szültségforrást, és amikor szükségük van rá, egyszerűen elő
húzzák, fölszítják, és mint ütőkártyát használják.
A magyar társadalom egészségesen gondolkodó többségé
nek törekvését tükrözi az a tény, hogy a különböző kormá
nyok - változó sikerrel ugyan - de valamilyen módon kezel
ni igyekeztek a kérdést. A z 1993-as kisebbségi törvény2 a tör
vényi szabályozást célozta meg. E törvény alapján került sor
1994 őszén a helyi kisebbségi önkormányzatok megválasztá
sára. 477 helyi cigány kisebbségi önkormányzat jött létre,
mintegy 1500 cigány származású ember közéleti részvételé
vel. Ezen az első választáson a kisebbségi önkormányzati
képviselők a kisebbségekhez nem tartozó többségi választók
tól nagyszámú szimpátia-szavazatot kaptak. Ez is mutatja,
hogy a tolerancia intenzíven jelen van a magyar társadalom
ban. Sokszor igaztalanok a hangoskodó vélekedések, ame
lyek leegyszerűsítve, rasszistának tüntetik fel az egész társa
dalmat3.
Az 1995-ben, 1997-ben4 és 1999-ben5 született intézkedéscsomagok célja: egyfelől a társadalmi esélyegyenlőtlenség
enyhítése, illetve az előítéletek, a hátrányos megkülönbözte
tések megelőzése és csökkentése, másfelől pedig a roma kö
zösségek identitásának és kultúrájának erősítése, valamint
anyagi viszonyainak segítése volt. Az utóbbi években a rend
kívüli erőfeszítéseket a programokhoz kapcsolódó anyagi
források növekedése is jól szemlélteti. 1996 és 2002 között
több mint háromszorosára emelkedett a felhasználásra került
költségvetési forrás (1999-től jelentős az európai uniós Phare
támogatás). A pénzügyi forrásnövekedés eredménye az okta
tásügy területén a legszembetűnőbb. A felsőfokú képzésben
állami ösztöndíjban részesülő roma fiatalok száma 1996-tól
2002-ig 785-ről 12.580-ra emelkedett. Az intézményfejlesz
tések közül csak a leglátványosabbat emeljük ki: megszüle
tett a Cigány Jogvédő Irodák Hálózata. Az Igazságügyi M i
nisztérium pedig, az Országos Cigány Önkormányzat vala
mint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal bevonásával,
létrehozta az ország teljes területét lefedő Antidiszkriminációs Roma Ügyfélszolgálati Hálózatot.
Ezek olyan tények, amelyeket nem lehet figyelmen kívül
hagyni, ha hűek akarunk maradni a valósághoz. Soknak ítél
jü k vagy kevésnek? Ez vérmérsékletünktől, lelki alkatunktól
fíigg-

1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól.
Elfogult és igazságtalan a Freedom House jelentése (2001. aug. 10) a magyarországi romák helyzetéről.
1093/1997. (VII. 29) Korm. határozat.
1047/1999. (V. 5) Korm. határozat.
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Mit tesz a magyar egyház ma a cigányokért?

Kenyérrel és Isten igéjével

A történelem viharai közepette a Katolikus Egyház adós
maradt a cigányok hitre vezetésével. A le nem telepedett, ván
dorló cigánykompániák - mint vizes hal a marokból - csúsz
tak ki a területiség alapján felépülő plébániarendszer tevékenységi köréből. így a dús érzelmekkel, színes, mesékkel,
dalokkal, táncokkal gazdag cigánykultúra mélyébe nem tu
dott behatolni az Evangélium üzenete.
A cigánypasztorációt illetően m a kényes pillanatban va
gyunk a magyar Egyházban. Elérkezett talán az az idő, ami
kor az Egyház már nem kerülheti meg ezt a kérdést. Az a kö
rülmény, hogy a diktatúra az ötvenes években letelepedésre
kényszeríttette a cigányságot, elérhetőbbé tette őket a territo
riális elvre épülő egyházstruktúra számára. Ezzel szemben a
szabad nyugati társadalmakban a cigányság többsége még ma
is vándorló életformában él.
Az állam felső vezetése egy-egy társadalmi probléma ke
zelésére fölméri a helyzetet, dönt, anyagi eszközöket csopor
tosít, és igyekszik megoldani a problémát. Az egyház azon
ban másképpen működik. A „legfelsőbb vezetés”, az Isten
Lelkének indíttatására, de gyakran alulról jövő kezdeménye
zéssel alkotja műveit. Nagy szentek, vagy az idők jeleit fölis
merő, egyszerűen az Evangéliumot szolgáló személyek - a
Szentlélektől vezetve - ismeretlen, új utakon indulnak el
(lásd pl. Szent Ferenc, Teréz anya, Páli Szt. Vince, Kalazanci
Szent József stb.). A püspökökre az a fontos szerep hárul,
hogy a különböző kezdeményezésekben fölismerjék az egy
szent, katolikus egyház jegyeit, illetve - amikor az szükséges
- korrigáljanak.
Az utóbbi évtizedekben egy-két jelentős, jól kiforrott cigánypasztorációs akció született. Az elmúlt néhány évben, a
magyar egyházban egy sor alulról jövő kezdeményezésnek va
gyunk tanúi. Nem fölülről megnyilvánuló központi akarat irá
nyítja a cigánypasztorációt hanem egyre többen fölismerik az
idők jeleit, a cigánypasztoráció szükségességét, s helyi akciók
születnek. Gomba módra szaporodnak olyan kezdeményezé
sek, amelyek az egyháziak részéről valamilyen módon a ci
gányság megközelítésére irányulnak. Kb. 40 olyan kezdemé
nyezésről tudunk, amelyek mostanában születtek. Sok közülük
még nem állta ki az idő próbáját, nem forrták ki magukat. A leg
jelentősebb kezdeményezések - a teljesség igénye nélkül - a
következő településeken találhatók: Alsószentmárton, Arló,
Esztergom, Hodász, Kaposfő, Jánoshalma, Kazincbarcika,
Kántoijánosi, Komló, Kiscsécs, Köröm, Nyíregyháza, Nagybörzsöny, Mánfa, Sajópéteri, Sárospatak, Szendrőlád, Valkó.
Több típusba sorolhatjuk ezeket a kezdeményezéseket, at
tól függően, hogy milyen irányból, milyen ponton közelítik
meg a cigányságot. Egyik válfaja: a kulturális megközelítés.
Segítséget nyújt a gyerekeknek, fiataloknak az iskolai felzár
kóztatásában. Esetleg a cigány kultúra (dalok, táncok, mesék)
műveléséből indul ki. A m ásik megközelítés a sokgyerekes
családok szociális nehézségein igyekszik segíteni, segélyek
formájában, vagy olyan módon, hogy munkahelyhez juttatja
őket. A harmadik típus: nem valami szociális gond megoldá
sában segít, hanem az Isten utáni éhséget célozza meg, és
közvetlenül az Evangéliumot, az egyház tanítását kínálja föl.
N em a cigányság sajátos helyzetéből, hanem az emberi lét Is
tenre szorultságából indul ki.

A különböző pasztorációs kezdeményezésekben az egyik
másik megközelítési pontra kisebb vagy nagyobb hangsúly ke
rül. Nem tehetjük meg azonban azt, hogy kizárólag csak a lel
kiekkel foglalkozzunk, és teljesen elhanyagoljuk a szociális
szükséget. „Éhes gyomorral nem lehet zsoltárokat énekelni.”
Jézus - nem véletlenül - kenyeret adott éhező hallgatóinak a
kenyérszaporítás alkalmával. Az sem járható út azonban, hogy
megrekedünk a puszta szociális segélyezésnél, a társadalmi
beilleszkedés megkönnyítésével foglalkozunk, és elhanyagol
ju k azt, ami minden ember igénye: az Isten iránti éhséget. Fon
tos az egyfajta egészséges egyensúly. A cigányok emberi m él
tóságát sérti, ha pusztán a fogyasztás alanyainak tekintjük
őket. Nem elegendő csupán a kenyérgondokat megoldani.
Olyan személyek ők, akiknek vannak szellemi, lelki igényeik
is. Épp úgy tartozik nekik az Egyház az evangéliumi jó hírrel,
a tanítással, mint bármilyen más néphez tartozó embereknek.
Joguk van nekik is hallani, befogadni az Isten Igéjét!
Az utóbbi években hagyománnyá vált a cigánypasztorációs
kongresszus. Ez nagy segítség a tájékozódásban a különböző
típusú cigánypasztorációs kezdeményezések vezetői, animátorai számára. Szükséges lenne azonban, hogy a hangvétele
jobban megfeleljen a magyar pasztorációs szemléletnek.
A fent említett, alulról jövő kezdeményezések, találkoznak
a püspöki kar törekvéseivel. A 2002-es év őszén a püspöki kar
a cigánypasztorációval foglalkozott. Elhatározta, hogy a sze
mináriumban, a papképzésben, helyet kap a romológia, illet
ve a cigánypasztoráció. A 2003. évben pedig a Vándorlók és
Utonlévők Pápai Tanácsa nemzetközi konferenciáját - a m a
gyar Egyháznak a cigányokért tett erőfeszítéseinek elismeré
seképpen - először tartja a Vatikánon kívül: Budapesten.
Tehát akkor mindez sok vagy kevés?
A Vatikánból tekintve s az egész világra kiterjedő összeha
sonlítás alapján, a budapesti konferencia ténye mindenképpen
elismerés. Lehet, hogy amit mi esetleg kevésnek érzünk,
nemzetközi összehasonlításban még mindig kiemelkedőnek
számít? Akkor tehát dőljünk hátra a karosszékben, fürödjünk
az elismerés fényében? Nem gondolnám, hiszen az előttünk
álló feladat eddigi eredményei nem nyugtathatnak meg ben
nünket, azokat sem, akik nem kaptak még elég segítséget tő
lünk. Bár az elismerés jól esik!
Én azt javaslom, ne döntsük el, hogy mindez sok-e vagy
kevés! Inkább gyürkőzzünk neki, hogy minél okosabban
tegyük meg, amit megtehetünk. Többet használunk vele
azoknak, akik segítségünkre szorulnak!
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Vallomások
Lakatos Imre vagyok, családos, három gyerekem van.
1990-ben a Hit Gyülekezetében találkoztam először az Evan
géliummal. Azelőtt többet ittam, megvertem a feleségemet,
meg is csaltam. Mára megtértem. Amikor elkezdtem ezt az új
életet, minden megváltozott. Aztán csalódtunk a Hit Gyüleke
zetében. Hallottuk, hogy a faluban felnőttek számára cigány
hittan indult. Eleinte félve jöttünk, de amikor láttam, hogy a
Szentírással hogyan foglalkoznak, énekeinkkel hogyan di
csérjük az Istent, éreztem, én is ide tartozom. Eleinte ritkán,
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most már rendszeresen, a misére is eljárok. Elsőáldozó let
tem. Azóta sokat jelent a közösség. Amikor itt vagyok, nyu
galom, béke, biztonságérzés tölt el. M egfigyeltem, hogy az
egyiittlétek után jobban, békésebben alszom. Szorosabb lett
azóta a feleségemmel való kapcsolatom is. Nagyobb kötelék
van közöttünk. Valahogy könnyebbnek érzem magam.
Megváltozott a gyerekeimmel való kapcsolatom is. Türelme
sebb vagyok hozzájuk. Pl. a napokban kértem a 17 éves fiamat,
hogy menjen ki a kertbe, a gazt összehúzni. Mondta, hogy nem.
Én ilyenkor nyakon szoktam vágni. Most azonban szó nélkül
továbbmentem. Két perc múlva meglepetéssel láttam, hogy kint
van a kertben, és csinálja a munkát. Hálát adtam Jézusnak, hogy
a szeretet megmaradt közöttünk. Egy másik alkalommal a fiam
úgy elrakta a cint és a forrasztópákát, hogy nem találtam meg.
Utána meg azt mondta, hogy nem nyúlt hozzá.. Bosszantott a
dolog, de éreztem, hogy a békét, amivel Jézus eltöltött engem,
nem sérthetem meg azzal, hogy nyakon vágom a gyereket.
Együtt kerestük tovább. Végül megtaláltuk, az ő szekrényében.
Nagyon köszönöm, hogy van ez a közösség. Felszabadul
t a d vagyok, Jézus Krisztussal nagyobb közösséget érzek. A
Szentlélek vezetését érzem közöttünk. Dicsőség az Úrnak!
Megmondom őszintén, hogy korábban a pápát én nem sok
ra becsültem. Sok rosszat hallottam róla a Hit Gyülekezeté
ben. De amikor a cigányok római világtalálkozóján a jubileu
mi évben a pápa kijött a Szent Péter térre, és az oltárhoz in
dult, a sírás kerülgetett. Egyszeriben megértettem, hogy ki a
pápa. Világos lett, hogy Jézus kiválasztott személyét látha
tom. Nem olyan, m int egy miniszterelnök, aki maga törekszik
arra, hogy az emberek nagynak tartsák. A pápa nem maga
akarta, hanem Isten választotta ki őt, és a nép tartja nagynak.
Az emberek akarják, hogy a pápa olyan legyen, amilyennek
Isten kijelölte. Felszabadult örömöt éreztem.
A szállóban egyik reggel elmentünk imádkozni. Én külön
imádkoztam azokért, akik haragszanak rám, az egyik ellensé
gemért és egy személyért, aki közel áll hozzám. Éreztem,
hogy elszáll a szívemből a harag. Nagy megkönnyebbülést
éreztem, és elfogott a sírás.
Lakatos Im rén éIld ikó : A Szent Péter Bazilikában letérdel
tem a templomban az oltár előtt és imádkoztam. Megköszön
tem, hogy Isten erre az útra vezetett. Én már voltam „minden”.
A jehovisták is jártak hozzám, Szentírást tanítani. Voltam hit
gyülekezetes, ott is Istent kerestem. M ost megköszöntem Jé
zusnak, hogy erre az útra, a Katolikus Egyházba vezetett, mert
itt megtaláltam Őt. Nekem mindig azt mondták, hogy a Kato
likus Egyházban azért nem tud működni a Szentlélek, mert a
templomban bálványok vannak. Most éreztem, hogy ez ha
zugság. N em igaz, amit eddig mondtak nekem, mert most itt
térdelek a Szent Péter Bazilikában, körülvesznek a szobrok,
amiket bálványoknak mondtak, és most is szólt bennem a
Szentlélek. M egértettem, hogy nem a bálványokat imádjuk. A
Szentlelket éreztem a templomban. Amikor ezt kimondtam,
megkönnyebbülést éreztem, és elfogott a sírás. Felszabadul
tam. Megtaláltam otthonomat a Katolikus Egyházban.
Radics Ferenc: Az idei karácsonyestét a pénz hiánya, a
munkanélküliség keserítette meg, és a hirtelen jö tt betegség.
Fájtak a fiaim megjegyzései: „ilyen kis karácsonyfánk még
nem volt”, „nem lesz olyan szép, mint régen volt” stb. Nem

jutott ajándék a fa alá. Legalább a kis unokánknak tudtunk
volna adni valamit! Elfogott a keserűség. Arra gondoltam,
amiről a hittanon beszéltünk, hogy a legnagyobbat, a szeretetet, a szegénységben is lehet ajándékozni, mint Betlehemben.
Elmondtam Évának, a feleségemnek. Ő is azt mondta: jó len
ne, ha a gyerekeinknek most megmutatnánk a hitünket. Én
beavattam egyik fiamat, Éva pedig a menyemet. Valami las
san megváltozott közöttünk. A bánatunk elkezdett oldódni.
Régebben annyi volt a karácsonyunk, hogy kibontottuk az
ajándékokat, megettük a vacsorát, és beültünk a TV elé; nem
gondoltunk Jézusra. M ost elkezdtük a karácsonyt Jézusnak
készíteni. Őt ünnepeljük, hisz neki van a születésnapja, és őt
kell megajándékozni. Minden más lett. Az asszonyok megte
rítették az ünnepi asztalt, a konyhai munka közben látható
egyetértés volt közöttük. Mi, a fiúkkal nagy egyetértésben fe
lállítottuk és feldíszítettük a fát. A boldogság láthatóan a töb
biek között is egyre növekedett. Még a másik fiamra és me
nyemre is átterjedt, akik egy kicsit távolabb vannak Jézustól.
Ez minden kincsnél értékesebb ajándék.
A gyertyafényes ünnepi vacsora előtt izgalommal odaálltunk a karácsonyfához és elkezdődött az ünneplés. Felolvas
tam a Szentírásból Jézus születésének történetét és egy-egy
pillantást vetettem a többiekre. Nagy volt a meglepetés, na
gyon jó érzés fogott el. Majdnem elkönnyeztem a boldogság
tól. Évának viszont kicsordult a szeméből a könny. A gyere
kek is észrevették, nagy volt a csend. Ezután elénekeltük a
Mennyből az angyalt, és „A szeretet áradjon köztünk”-öt, a
kis unokánk pedig énekelt Jézusnak. Ekkor éreztem, hogy
mekkora ajándék mindnyájunk számára ez a mostani kará
csony. Jézusnak szenteltük karácsonyunkat, és Ő megajándé
kozott bennünket életünk legszebb ünnepével.
Az igazi ajándék az ember belsőjéből jön, átjárja a lelket.
Azt az örömöt nem lehet leírni. Egész este ki se nyitottuk a
TV-t. Átmentem szólni a testvéremnek, aki egyedül él, jöjjön
vacsorázni, hogy Jézust ne hagyjuk egyedül. A legszebb az
volt, hogy vacsora után elindult közöttünk egy beszélgetés a
fiamékkal a Szentírásról, Jézusról, hitről. Alig győztünk vála
szolni. Együtt mentünk el az éjféli misére. A pásztorjáték na
gyon megható volt. Három cigánygyereket is láthattam a
pásztorjátékban az angyalok között.
D udom a Andrea: Azért választottam Szent Erzsébetet a
védőszentemnek, mert ő a szegények védőszentje. A cigá
nyok sem valami gazdag emberek. Akkoriban a gazdagok
nem segítettek a szegényeken. Ő fóllázadt ez ellen, segített a
szegényeken, szerette őket, szétosztotta mindenét. Őt válasz
tottam példaképül.
A cigány himnusz utolsó versszakában most már nem azt
énekeljük, hogy „megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá
tettél” . Ez két versszakon át így szól, de a harmadik versszak
ban átírtuk: „megáldottál, megváltottál, országodba befogad
tál”. Amikor még nem kerültünk közel a Szentíráshoz, s az
Evangéliumot sem ismertük annyira, azt gondoltuk, hogy
megátkozott minket az Isten. Kiközösítettnek éreztük m agun
kat. Most megértettük, hogy a cigányok is emberek, akiket
épp úgy szeret az Isten. M inket is befogadott Jézus az Egy
házba.

Dúl Géza6

6 Valkó plébánosa, az M KPK országos cigánypasztorációs referense.
2 0 0 3 /3
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Cigánypasztorácw:
az ember méltóságára jlgyeitii és azt oítaimazni'
Az ünnepélyes nyilatkozatokban gyakran szerepel „az em
ber méltósága” kitétel. A német alaptörvény - amely minden
további törvény alapja, és amelynek semmilyen más törvény
nem mondhat ellent - első fejezete például ünnepélyesen ki
jelenti: „Az emberek méltósága sérthetetlen. M inden állami
hatalomnak kötelessége erre figyelni és ezt oltalmazni”. H a
sonlóképpen nyilatkozik a M agyar Köztársaság Alkotmánya
XII. fejezetének 54. cikkelye is: „A M agyar Köztársaságban
minden embernek veleszületett joga van az élethez és az em
beri méltósághoz, úgy hogy azt senkinek sem szabad önké
nyesen megsértenie.” M indkét alkotmányban ezután követ
keznek az emberi jogok, az emberi méltóság jogi következ
ményei és annak megtestesülései.

Mi az ember méltósága?
Ez nem az ember jogainak a gyűjteménye, hanem ez az
ember nagysága, ami jogilag nem írható körül. Az NSZK
alaptörvényének a kom mentálja nem tud feleletet adni arra a
kérdésre, hogy mi az ember méltósága, és hogy az mire ala
pozódik, csupán azt szögezi le, hogy az ember m éltósága fi
lozófiai-vallási érték, ami jogilag ugyan nem fogható meg, el
lenben minden jog alapja.
A fold minden vallása, filozófiája és ideológiája ismeri a hit
nek ezt a fajta alapját. Mint egy ábrahámita vallás követői nyu
godtan hivatkozhatunk a Biblia kezdetére, amikor az ember
méltóságáról beszélünk. Ez ott nincs ugyan nevén nevezve, de
a Teremtés könyvének 1. fejezetére épül: „Akkor Isten szólt: Al
kossunk embert a saját képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá.
Isten tehát megteremtette az embert a saját képmására, Isten
képmására férfinak és nőnek teremtette. Isten látta, hogy min
daz, amit alkotott, nagyon jó .” A papi teremtéstörténet utolsó
műve világos zárómondattal, ünnepélyesen zárul. Ez a mű a te
remtés csúcsáról, a teremtés koronájáról szól: az emberről. Az
ember itt - más, régi vallásokkal ellentétben - nem az istenek
ivadéka, hanem teremtmény, de minden más teremtmény fölé
magasan felemelve, mert Isten ilyen nagyra értékelte őt a terem
tésekor. Ádám - a földből való - nem az ember tulajdonneve,
hanem elsősorban az emberiség megjelölésére szolgál, miköz
ben az egyes ember az emberiség individuális kifejeződése.
Ez az ember Isten képmása ugyan, mint egy állókép, egy
plasztika, de nem azonos Istennel. Nem Isten fia, nem Istentől
nemzett, hanem „csak” egy kép őróla. Ellenben több, mint ami
a mi gondolkodásunkban megjelenik; több mint egy pecsét le
nyomata ebben a világban. Az ember tulajdonképpen Isten ős
képének a megjelenítése. N em a külső megjelenés, az alak az

Isten képmása, hanem az ember a maga egész lényében, ami
hez azonban a teste is, az alakja is hozzátartozik. Az ember
nem birtokolja az Isten nagyságát, még az angyalokét sem (Is
ten udvartartása), de része van benne. így hallunk a 8. zsoltár
ban a Teremtő nagyszerűségéről, az ember méltóságáról:
„Uram, mi Urunk, milyen csodálatos e világon a te ne
ved!
Dicsőségedet az egekig magasztalja a gyermekek és a
kicsinyek ajka.
Védőbástyát emeltél elleneid ellen, hogy elhallgattasd
az ellenszegülőt és a lázadót.
Bámulom az eget, kezed művét, a holdat, a csillago
kat, amelyeket te alkottál.
Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia,
hogy gondot viselsz reá?
M ajdnem isteni lénnyé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad.
Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, mindent a lába
alá vetettél...”
Ha visszatérünk a Teremtés 1-hez, akkor látjuk, hogy az
ember férfi és nő, himnemű és nőnemű, és hogy e kettő kö
zött a leghalványabb különbség sincsen. Isten áldását adja rá
juk, hogy uralkodjanak a földön. Isten ezt az áldást nem von
ja vissza, még a halálbüntetésnél sem, s ezt az áldást tovább
adják az utódoknak (Tér 5,1; 9,1).

Isten védi az embert a hozzá hasonlóktól: „Mindenkitől,
még a testvértől is számon kérem az ember életét. Aki ember
vért ont, annak ember ontsa ki a vérét, mivel Isten a saját kép
m ására teremtette az embert.” (Tér 9,5-6).

1 Előadás, amely 2002 októberében a 3. máriabesenyői cigánypasztorációs konferencián hangzott el, és az „Őst-West. Europáische Perspektiven “ c. folyóirat 2003/2. számában (Renovabis/ZdK) je le n t meg.
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Jézus az istenképűség hitében nőtt fel. Az ő opciója, hogy
a kicsinyek, a szegények és a bűnösök, az éppen testi és lelki
szükséget szenvedő emberek testvérének nevezze magát. O
nem a templomban, nem a nagyok palotáiban jö tt a világra,
hanem a szegények világában, és megszentelte őket úgy,
hogy elfogadta olyanoknak, mint akik Atyja vonásait hordoz
zák, akik Isten gyermekei, az ő nővérei és testvérei. M egdi
csérte az embereket emberségük és istenképüségük miatt,

mint például a szamaritánus asszonyt a tó tn ál vagy az „irgal
mas” szamaritánust, aki irgalmas, m int Atyja. Hasonlóképpen
megdicsérte mindazokat is, akik akárcsak a legkisebbekkel is
jó t tesznek, hiszen azt igazából neki teszik (Mt 25).
Jézus követésében mindazokkal szemben fel kell lépnünk,
akik gyalázkodásaikkal és pocskondiázásaikkal a cigányok
méltóságát lábbál tipoiják, vagy a tényleges hibák megítélé
sénél nem gyakorolnak irgalmasságot. így közelítettük meg a
Szentírásban és a teológiában a méltóság fogalmát, és így me
rem azt mondani, hogy a pasztorálás az ember méltóságára
való figyelést és annak az oltalmazását jelenti.

A politikai helyzet
Magyarországon - ahogyan volt
Az, hogy valakik egy etnikai kisebbséghez tartoznak, nem
jelenti azt, hogy ezen emberek méltóságából bárm it is eltö
rölhetünk, hiszen ők is elidegeníthetetlen jogokkal rendel
keznek, amelyeket sem megsérteni, sem pedig figyelmen kí
vül hagyni nem szabad. Az emberi méltóság ugyanis nem
kötődik sem a többségi társadalomhoz, sem bizonyos szár
mazáshoz, sem etnikai hovatartozáshoz. A z etnikai-nemzetiségi konfliktusok korában, az etnikai tisztogatások és szám ű
zetések idején éppen a cigányok méltóságának a tisztelete a
jóakaratú emberek egyik legnehezebb feladata. Sok évszáza
dos együttélés ellenére a cigányok m a is a m agyar társada
lom peremén vannak, hiányzik az arra irányuló állami igye
kezet és a társadalm i akarat, hogy ezeket az em bereket is
tiszteljék.
Európában a többségi társadalmak évszázadok óta elutasít
ják ezeket (az utolsó) nomádokat. Gyűlölték őket, mert idege
nek voltak, mert semmihez sem volt joguk, de mégis élniük
kellett valamiből, m ert egy sajátságos népcsoportot alkottak,
és szabadságuk, amit megőriztek, kiváltotta az emberek irigy
2003/3

ségét. Európa azon államaiban, amelyek eddig kelethez szá
mítódtak, a szocializmus ideológiája a rasszizmust is ala
csony szinten tartotta. Kelet megnyitásával azonban ezen ál
lamok népességének nagy részében is fellángolt a cigányok
elleni nyílt gyűlölet.

- ahogyan ma is van
A magyar kormányzatnak és a külföldi szakértőknek évek
óta van hosszú távú programja. A szükséges pénzt azonban a
brosúrák és találkozók viszik el, s ezzel azt a benyomást kel
tik, hogy ebben az országban javul a cigányok helyzete. Pe
dig éppen ellenkező a helyzet. Magyarországot felszólította
az EU, hogy oldja meg végre a cigányaival kapcsolatos prob
lémákat.
A cigányok m int idegenek mindig is a peremre szorultak.
Nagy részük embertelen körülmények között él, a képzettség
hez és a képzéshez való jogukat gondatlanul figyelmen kívül
hagyják. Munkához való joguk, hogy maguk keressék meg
kenyerüket, és hogy életüket és jövőjüket biztosíthassák,
elvész a politikai nyilatkozatok között, amelyek sosem válnak
programmá. A cigányok feltűnnek a megélhetési lopások és
feketézések különböző formáiban, s ezért rájuk szabadítják a
detektíveket. Ha néhány cigánnyal Siklóson bevásárolni me
gyek, akkor mindig élvezhetem a biztonsági őr kísérő védel
mét. Alapos gyanú nélkül megfigyelik és átvizsgálják őket,
mert a bőrük színe sötét.

Munka és kenyér
A cigányok nagy része a szegényekhez tartozik, akiknek
ma sincs és holnap sem lesz semmijük. Nincs munkájuk, ami
nekik elismerést hozhatna és életfeltételeiket biztosíthatná.
Kelet- és Délkelet-Európának a nyugati kapitalizmus felé va
ló fordulása a cigányok életét is megváltoztatta ezekben az
országokban. Addig szocialista államban éltek, amelyekben
biztosítva volt az emberek alapellátása. Ezt ezek az országok
ma már nem tudják biztosítani, s ennek következtében az em
berek gondjai között előtérbe került az alapellátás, az életfel
tételekről való gondoskodás és az egészség.
Ellenben maga a szegénység is viszonylagos. A többségi
társadalom diktál egy életszínvonalat, amelyet a cigányok
nem tudnak tartani, mert nincs rá pénzük. A lányok és a fiúk
az iskolában és a szabadidőben társadalmi kényszer alatt áll
nak, hogy bizonyos ruhát viseljenek, bizonyos készülékeik
legyenek, vagy legalább ilyeneket használjanak - ezek nélkül
nem fogadják el őket. Fokozatosan a birtoklás lesz az ember
méltóságának a mértéke és nem az emberség.

Iskola és képzés
Az iskolában a cigányok az utolsók, és azok is maradnak.
Egyedül a szegénységük miatt - hiszen nincs rendes ruhájuk
és cipőjük, amit felvegyenek - szégyellik magukat, miközben
a többiek, a tanárnőket és a tanárokat is beleértve, lenézik
őket. Nincs fűtésük, télen nincs melegvizük, hogy mosakod
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janak. A szoros együttélésben gyorsan eltelj ednek a fertőző
betegségek, ami alapot szolgáltat arra, hogy ne engedjék is
kolába őket. Nincs, aki segítene nekik az iskolai feladatok
megoldásában, magukra vannak hagyva, és az iskolai rendszer
legalján foglalnak helyet. Ebből kifolyólag sem továbbtanul
ni nem tudnak, sem pedig szakmát nem sajátíthatnak el.
Sok éve tapasztalom Magyarországon, hogy fiatalokat ké
peznek ki olyan szakmákra, amelyek már egyáltalán nem lé
teznek. A fiatalok persze nem találtak munkahelyet és m un
kanélküliek maradnak. Ami nekik marad, az a segéd-, a feke
te-, illetve a szezonmunka vagy a gyors pénzszerzés, az ille
gális üzletelés és bűnözés által vagy pedig az unalom. Nem
tanulnak meg önmagukról és a családjukról gondoskodni.
Időközben vannak fiatalok, akik gimnáziumba járnak,
érettségiznek vagy m ár tovább is tanulnak. De a többségi tár
sadalom iskoláztatási statisztikáihoz viszonyítva a cigányok
nál még egy reménysugarat is alig látni. A cigányok a foglal
koztatási rendszerben is a legutolsók. Egyrészt megfelelő
képzettség híján nem kapnak munkát, másrészt ők a családra
helyezik a hangsúlyt, ez pedig egy bizonytalansági tényező.

Család
A cigány élet középpontjában a család áll. Ezért élnek minddannyian családban, aminek mindig elsőbbsége van. Gyöke
reik a családban és nem a földben vannak. Szívük legmélyén
nomádok, akik el tudják hagyni országukat, hogy megélhetés
és túlélés m iatt egy m ásik országba költözzenek. Nyugat-Eu-

rópa túliparosodott országai félnek tőlük. Nyugat-Európa
több m int egy millió cigányt várhat az EU-ba, ha olyan orszá
gok, m int Magyarország, Szlovákia, Csehország stb. csatla
koznak. Nyugat-Európa akarja a bővítést, de nem a cigányo
kat, akik a túliparosodott világban nem boldogulnak.
A családban való együttélés és a gyermekeik iránti szeretet
- ez a kultúrájuk, értékük és népük méltósága. Megtartani a
családot, s annak perspektívát adni, talán ez lenne a legfonto
sabb. A fordulat utáni években azonban a férfi és a nő közöt
ti szerelem is leértékelődött. Szexualitásnak és családnak
nincs többé összekapcsoló jellege. A férfi és a nő közötti sze
relem fogyasztási cikké vált. N em tudom, hogy hány házas
ság tartós még Magyarországon, de a cigányok nagyon korai
házasságai eddig m ég tartósak voltak. Amióta viszont a cigá
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nyok azt tapasztalják, hogy a szerelem is fogyasztási cikk,
hogy a partner és a gyermekek iránti felelősséget már nem
kell megtanulni, kezd meginogni a családi identitás is.
Az egyház soha nem ismerte el házasságukat, és nem vette
komolyan családjaikat. Házasságuk ennek ellenére sem konkubinátus, hanem Isten akarta szentségi kapcsolat és életkö
zösség. Családjaik népük életének az alapkövei. Ezt a csalá
dot és annak méltóságát tisztelni és óvni kell.

Az egyház és a cigányok
Ezzel egy sötét fejezetet ütök fel. A cigányok több mint
harminc éve kerültek az egyház látókörébe. A pápák nagy el
kötelezettséggel és tisztelettel biztosították e népet különle
ges gondoskodásukról és szeretetükről az egyházban; a helyi
egyházak azonban erről nagyon keveset vagy semmit se tud
tak. Az egyházmegyék és az egyházközségek a többségi tár
sadalom idősebb részének képét mutatják. Itt békésen együtt
élnek magyarok, németek, horvátok egy faluban és egy egy
házközségben, de azt, hogy hozzájuk egy nagy csoport ci
gány is tartozik, észreveszik ugyan, de nem fogadják el. A vá
rosok szociálisan égető pontjain is sok cigányt találunk. Átfo
gó projektek egyházilag elkötelezett személyek akaratáról ta
núskodnak, hogy a cigányok a társadalomhoz és az egyház
hoz kötődjenek, de ez csak ritkán igaz az egyházközségekre.

Elutasítás
A cigányok csak ritkán képviseltetik magukat a csoportok
ban és a közösség vezető testületeiben. Ameddig tiszták és ren
desen öltözöttek, illetve nem túl hangosak és zavaróak, gyere
keik akár részt is vehetnek a hittanórákon is. Mint közösségen
belüli szegényekről azonban az egész közösségnek gondoskod
nia kellene, hogy így megtapasztalják: ők is az egyház szeretett
tagjai. Ehelyett követelményeket állítanak velük szemben,
amennyiben részt szeremének venni az egyház életében.
Meghonosodott az a szemlélet, hogy elsősorban az tartozik
az egyházhoz, aki egyházi adót fizet - akár tud, akár nem - jó l
lehet mindenki, aki meg van keresztelve, elvileg az egyházba
tartozik. Sok helyen megtagadják a cigányoktól a keresztséget,
mert a szülők nem járnak rendszeresen templomba - s itt más
mértékkel mérnek, mint a többségi társadalom embereinél. Az
érvényes egyházjog ellenére megtagadják a gyerekek megkeresztelését, mert a szülők nem kötöttek egyházjogilag érvényes
házasságot, jóllehet Isten akarata szerint, egymásért és gyerme
keikért Isten és emberek előtt felelősséget vállalva élnek.
Tény, hogy a gyerekek azért vannak kizárva az előáldozásból,
mert nincs pénzük ruhára és így zavaiják a képet az egyházban.
Hogy ők ennek ellenére is részesülhetnek az eucharisztiában, azt
sok plébános nem is tudja, mert nem az elsőáldozás a szentség,
hanem az áldozás. Megtapasztaltam, hogy idegen templomban a
szentáldozásnál a cigánygyerekeket kihagyták. Ehhez a plébá
nosnak nincs joga, ellenben a cigányokat megalázza vele.
A legtöbb cigány számára a temetés olyan, mintha szentség
lenne. A halottak iránti nagy tiszteletük és a feltámadásba ve
tett élő hitük készteti őket az ünnepélyes temetésre a saját,
gyakran ősrégi rítusaik szerint. Számukra ezt elutasítani,
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vagy megrövidíteni - mert ők pl. nem fizettek egyházi adót ütközik a szeretet parancsával és az egyházhoz való tartozást
a pénztől teszi függővé: akinek van, az valaki.

Tiszteletet érdemelnek
A cigányoknak a népükön belül olyan áthagyományozódott
hitük van, amit nekünk is érdemes lenne átgondolni. A keresz
tény hit a történelem során kultúrájukat át- meg átjárta, és
egyúttal a saját formáit is kifejlesztette. Ezek az ő sajátossá
gaik, amelyeket nem szabad kiirtanunk. Mint az egyház megbízottainak ezt a hitet tisztelnünk és erre a hitre hallgatnunk
kell. Nem az a küldetésünk, hogy őket magunkhoz és a mi hitelképzeléseinkhez hasonlóvá tegyük, hanem az, hogy nekik
szavakkal és tettekkel az élő Krisztust hirdessük. Ő k a mi nő
véreink és testvéreink, és nem vallási segélyünk elfogadói.
Néhány éve bel- és külföldön, szervezeti és állami helyeken
egyaránt, vannak pénzek a cigányokkal foglalkozó projektek
re. Községi és egyházi helyeken is elveszik ezeket a pénzeket
anélkül, hogy ezek a projektek ténylegesen elkezdődtek volna.
Brüsszel nyilatkozata szerint Magyarországnak van egy prob
lémája, ami az EU felvételt hátráltatta: a korrupció.
M int egyháznak megbízatásunk van arra, hogy mindent
megtegyünk, amivel az Isten szavát ezekhez az emberekhez
eljuttathatjuk, hogy annak hatása az emberek iránti szeretetben m utatkozzon meg. Szabadságuk m egm arad, hogy
higgyenek Istenben, aki minket viszont arra serkent, hogy ne
ki a cigányokkal való törődéssel is szolgáljunk.

Kihívások az egyház számára Magyarországon
Az egyházban különös hangsúlyt kap a szegények melletti
elkötelezettség. A II. Vatikáni Zsinat meghívja az egyházat a
szegényekhez való megtérésre: „Krisztus szegényen és üldö
zötten vitte végbe a megváltás művét; az egyházat is ugyaner
re az útra szólítja hivatása, ami az, hogy az üdvösség gyümöl
cseit szétossza... Ugyanígy van az egyház is: jóllehet küldeté
sében rászorul emberi eszközökre, nem arra van alapítva, hogy
földi dicsőséget keressen, hanem arra, hogy saját példájával is
az alázatosságot és az önmegtagadást hirdesse. Krisztust az
Atya avégett küldte, hogy jó hírt vigyen a szegényeknek, gyó
gyítsa a megtört szívüeket (Lk 4,18)” (Lumen gentium 8).
A politikai fordulat után jó egy évtizeddel a püspökök újra
szabadon beszélhetnek és számon kérhetik az emberséget az
ország politikájában. Éppen a mai időkben van szüksége a ma
gyar államnak az egyház prófétai hangjára, hogy ne essen bele
a nyugati materializmusba (vagy kapitalizmusba), amely sem
mi helyet nem hagy a kicsinyeknek és a szükséget szenvedők
nek. A püspökök feladata védeni a kisebbségek méltóságát és
szót emelni emberi jogaikért. Ez következik a szegények mel
letti kiállásból. Feladatuk, hogy az országban meghallják a ci
gányokat. Az egyházi média, az újságoktól és folyóiratoktól
kezdve egészen a televíziós adásokig, nyilvánosságra hozhatja
a püspököknek e nép iránti gondjait, és mint véleményformá
lók megálljt parancsolhatnak a rasszizmusnak az egyházban.

Ezen kisebbségnek az egyházmegyéken belüli nagyság
rendje m iatt a püspököknek el kellene gondolkodniuk azon,
hogy papokat és laikusokat nevezzenek ki a cigánypasztorációra. Ellenben nem szabad megrekedni a kinevezéseknél,
hanem a feladatkör fontosságából kifolyólag a szükséges
anyagi eszközökkel és pénzzel is el kell látni őket. Pénzügyi
terveikben a szegényekkel szembeni igazságosságot is érvé
nyesülni kell hagyni.
Az egyházközségekben sok pap és még több jóakaratú em
ber van. M eg kell hallaniuk az Isten szavát a jó atyáról, hogy
Jézus követésében a hitet hirdessék és éljék. A közösségeknek
a találkozás, a hitben és a szeretetben való szolidaritás helyé
nek kell lenni. A következőkre van szükség:
Teremtsünk találkozási lehetőségeket a templomban, a kö
zösségi teremben, a plébánián, s az ünnepek alkalmával - ne
csak a környékbeli klerikusok, vagy az egyházközségi képvi
selőtestület, hanem a kicsinyek, illetve a cigányok és azok
gyermekei számára is.
Hozzunk létre caritas-segély-projekteket, amelyek valóban
eljutnak a családokhoz, feltáiják az emberek nyomorát és
ténylegesen segítséget nyújtanak.
Nyújtsunk segítséget a kicsiknek, hogy így óvodába járhas
sanak, és pl. ezáltal elsajátíthassák a magyar nyelvet mire is
kolába kerülnek.
Tervezzünk tanfolyamokat a várandós és a gyermeket aka
ró nők számára. A cigányok nagyon korán házasodnak, s ezt
nem lehet felpanaszolni. Ez egy kihívás arra, hogy kapcsolat
ba kerüljünk velük, hogy őket a terhesség idején és fiatal
anyákként is figyelemmel kísérjük. Eközben ők sokat tanul
hatnak a gyermekeikkel való bánásmódról és a higiéniáról is,
ami az ő életkörülményeik között gyakran eléggé nehéz.
Hívjunk össze olyan gyermekcsoportokat, ahol a „feketék”
gyakrabban megfordulhatnak és bizalmat kapnak. Szervez
zünk szabadidő tevékenységet, ahol a különböző származású
gyermekek egymástól tanulhatnak.
Adjunk helyet a fiataloknak ahelyett, hogy már az első
alaklommal a bűneikről faggatnánk őket. Próbáljuk meg in
kább a képességeikről kérdezni őket.
Miért nem szervezünk például hegesztő vagy autófényező
tanfolyamokat a fiataloknak, hogy képességeikkel pénzt ke
reshessenek, hogy saját járm űveiket esetleg m aguk javíthas
sák vagy csinosíthassák? Hogyan lehetne együttműködni a
szakmunkásképző iskolákkal és cégekkel? M iért ne lehetne a
fiatal embereket ott képezni, ahol amúgy is keresik a pénzü
ket - régi autó pedig bőven akad.
Ism eijük el iskolai fáradozásaikat, szervezzük meg a segít
séget a házi feladatokhoz, vagy a ruha és az iskolai eszközök
beszerzéséhez.

Zárszó: utópia?
Képzeljék el, hogy egyszer majd egy egyházközség Baranyá
ban búcsút ünnepel. Az eucharisztiához és az ünnephez a svá
bok adják a bort, a cigányok pedig a maguk sütötte kenyeret.

Lothar Weiss2

2 Katolikus pap, a németországi paderborni egyházmegye cigánypasztorációs felelőse.
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A kisebbségek liturgiája

az Európai Unió küszöbén
( B e s z á m o l ó e g y „ f o n t o s ” es e m é n y rő l )
Amikor bármiféle tájékoztatásban előkerül a cigány vagy a
roma szó, felkészülhetünk arra, hogy kellemetlen információ
ban lesz részünk. Társaságban az autóbuszon ügyes praktiká
val kiemelt pénztárcáról, ellopott, soha meg nem talált autóról,
jól becserkészett, felnyitott és foghíjas berendezéssel hátraha
gyott lakásról hallhatunk. A médiumokban pedig újabb kilakoltatási botrányról, külföldre történő - hazánk jó hírét meg
nem erősítő —exodusról, a többségi társadalom választási al
kalmainál semmiképpen sem színvonalasabb vezetőségválasz
tásról, ostoba vihart kavaró műsorokról történik beszámoló.
A sötét háttérből azonban - akárcsak Rembrandt festménye
in —annál fényesebben emelkednek ki az alakok, a mozzanatok.
Például amikor Cigánymissziónk rendszeres karácsonyi isten
tisztelete, ünnepsége legutóbb úgy alakult, hogy az ötgyerekes
családját példásan nevelő asszony fejében megszületett a követ
kező gondolat: az idén, a különös időszerűség okán hívjuk meg
a templomba a kerület (a főváros XIII. kerületéről van szó)
összes kisebbségi önkormányzatát vallásukra, felfogásukra való
tekintet nélkül, és közelítsük meg az úniós csatlakozást egészen
más szempontból, mint ahogyan reggeltől-estig halljuk.

Az időpont adva volt, Vízkereszt ünnepe, amikor is a napke
leti bölcsek látogatásával megvalósul az Epifánia, a mi Urunk
megjelenése, kinyilvánulása a népek előtt. És adva van egy nagy
szerű plébános is, Hajnal Róbert atya, aki mindig nyitott a nagy
gondolatokra, és templomában, a Béke téri Szent László temp
lomban helyet ad ezeknek. A cigányok pedig meghívták a bol
gárokat, a görögöket, a horvátokat, a lengyeleket, a németeket,
az örményeket, a románokat, a ruszinokat, a szerbeket, a szlové
nokat, és - bár nem tömörülnek kisebbségi önkormányzatokba
- a zsidókat is. Fölemelő volt a sok etnikum bevonulása a zász
lóikkal együtt. (Kár, hogy a fővárosi ember nem ölt népvisele-

tét.) A zászlókat a plébános úr megáldj a. Az evangélikus és a pra
voszláv zászlót, illetve a zsidó Menórát (hét ágú gyertyatartó)
persze nem kívánja „elszentelni”, de egy az Isten fölöttünk, és a
cél az, hogy ki-ki a maga hite, illetve közössége szerint fejezhes
se ki érzéseit. Ki is fejezi. Mert az oltárnál minden népcsoport
képviselője a saját nyelvén tesz vallomást: szóval, énekkel. Az
ünnep evangéliuma közös nyelvünkön, magyarul, és a vendég
látók románi-lovári nyelvjárásában hangzik el. Magam mint
szónok - a cigányok rashaja (papja) - magától értetődően nem
tartok kampányt, nem fejtek ki propagandát. De el kell monda
ni, hogy Európa - ez a görög-zsidó-keresztény/keresztyén kultúr
k ö r - elsősorban lélek, szellem. Időtálló értékeket hozott létre az
ősidőktől kezdve. A név etimológiája: Europosz = kiterjedt, tá
gas. Csak másodlagosan érdekszövetség. És azt is el kell mon
dani, mindazt meg kell köszönni minden népcsoportnak, kisebb
ségnek és többségnek külön-külön, amit ehhez az európai érték
hez a történelemben hozzátett, és még most is hozzátesz. Még
akkor is, ha sokszor ellenséges viszonyban álltunk egymással.
A szertartás legmegrázóbb mozzanata a Miatyánk volt.
Mindeki egyszerre, s a maga nyelvén mondta. Előtte hangsú
lyozni kellett, hogy ebből vagy Bábel lesz, vagy pünkösd. Az
első esetben nyelvzavar, amikor dőlnek a tornyok (utólag hoz
záteszem: hullnak a bombák), a második esetben azonban - ré
gen kéijük már - eljövőben az O országa.
A himnuszokból már csak kettőre nyílt lehetőség, a magyar
és a cigány nemzeti, nemzetiségi imádságra. De ezek a többi
ek imádságai is lehettek. Talán ennek az órának a hangja gyön
ge volt ahhoz, hogy az angyalföldi templom falain túl hasson.
Pedig jó lenne, hogyha az ünnepség szövegei, dallamai az
Akropolisz tövében szerződésre, szövetségre lépett államférfi
akfülében is visszacsengenének.

Gergely Dezső1

1 Rashaj („pap ”), önálló lelkipásztori kisegítő.
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A píuraíizmus
A nyugati világban a katolikus egyház ma tudathasadásos
helyzetben van. Ezt maguk az egyház hű tagjai is nap mint
nap megtapasztalják.
Az európai történelem kétezer éve alatt az egyház volta
képpen soha nem szűnt meg feszültségben élni. A spirituális
és a profán hatalom, az evilági és a túlvilági felelősség, a tör
ténelem vége utáni lét tudata és a történelembeli lét kénysze
re, a hit és az értelem követelményeinek ütközése olyan fe
szültségek, amelyek bőségesen megindokolják az európai
történelem számtalan krízisét, háborúját, vallási és társadalmi
mozgalmát, a rengeteg jó t és a tömérdek rosszat. A tudatha
sadás azonban új jelenség, amely csak részben vezethető
vissza ezekre a feszültségekre. A közvetlen ok, amely ezt ki
váltotta, az egyház társadalmi, vallási és politikai kisebbségi
helyzetbe kerülése az elmúlt két-háromszáz év alatt. A ki
sebbségi helyzet ugyanis olyan logikai élességgel ütközik az
egyház sokértelmű, de vitathatatlan egyetemességével és to
talitásával, hogy - szemben a korábbi, jelzett feszültségekkel
- minden kompromisszumot és egyeztetési kísérletet eleve
kizár. Elvileg és gyakorlatilag egyaránt elképzelhető, hogy az
egyház egyszerre legyen temporális és spirituális hatalom. De
logikai lehetetlenség ugyanabban az értelemben egyszerre
résznek és egésznek lenni. Ezért minden olyan kísérlet,
amely az egyházat be akarja tagolni a társadalomba, annak
politikai és erkölcsi közösségébe, mint az egyik lehetséges
alternatívát a sok hasonló státusú alternatíva között, óhatatla
nul vagy az egyház megszűnéséhez vagy fundamentalista
csoporttá alakításához vezet. M ásrészt viszont minden olyan
kísérlet, amely az egyházat en bloc azonosítani kívánja a tár
sadalommal, valamelyik evilági politikai vagy erkölcsi kö
zösségével, szembeszökő irrealizmusa m iatt eleve kudarcra
van ítélve.
A z egyházon belüli ellentétek lényegét ez a két, vagyis
az egyház és a világ (értsd: nem -egyház) kapcsolata alakítá
sának a stratégiája határozza meg. M ivel a „progresszívek”
többnyire a világ jelszavait hangoztatják, és a világ bírálatát
ism étlik meg, a „konzervatívok” teljes joggal gyanakszanak
rájuk. M ivel a „konzervatívok” legfontosabb „tém ája” a vi
lág elutasítása, a „progresszívek” teljes joggal vethetik a
szemükre, hogy stratégiájuk nem csak hogy hatástalan, ha
nem ellenkezik az egyháznak a „világba való küldöttségé
vel” is.
Az alábbiakban ezt a két stratégiát igyekszem alaposan
megvizsgálni1. Ehhez azonban mindenekelőtt arra van szük
ség, hogy az egyház és a világ önképét és valóságát külön-külön szemügyre vegyük.

1. Az egyház és a pluralizmus
A világ legalapvetőbb kifogása az, hogy az egyház egyete
mes érvényű megváltást hirdet, és a valóságot totális módon ér
telmezi. Magyarán: az egyház önmagában látja az üdvösség
egyetlen teljes értékű, Istentől rendelt eszközét; továbbá min
den olyan kérdésre, amely az ember üdvösségével (az igazság
gal, a helyes mértékekkel, a jó és a rossz közötti különbséggel)
függ össze, választ ígér. Ezért a szekularizáció korszakában a
legfontosabb vád a katolicizmussal szemben az, hogy totalitá
rius, elnyomó, intoleráns, „dogmatikus” vallási felekezet. Sőt,
egyre több katolikus maga is elfogadni látszik, hogy a történel
mi tények ezt az értelmezést támasztják alá. Következésképpen
a Gondviselés különös ajándéka volt a II. Vatikáni Zsinat,
amely megadta az esélyt az újrakezdéshez. Az egyház valami
lyen fontos értelemben szerintük ott és akkor kezdődött.
A világ vádja teljes félreértésen nyugszik. M aga a félreér
tés is magyarázatot igényel, de erről később. Aki ugyanis ko
molyan veszi a katolikus hitet, annak a sokféleség és a sok
színűség az érzékelhető és a természetfolötti valóságnak egya
ránt magától értetődő tulajdonságai. Ezért minden kizáróla
gos igazságigényt elutasít, minden leegyszerűsítéssel szembenáll, minden monisztikus, utópisztikus, totalitárius eszmerendszert tévesnek és károsnak tart. A világ meggyőződésével
szemben az egyház hite a totális pluralizmus megvallása.

A világ azonban ezt veti ellene: a történelem tanúsága sze
rint éppenhogy a valóságot kellett a hittételek elől megvéde
ni, a „tudományt”, a „filozófiát” stb. a „teológia” alól „felsza-

1 Talán magától értetődő, talán nem: mindkét stratégiáról föltételezem, hogy képviselői valóban és őszintén az egyház „ javát”,
azaz küldetésének és hivatásának szolgálatát tartják a szemük előtt. M ásszóval a két stratégia ideáltípusokként egymással s
nem az egyházzal áll szemben. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a „progresszívnek” elkeresztelt stratégia a maga tartalmi sajá
tosságai miatt híveit nagyobb mértékben teszi ki az Egyház elhagyására irányuló kísértéseknek. A „konzervatív ” stratégia hí
veire más veszélyek leselkednek, amelyek abban a némileg félrevezető bon mot-ban foglalhatók össze, hogy „jó katolikusok
ugyan, de rossz keresztények".
2003/3

21

EGYHÁZ

ÉS

TÁRSADALOM

badítani”. Csakhogy a hittételek a természetíolötti valóságról
szólnak. M i több, éppen emiatt jelentik az immanens valóság
pluralitásának legfőbb, ha nem is logikai garanciáját. Ha
ugyanis a természetfölötti valóság sokszínű, akkor miért vol
na az általunk megtapasztalható valóság egynemű? Továbbá
a dogma és a dogmatikus gondolkodás - a mai szóhasználat
hoz, alkalmazkodva - nem keverendő össze. A dogmatikus
gondolkodás nem hit-, hanem észelvű gondolkodás.
M it jelent a természetfolötti valóság pluralitása? A vá
laszhoz nyissuk ki az első rendszeres dogmatika-kézikönyvet. H a az a szokásos és helyes rendben íródott, akkor elő
ször az Istenről, mint Istenről való tudásunkat taglalja. Itt pe
dig azt tudjuk meg, hogy Isten végtelen és végtelenül tökéle
tes. Benne hiánytalan fokban van meg a jóság, az irgalmas
ság, az igazságosság, a szeretet, az előrelátás, a tudás és az
akarat szabadsága. De nincs olyan teológia, amely ezeket a
tulajdonságokat képes lenne koherens egésszé gyúrni. Ezek
a kifejezések, attribútum ok voltaképpen ism erethiányt jelez
nek, tehát negatív állítást tartalmaznak. A dogma, mint intel
lektuális igazság semmi egyebet nem állít, m int hogy Isten
ről való tudásunk rem énytelenül hiányos. Isten folfoghatatlan, de folfoghatatlansága számunkra nem végtelenségében
jelentkezik, hiszen a végtelennel minden további nélkül ké
pesek vagyunk matem atikai m űveleteket végezni; hanem ab
ban, hogy Isten elképzelhetetlenül plurális, ellentmondásos
Isten. Ámde ezt a pluralitást és ellentmondásosságot az em
beri természet, m int az immanens valóság általunk legbo
nyolultabbnak ism ert része is tükrözi. Pontosan ezért m ond
hatjuk, hogy Istenről való tudásunk mégsem merőben nega
tív tudás. Valamilyen értelemben az ember is lehet jó, igaz
ságos, irgalmas, szerető szívű, szuverén m ódon szabad, s ér
telm e révén a jövőbe látó. Ezek a tulajdonságok nem kevés
bé és nem másként összeegyeztethetetlenek, m int Isten tulaj
donságai.
Ez a tükrözés azonban csak homályos, elégtelen tudást
biztosít, hiszen em ber és Isten között a távolság végtelen.
Ezt a távolságot hidalják át a dogmák. A dogm ákból vagy
azok révén nem szerezhetünk abszolút tudást: a dogm ák a
hit s nem a filozófia tételei. A dogm ák ugyanis m indeneke
lőtt arról tudósítanak, am it nem ism erhetünk vagy nem ért
hetünk meg. A teológia éppen azért lehetséges, m ert a dog
m ák alapvető szerepe az útjelzés, a határok kijelölése. Az
úton haladni azonban a dogm ák révén nem lehet. Bár a dog
m ák nem filozófiai tudást fejeznek ki, m égsem az érzelm ek
hez és az akarathoz szólnak elsősorban, hanem az értelem 
hez, am ennyiben az értelem aktivitásának, keresve előreha
ladásának a határait jelölik ki. Éppen ezáltal biztosítják egy
területen az értelem számára a maradéktalan szuverenitást.
Ezt jelenti a dogm ák kettős, racionális és tekintélyelvű ter
mészete. Ez m ár sokakban m egütközést keltett. Ez a m egüt
közés azonban csupán annak tünete, hogy a valóság plurali
tását nem tudják elfogadni, s m indenáron valam ilyen végső
princípium ot keresnek m ögötte; ha nem az észét, akkor az
ösztönökét vagy a szenvedélyekét; s m ivel a tekintélyt nem
tűrik, a legelső szenvedély vagy ösztön hatalmába adják
magukat.
A dogmák természetének tanulmányozása révén a valóság
pluralitásának mibenlétével kapcsolatban is megérthetünk va
lami fontosat. M égpedig azt, hogy csak akkor beszélhetünk
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valódi pluralitásról, ha értelmezni tudjuk a dolgok határait. A
katolikus hit, mint a pluralitás hite a határoltság hite. Határok
vagy határoltság nélkül semmi sem lehetséges. Isten irgalma
végtelen, mégis határolt: a határt Isten igazságossága jelenti,
s fordítva.
M ind a trinitológia, mind a szótériológia, mind a kegye
lemtan kiindulópontja paradoxon: az Isten egység és közös
ség, isteni és emberi természettel rendelkezik, továbbá előre
látja a sorsunkat, mégis szabadok vagyunk. A dogmák olyan
tágnak mutatják a valóságot, hogy az végső soron meghalad
ja az ész felfogóképességét.
Talán szokatlanul hangzik, de ugyanígy lényegileg plura
lisztikus a hierarchikus, tekintélyelvű egyház is. Ugyanis a te
kintély lényegéhez tartozik, hogy korlátai vannak, jóllehet e
korlátok között szuverén. S nincs az egyházban olyan tekin
tély, amely ne volna szigorú korlátok közé szorítva, mégpe
dig a dolgok logikájából következően mindig egy másik te
kintély révén. A katolikus hitvallás minden ízében alá van
vetve a Szentírás tekintélyének. A Szentírás persze értelme
zésre szorul, mint ahogy ő maga is értelmezés: tapasztalatok,
események, élmények értelmezése. Ezt a feladatot magából a
Szentírásból levezetett és annak alapján igazolt tekintély vé
gezheti csak, de nem önkényesen: kötik az értelem, a logika,
a jogszerűség szabályai, amelyek nyilvánosak, a közönséges
ész számára is átláthatók. Az értelmezés végső eredményét a
dogma tartalmazza, amely mint a közönséges értelemnek szó
ló figyelmeztetés megint csak „demokratikus” és „egyete-

Szentírás —Értelmezésre szorul
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mes”. Csakhogy m aguk az értelmezések is értelmezésre szo
rulnak, hiszen az emberi elme esendő és változó. Ezt az értel
mezést megint csak kötik az értelem, a logika és a jogszerű
ség szabályai, sőt, a korábbi értelmezések korpusza, vagyis a
hagyomány. A hagyomány ismerete és a rá való reflexió azaz a teológia - újabb önálló tekintély. Ebbe az összefonódó,
egymást átfedő, kölcsönösen ellenőrző és igazoló tekintély
forrásokból álló szerkezetbe az I. Vatikáni Zsinatnak a pápai
tévedhetetlenség dogmája semmi elvi újdonságot nem illesz
tett bele. A tévedhetetlenség dogmája belesimul az egyház tekintélyi struktúrájának szövetébe. Végső soron a „tévedhetet
lenség”, mint tulajdonság a tekintélyi viszonyrendszer min
den egyes elemére vonatkozik. Az egyházra, a Szentírásra,
sőt, a hitvallást elimádkozó minden egyes hívőre igaz, hogy
imádsága közben tévedhetetlen.

2. A hívő és a pluralizmus
Kétségtelen, hogy a pluralitás, mint egyszerre természetfölötti és immanens, m egtapasztalható valóság idegesítő tud
lenni. Vannak, akiket zavar a teológiai spekuláció. Szerintük
az egyház legyen karizmatikus közösség. Vannak, akik vi
szont a karizm ákat nem szenvedhetik, számukra a racionális,
kiszámítható egyház a vonzó. Vannak, akik szerint az egy
házjog, kánoni törvények, egyházi intézmények kiépülése és
m űködtetése az eredeti eszme elárulása; m ások viszont süke
tek az egyház m int Isten népe, a szentek közössége kifejezé
sek iránt. A példákat még sorolhatnánk. M indegyik mögött a
valóság méreteitől, pluralitásától való visszariadás és az an
nak leküzdésére irányuló vágy munkál. A valóságot igyek
szünk leegyszerűsíteni és tömbösíteni. M indig táborokra
osztjuk az emberiséget, többnyire két táborra. A z egyházon
belüli csoportképződés logikája sem kivétel. Vannak persze
olyanok, akik ennek igyekeznek ellenállni, s ez ideig-óráig
lehetséges, vagy akár kívánatos is, főleg békeidőben. A bölcs
erasmusiánusok klubja azonban előbb-utóbb kénytelen elkö
teleződni, vagy önmagát élesen szembeállítani a többivel. A
közösségelvű megkülönböztetésnek bináris logikája van, s
ez könyörtelen.
De m ég ennél is tovább kell mennünk. A zt is ki kell je 
lentenünk, hogy a pluralizm usnak teljesen m egfelelő sze
mélyes életet sem lehet élni. K önnyen válhat langyossá az
ember, adott esetben fanatikus langyossá, s ennek vége az
aposztázia. Előfordulhat, hogy a pluralitás m indenáron való
m éltánylása vakká tesz a pluralitással szemben. H a ugyanis
valaki egyszerre akar m egfelelni minden követelm énynek,
de - m egint csak az emberi term észet korlátozottságából és
rom lottságából eredően - erre nem képes, s akkor inkább el
hiteti önm agával, hogy már m eg is felelt nekik. Ezt pedig
csak úgy képes m egtenni, hogy a végső értékeket a m aguk
teljességéhez képest m egrövidítve és eltorzítva, néha szinte
karikaturizáltan elegyíti és összemossa, egyfajta Isten-paródiát alakítva. A profán életben ennek felel m eg az a szuper
sztár-életmód, am ely egyszerre próbál m eg m űvészileg igé
nyes, anyagilag jövedelm ező, emberi kapcsolatokban gaz
dag, érzelm ileg sokszínű, m űveltségben imponáló, identitá
sát szuverén m ódon birtokló és cserélgetni tudó lenni. S van
vallásos szupersztár is, aki elnéző és igényes, töviről-hegyi2003/3
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re tudja a teológiát, de m ár túl is van rajta, aki nem szűnik
meg bírálni az egyházi struktúrákat, de azért ügyesen laví
roz bennük, aki mindig m indenkivel párbeszél, s hirdeti a
tolerancia és a konvergencia igéit, de közben egy pillanatra
sem merül föl benne, hogy nézetei tévesek lehetnek. Egyva
lamiről azonban nyom ban fölismerhető: betegesen irtózik
attól, hogy nézeteit bárm ilyen tekintély bírálatának aláves
se, hiszen az ő teljességét mindenféle tekintély csak csorbít
hatja.
Nincs más komolyan vehető lehetőség tehát, mint elköte
leződni, hirdetni az igazságot, mindig és mindenhol tudva,
hogy tudásunk töredékes, igehirdetésünk pedig gyarló. Éppen
azért van szükség az Egyházra, s minden hívőnek szüksége
arra, hogy megmaradjon benne, mert enélkül vagy abszolutis
tává, maga-fölkent prófétává, vagy szkeptikussá, vagyis min
den abszolútum tagadójává válik.
Nincsen tehát önmagában véve semmi természetellenes
abban, hogy a sokszínűség, sokféleség és sokneműség fe
szültséget gerjeszt és mozgásba hoz. A pluralizmus ellent
mondásra ösztönöz és leegyszerűsítésre ingerel; de az ellent
mondás és a leegyszerűsítés, vagyis minden elméleti és gya
korlati radikalizmus egyúttal újabb színt is ad a valósághoz.
Nem lehet szentté senki, aki nem választ. De egyetlen válasz
tás sem szent önmagában. A z Egyház mindig is ragaszkodott
ahhoz, hogy hisztérikákat és szendéket, modortalanokat és
jólnevelteket, mogorvákat és jókedélyűeket, ravasz politiku
sokat és naiv rajongókat, professzorokat és írástudatlan pa
rasztokat, izgágákat és béketűrőket, bölcs gyóntatókat és zord
apátokat, népszerű csodatévőket és népszerűtlen hivatalnoko
kat egyaránt szentté avasson. S bár soha nem éppen ezen tu
lajdonságok miatt cselekedett így, ezek nélkül sem tehette
volna ezt meg. Következésképpen az igazi katolikus hit lénye
gét tekintve dinamikus, mozgásban tartó és folyton keresésre
ösztönző, mivel univerzális, vagyis plurális hit. Az egyháznak
mint intézménynek tehát semmi félnivalója nincs az ellent
mondástól, helyesebben a leegyszerűsítésektől, meglepeté
sektől, újraértelmezésektől; legfőbb feladata pedig az, hogy
az ezekben rejlő monisztikus tendenciákat, az intoleranciára
való hajlamot megfékezze, s ezáltal a jövő számára is bizto
sítsa a szabadságot.

3. A világ és a pluralizmus
A m odem szekuláris társadalom önmagáról alkotott ké
pe a pluralizmusé. Ezt a pluralizm ust a nézetek, a személyes-egyéni életformák, a társulatok és közösségek, vala
mint a politikai ideológiák sokféleségének a tényében jelöli
meg, s ennek tolerálásában, sőt, kiterjesztésében látja a he
lyes politikai berendezkedés alapjait. M ivel azonban híján
van m inden tekintélyen nyugvó garanciának arra nézve,
hogy a valóság valóban plurális, ezért vagy m agát a sokfé
leséget, vagy önmagát abszolutizálja. A z előbbit úgy éri el,
hogy m inden határt megszüntet (ez az általános relativizmus
elve), mindent egyetlen m ederbe terel, amelyben „minden
folyik”. A z utóbbit pedig azzal végzi el, hogy valamilyen
elvet „vezet le” a megism erőbői vagy a megismerő tevé
kenységből, amelynek segítségével rendet terem t ebben a
valóságban.
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A z erkölcsre hivatkoznak

Amíg Európa hite és evilági sorsa egységes volt, addig a
politikai, erkölcsi, teológiai, liturgiái pluralizmus nem jelen
tett problémát2. Az egységes hit és az egységes politikai kö
zösség persze soha nem jelentett feszültségmentességet, s ezt
a fontiek értelmében természetesnek is kell tartanunk. A re
formáció és a nemzetállamok megerősödése azonban a plura
lizmus m agától értetődőségét megszüntette. Önmagában
egyik esemény vagy eseménysorozat sem tartalmazott olyan
szellemi, politikai vagy spirituális újdonságot, amelyet a régi
világ keretei között ne lehetett volna kezelni, illetve amely ne
lett volna lényegét illetően m ár ismert. Az újdonság a követ
kezményekben rejlett: abban, hogy a régi világ elemei egyre
gyorsuló ütemben távolodtak egymástól, anélkül, hogy bár
melyikük képes lett volna hatékonyan reintegrálni a korábbi
pluralitást. A természettudomány, a politika, a felekezeti ho
vatartozás, a nemzeti identitás egyre öntörvényűbb probléma
körré vált. Igaz, hogy a filozófia megpróbálkozott vele, de
képtelennek bizonyult rá, hogy harmóniát teremtsen közöt
tük. Kudarcának oka egyszerű: a harmóniát úgy próbálta
helyreállítani, hogy végső alapokat, elveket, abszolútumokat
igyekezett találni - természetesen hiába, hiszen a valóság en
nek ellenáll. Igyekezete ugyanakkor azzal az áldásosnak alig
ha nevezhető hatással járt, hogy minden autonómmá vált
szellemi tevékenységformába - legyen az a tudósé, a művé
szé, a politikusé, a teológusé vagy magáé a filozófusé - bele
oltotta azt a meggyőződést, hogy mindegyikük önmagában
hordozza saját magyarázó elvét, alapját, s ezek végső soron
nem egyszerűen visszavezethetetlenek egymásra, hanem
egyúttal abszolút értéket is képviselnek. Ennek egyenes kö
vetkezménye az lett, hogy merőben hatalmi és esetleges kér
déssé vált, hogy melyiküknek sikerül a többi fölé kerekedni,
s a totalitás illúzióját megteremteni. Volt úgy, hogy a tudo
mánynak sikerült m ár-már abszolút tekintélyre szert tennie,
de a dolgok természeténél fogva - s jól mutatva azt, hogy

merőben hatalmi kérdésről volt szó - elsősorban a politiká
nak sikerült sikerrel forgatnia a filozófia fegyverét, s megkí
sérelnie a végső elvek alapján berendezett társadalom megte
remtését.
De erős érvek hozhatók föl amellett, hogy a második vi
lágháború után - legalábbis az euro-atlanti civilizációban ezek a kísérletek többé-kevésbé végképp diszkreditálódtak, s
az űrt ezért másnak kellett kitöltenie. Ezt a szerepet egyre in
kább az erkölcs megfellebbezhetetlen tekintélye tölti be. Ez
katolikus fülnek szinte sértően hangzik, hiszen úgyszólván az
egyetlen gyakorlati tétel, amelyet az egymással amúgy nehe
zen megférő katolikusok egyforma hevülettel képviselnek ép
pen az, hogy a világ erkölcstelen. Hogyan hódolhatna hát a
világ az erkölcs tekintélye előtt? Pedig a dolog nyilvánvaló:
ha igaz, hogy az egyetlen közös alap, amely összeköt minden,
egymással egyébként ádáz vitában álló katolikust - s őket is
minden „jóakaratú” emberrel
éppen az erkölcsi bírálat
alapja, akkor máris bizonyítottuk, hogy mindannyian az er
kölcsöt fogadják el egyetlen olyan tekintélyként, amely elég
séges erővel rendelkezhet a világ jobbá tételéhez és a harmó
nia megteremtéséhez. Az erkölcsi rossz megléte ugyanis még
nem azt jelenti, hogy az erkölcsi jó kérdésessé vált. Az erköl
csi rossz legfőbb problémaként való kezelése viszont nagyon
is azt jelenti, hogy az erkölcsi jónak soha nem látott jelentő
séget tulajdonítanak. A pápa megnyilatkozásai többnyire ak
kor hírértékűek, ha valamilyen erkölcsi kérdésben foglal ál
lást; illetve ha valamilyen hitbeli konfliktust vállal föl, akkor
ezt is erkölcsi terminusokban értékelik (a tolerancia hiánya,
az egyetemes emberszeretet erkölcsi igényességének szintjé
ről való visszaesés a vallási obskurantizmus szintjére stb.).
A valóság persze az erkölcsi monizmus, az erkölcs abszo
lút tekintélyi szerepe révén sem egyszerűsíthető le, csak ép
pen erkölcsi dezintcgráltságként tapasztalható meg, s mint
ilyen, kétségkívül keltheti azt a benyomást is, hogy a világ er
kölcstelen. Hiszen tagadhatatlan tény, hogy az erkölcsi jó m i
benlétéről vallott sokféle felfogás súlyos megosztottságra
utal. Ámde azt, hogy ez nem erkölcsi pluralizmus, éppen az
jelzi, hogy a vitapartnerek egyike sem gondolja úgy, hogy ne
neki lenne igaza; vagyis a másik véleménye maga az er
kölcstelenség vagy erkölcsi rossz. A vita azért kilátástalan,
mert nem arról szól, ami a valódi probléma: a valóság sokszí
nűsége, esetlegessége és befejezetlensége, bizonyos elvek
egymásra való visszavezethetetlensége, ami mindazonáltal
nem teszi őket egymást kizáró vagy kioltó elvekké.
Ennek fölismerése a másik fajta abszolutizmus nagy pil
lanata. A sokszínűség, az egymást kizáró elvek és értékek vi
lága legyőzi a világba rendet vinni akarót. Hódoljunk tehát a
sokféleség előtt, s próbáljuk meghódítani azzal, hogy szemé
lyes életünkben harmóniába szerkesztjük azokat. A következ
tetés úgy szól, hogy ehhez csupán egyvalamire, vagyis az
egymást kizáró értékek békés egymás mellett élése feltételrendszerének a megteremtésére van szükség. Csak arra a kér
désre nincs válasz, hogy mi teremtené meg a békét. Illetve ha
van, akkor az a tolerancia erkölcsi erénye, s mint ilyen, eleve
rossz válasz, hiszen egyetlen értékre, az erkölcsi erény primá-

2 A z erkölcsi pluralizm us fogalm át a félreértéseket elkerülendő röviden tisztázni kell: itt arról van szó, hogy más és más er
kölcsi szabályok vonatkoztak katonára és városi polgárra, nemesre és nemtelenre, férfira és nőre, klerikusra és laikusra, anél
kül, hogy a közös metszet tartalma valaha is komoly vita forrása lett volna.
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tusára épít, márpedig a valódi és valóságos pluralizmus nem
ismer könyörületet: sem a tolerancia erénye, sem mögötte az
erkölcs nem rendelkezik abszolút érvénnyel.

4. Az egyház és a világ
pluralizmusának kapcsolata
Ezek után rátérhetünk a világ és a benne hangsúlyozottan
kisebbségben lévő egyház kapcsolatának az elemzésére.
Az egyház sok tekintetben élesen megkülönöztcti magát a
világtól, bizonyos értelemben ez egyenesen hivatása is. A
Szentírás szerint „ti nem vagytok ebből a világból valók”. A
világ fiai és a világosság fiai ellentétes utakat követnek. Ez a
szóhasználat azonban csak a rossz és a jó , a hit és a hitetlen
ség megkülönböztetését szolgálja. Az ellentétet egyébként
oly sokszor hangsúlyozó János-evangélium „Prológusa”
egyértelműen leszögezi: a világ az Ige által lett, annak tulaj
dona, a rossz és a hitetlenség éppen abban áll, hogy övéi nem
fogadták be. Márpedig ha az Ige otthon van a világban, akkor
az egyház m iért ne érezhetné magát otthon benne? M iért kel
lene kibékülnie, modus vivendi-t találnia, konkordátumot köt
nie a világgal, eleve lemondva róla a rendkívül homályos re
latív autonómia fogalmával? Ha a világ a rosszat és a hitetlen
séget jelenti, akkor az egyház semmiféle közösséget nem vál
lalhat vele. Ha azonban nem, akkor semmiféle közösséget
nem szükséges vállalnia vele, hiszen az egyháztól semmi sem
idegen, semmi sem távoli, ami a teremtett világban van, ami
ről Isten m ár kinyilvánította, hogy jó.
Az egyháznak tehát egyrészt tökéletesen és m aradéktala
nul otthon kell éreznie magát a világban, mint Isten alkotásá
ban; másrészt azonban nem szűnhet meg önmagát megkülön
böztetni mindattól, ami ebben a világban rossz. Nincs olyan
mozzanata az életnek, a társadalomnak, az ember tevékenysé
gének, amelyen belül ez a kettősség ne volna tetten érhető.
Ez a kettősség azonban nem pluralitás, hiszen mindkét
esetben ugyanarról a totalitásról van szó: a terem tett és a
megváltott világról. A megváltás már megtörtént. A teremtett
világ már megváltott világ. M égsem múlt el a megváltatlanság, nem múlt el a rossz, vagyis a megváltott világ még nem
az üdvösség helye. Az egyház dolga az, hogy a megváltottságot hordozza, vagyis hogy kifejezésre juttassa a teremtés vég
ső értelmét a teljes teremtett világ előtt és számára. A terem
tett, megváltott és üdvösségre hívott világ között folyamatos
ság és azonosság van.
Az egyházban az egész teremtett világ megváltott világ.
Vagyis ha az egyház önmagát a teremtett világ részévé teszi,
akkor - emberileg szólva - könnyen a megváltás szükségkép
pen egyetemes üzenetének meghamisítójává válhat. A kísér
tés pedig igen nagy. Egyrészt azért, mert magának a helyes,
vagyis a határokon és határoltságokon alapuló pluralizmus
nak az elvével látszik összhangban lenni az a nézet, hogy a
világ és az egyház helyes viszonya az egyenrangúak kölcsö
nös tiszteleten alapuló együttélése, vagy akár együttműködé
se (lásd pl. a szociális feladatok ellátását). M ásrészt pedig
azért, m ert a világnak a maga hamis vagy félreértett pluraliz
muson alapuló önképéhez és annak igazolásához szüksége
van a megszelídített, vagyis a totalitásáról lemondott, önként
a világba integrálódó egyházra. Ezzel persze a világ is elve
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szíti az esélyt arra, hogy pluralizmusának esetleges hamissá
gát fölismerje. Az egyházban pedig máris sokfelé gyökeret
vert az a meggyőződés, hogy a valódi pluralitást a világ kép
viseli, s ezzel az egyház mintegy gazdagítandó. A valóság ez
zel szemben az, hogy a világtól eltanult pluralizmus-felfogás
vagy abszolutista vagy relativista irányzatokat honosít vagy
erősít meg az egyházban. Ez pedig azzal fenyegeti az egyhá
zat, hogy - megintcsak emberileg szólva - vakká es süketté
válik a valódi, vagyis a transzcendens és az immanens való
ságban meglévő pluralitás iránt.

5. A lehetséges stratégiák
Az egyház és a világ kapcsolatának értelmezésével és ala
kításával kapcsolatban az egyházban két ideáltipikus stratégi
át különböztettünk meg. Az első, amelyet jobb híján nevezhe
tünk a „progresszívek” által képviseltnek, az egyház világba
történő integrációjára épül. Veszélyeit az imént taglaltuk. A
másodikként említett stratégia, amelyet a „konzervatívnak”
nevezett körökhöz szokás kapcsolni, egyrészt irreális, más
részt - ugyancsak a fönti érvekből következően - tévedésen
alapul: bár abból indul ki, hogy az egyház nem azonos a vi
lággal, mégis a kettő azonosítását, helyesebben azonosulását
tűzi ki célul, csakhogy a világ s nem az egyház módszereivel.
N em arra kell gondolni, hogy az egyház mint a világban is lé
tező intézmény egyáltalán nem használhatná a világ eszköze
it. A világ módszereinek használata azt jelenti, hogy bizonyos
intézményeknek, megoldásoknak abszolút értéket tulajdoní
tanak, abban bízva, hogy azok révén a világ egyszer s min
denkorra „megtéríthető”.
Mindkét stratégia ideáltípus. Ennek ellenére nehezen vi
tatható, bár leegyszerűsítő kijelentés, ha az utóbbit a II. Vati
káni Zsinat előtti, az előbbit pedig a Zsinat utáni korszak do
mináns, hivatalosan támogatott stratégiájának is tekintjük.
Mindazonáltal helyénvaló, ha a gyakorlatban megvalósuló
stratégiát más elnevezéssel illetjük, és - a lehető legsemlege
sebb fogalmat választva - megkülönböztetjük a „történelmi”
és az „új” stratégiát.
a) A történelmi stratégia
Arra a fejleményre, hogy - katolikus szemszögből nézve
- a világ egyfajta, bár kissé mindig változó hitvallású feleke
zetié vált, az egyház a legkevésbé sem volt fölkészülve, s en
nélfogva sokáig egyszerűen nem is volt képes arra, hogy eze
ket a történéseket a maguk jelentőségében átlássa. A Tridenti
Zsinat (1545-1548, 1551-1552,1562-1563), katolikus mércé
vel mérve, bámulatos gyorsasággal cselekedett és döntött hit
elvi kérdésekben, de amíg az egyház doktrinális pluralizmu
sát sikerült megvédenie, addig a gyakorlati pluralizmus előtt
leeresztette a sorompókat. Ezzel persze óhatatlanul visszave
tette a dogmafejlődést, vagyis veszített belső dinamizmusá
ból. Hogy volt-e más választása, az ma már valószinűleg ki
deríthetetlen.
A XVI. századtól kezdve tehát az egyház radikálisan új,
mélységesen frusztrált helyzetben találta magát. Ami addig
civilizációs létmód volt - ti. katolikusnak lenni - az az adott
civilizáción belül az egyik választható életformává vált. Ezt
azonban immár különböző csoportidentitások - elsősorban
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Trento - Leeresztette a sorompókat
nemzeti és felekezeti identitások - ellenében fogalmazták
meg. A katolikus pápista, babonás, velejéig erkölcstelen, eret
neküldöző, a társadalmi rendet folforgató, hűtlen és így to
vább lett. A dolog azonban fordítva nem egészen így műkö
dött. A z egyház megpróbált a régi, megszokott, számára ter
mészetes, absztrakt módon reagálni, s az „ellenkultúrát” ano
máliának, devianciának, eretnekségnek értelmezni, és - a
protestáns egyházalapítókkal szemben gyakorolt erkölcsi kri
tikát leszámítva - vonakodott annak perszonalizálásától. Az
elveszett egységet azonban nem sikerült újjáteremteni; az
egyház válasza pedig minden egyes kísérletre ugyanaz volt:
tévedés. Ez annyiban kétségtelenül indokolt válasz volt,
amennyiben a különböző kísérletek mindig valamilyen ab
szolúttá magasztalt elvre épültek, s mint ilyenek valóban ki
vétel nélkül besorolhatók voltak a tévedés elvont kategóriájá
ba. Csakhogy ami a középkor végéig többé-kevésbé elintéz
hető volt azzal, hogy tévedéssé nyilvánították, az már nem
volt ugyanígy kezelhető attól fogva, hogy ennek gyakorlati
konzekvenciáit nem lehetett többé levonni. Ezt az egyház so
káig nem ismerte föl. Tekintélyi állásfoglalásai a tévedések
rögzítésén és elítélésén kívül nem tartalmaztak semmit, leg
kevésbé a legalábbis részben helytálló és igaz megállapítások
méltánylását. Ezzel azt a benyomást keltették, hogy az egy
ház elsősorban elhatárolni igyekszik magát mindentől, ami
nem azonos vele, holott ennek ellenkezője volt igaz: az egy
ház, ha gyarló módon és megfogalmazásban is, de lényegé
ben mindig csak az esetleges dolgok abszolutizálásától hatá
rolta el magát.
Amíg tehát az egyház régi reflexeinek és a maga módján
megtapasztalt valóságnak megfelelően többnyire az elhatáro
lódás és elítélés módszerével reagált a támadásokra, szakadá
sokra és bírálatokra, maga is hozzájárult a lényeg félreértésé
hez. Az elhatárolódás a XIX. század során szinte reflexszerűvé vált. A bonyolulttá és úgyszólván áttekinthetetlenné vált
dogmakorpusz védelme és megőrzése egyre centralizáltabb
tevékenységet követelt meg; vagyis Róma szerepének a fölér
tékelődését. Ennek a szerepnek azonban lényegét illetően a
védekezés és megóvás reflexei felelnek meg, amelyekkel
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nem az a baj, hogy léteznek, hanem az, hogy egyoldalúak. A
stratégia válsága, illetve tarthatatlansága a modernizmus kö
rüli vitákban már félreérthetetlen volt. A profán abszolutiz
musok ezt követő bukása ugyan még egy darabig tovább táp
lálta azt az illúziót, hogy az eddigi stratégia sikeres volt, a va
lóságban azonban az egyház intellektuális és társadalmi te
kintélye a mélypontra süllyedt.
Ellenben az sem kisebb illúzió, ha azt képzeljük, hogy
amennyiben az egyház másik utat választ, akkor sikerrel vet
te volna elejét a profán dolgok abszolutizálásának. Ha a téve
dés gyökere éppen az, hogy a valóság pluralitását elutasítják
vagy fatális módon félreértik, akkor a pluralitás őrzőjére sem
vár jobb sors: az egyházban vagy a riválist, az abszolutista
monizmus letéteményesét s ennek révén az abszolutista társa
dalom ideológusát látják; vagy éppen ellenkezőleg, az esetle
gességet, a történetiséget, a véletlenszerűséget, a helyhez,
időhöz és személyekhez kötöttséget veszik csak észre, még
pedig rendszerint valamilyen abszolút elv (történelem, ész,
tudomány, erkölcs, nemzet) magaslatából. Innen nézve tehát
az egyház is csak vagy „tévedés”, vagy m ár meghaladott ci
vilizációs lépcsőfok.
A védekezés, az elhatárolódás politikája és doktrinális
gyakorlata, amelyet az egyház évszázadokon át követett, ne
hézzé tette a valóság megélését; annak a sorsközösségnek a
vállalását, amely összeköti a világot és az egyházat annak
alapján, hogy mindkettőjüknek el kell fogadniuk a tudás kor
látozottságát és az ember esendőségét, anélkül, hogy ezt vég
leges állapotnak tekintsék, illetve hogy visszaéljenek vele. Az
egyház legfontosabb szellemi missziója a világban pontosan
az, hogy ezt a tételt megvédje, és szembeszálljon a fataliz
mussal és a fanatizmussal, a relativizmussal és a szkepticiz
mussal, az önkénnyel és az anarchiával. A védekezés és az el
határolódás technikái azonban nem alkalmasak az igazság
hirdetésére.
b) Az új stratégia
Akármilyen szempontból tekintünk is a II. Vatikáni Zsi
natra, előbb-utóbb szembetalálkozunk azzal a zsinati önértel
mezéssel, hogy a legsürgetőbb feladatok egyike az egyház és
a világ kapcsolatának a tisztázása vagy talán inkább új ala
pokra helyezése. A védekezés és megóvás feladatának törté
nelmi stratégiája számos tekintetben kudarcot vallott, s ez
nemcsak a pluralizmus védelmének hatékonyságát rontotta
le, de megnövelte a tévedés, a hibák elkövetésének a kocká
zatát is. A Zsinat másik stratégiát igyekezett találni. Rengeteg
elemzés szól az egyes zsinati konstitúciók, dekrétumok tartal
máról, de viszonylag kevés szó esik a talán legfontosabb
tényről, hogy ti. a zsinat nem mondott ki dogmát (hittételt),
jóllehet tömérdek elvi kérdést vitatott meg. Ezzel szemben
kötetnyi hivatalos, megszavazott és a pápa által jóváhagyott
dokumentumot fogadott el és bocsátott közre, mint hivatalos,
megkerülhetetlen katolikus tanítást. Ez a tény maga az új stra
tégia legfontosabb eleme, jóllehet ennek elemei már vagy egy
évszázada megjelentek az egyházban. XIII. Leó óta a pápák
egyre gyakrabban nyúltak az enciklikaírás eszközéhez, s a
zsinat óta az enciklikák föltűnő megszaporodásának vagyunk
a tanúi. Az enciklikákat önmagukban vizsgálva a legszembe
tűnőbb változás, hogy azok tartalmi szempontból egyre köze
lebb kerültek az érvelő, kifejtő műfajhoz, eltávolodva az azt
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molásába, a modem társadalom súlytalan és zagyva pluraliz
musába. Végül azt is tudomásul kell vennünk, hogy a párbe
széd nem egyenlők között zajlik. Minden párbeszédnek van
nak ugyanis belső és külső normái, amelyek meglétét és be
tartását valakinek ellenőriznie kell. S nem nehéz kitalálni,
hogy az ellenőrzés valódi hatalma melyik fél kezében van.
A világ tehát megengedi, hogy az egyház mindenről véle
ményt nyilvánítson, de erre eleve úgy tekint, mint az egyik le
hetséges álláspontra önmagán belül („erről majd meghallga
tunk máskor”). Közben pedig egyre inkább hajlik arra, hogy
az egyház álláspontja a világ által éppen elfogadott transzcen
dens normák alapján megítélendő, mielőtt egyáltalán komo
lyabb megfontolást érdemelne.
A (pár)beszéd stratégiája szükséges, de nem veszélytelen.
Kiélezheti azokat a feszültségeket, amelyek eredetileg egyéb
ként az egyház önértelmezéséből származnak, illetve azokat
egyetlen ellentétre redukálhatja, ti. a világ és az egyház dichotómiájára. S mivel az egyház legfőbb modem kori problé
mája a világ, illetve a vele való kapcsolat jellege és mibenlé
te, ezért ennek az ellentétnek a kiélezése (amelyet a párbe
széd jelentőségének hangsúlyozása akaratlanul is magával
hoz) az egyes hívőkben is tudathasadásos állapotot idézhet
elő: az egyházban vagy a világban állok-e?
Félreértés ne essék: a tanulság nem az, hogy mindkét stra
tégia rossz, s harmadik után kell néznünk. A tanulság lényege
az, hogy egyetlen módszer sem nevezhető egyedül célraveze
tőnek, s egyetlen módszer sem ártatlan abból a szempontból,
hogy ne lenne akár jelentős hatása a hitre és az erkölcsre, úgy
az egyház egésze, mint az egyes hívő szempontjából. Abból,
hogy a történelmi stratégia számos tekintetben kudarcot val
lott, egyáltalán nem következik, hogy az új stratégia - csak
azért, mert a történelmi stratégia hibáit kikerüli - szükségkép
pen tökéletes vagy célravezető.. A katolikus tanítás az, hogy
semmi, amihez az embernek köze van, nem tökéletes, nem
szeplőtelen, s nem egyedül üdvözítő. Ezért bárkik bár
mennyire is sürgetik, az egyház nem kötelezheti el magát sem
a progresszív, sem a konzervatív oldal mellett, mivel mind
kettő belső ellentmondásoktól terhes;
nem térhet vissza a történelemhez, de
nem bízhat föltétel nélkül az újban
sem, mivel egyik sem adott, illetve
nem ad megnyugtató és konzisztens
választ a világ és az egyház kapcsola
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De a világ fejedelme már elítélte
tett. S a világ megváltatott.

megelőző időben megszokottabb, tévedéseket tételesen fölso
roló és elítélő sillabusz-műfajtól.
Ezeknek a dokumentumoknak a mennyisége és jellege
már önmagában véve is elkerülhetetlenné teszi a dialógust és
a folytatást. Az elhatárolódás, lezárás stratégiáját látványosan
váltotta föl a közösségvállalásé. A zsinat a közös igazságke
resésre szólított föl, és kinyilvánította az erre való készségét.
Ezzel a gesztussal együtt azonban az egyház magának vindi
kálta azt a jogot is, hogy részt vegyen a világ ügyeinek az in
tézésében, mégpedig minden szinten. De a párbeszéd - be
széd, mégpedig nagyon sok beszéd, hiszen a világnak renge
teg ügyes-bajos dolga van. Vannak, akik elsősorban attól tar
tanak, hogy a katolikus álláspont mintegy föloldódik a foly
tonos párbeszédben, a partner álláspontja iránti túlzott vagy
félreértett tisztelet miatt, s nagyobb kontroll után kiáltanak.
Kevesebben veszik észre azonban azt a veszélyt, amit a pár
beszéd m int beszéd jelent: ti. a beszélő sajátos teológiai és fi
lozófiai nézetei óhatatlanul átütnek az érveken. Márpedig
ezek az érvek természetüknél fogva vitatható, bírálható ér
vek. Ez „Róma, de nem a katolikus egyház álláspontja” hallhatjuk; s bármennyire is megbotránkoztató, ez időnként
bizony így is van.
A valóság védelmének egyik leghatékonyabb módszere a
határok meghúzása, kijelölése, vagyis a hittételek m egfogal
mazása. De láttuk, hogy ennek a módszernek ártalmas követ
kezményei vannak: az önmagába forduló elhatárolódás, a
pluralizmus elutasításának a látszata. A sok száz oldalas érte
kezések ezzel szemben a modem világ önképének megfelelő
álpluralizmusba való nemszándékolt integrálódás veszélyét
idézik föl, hiszen azt sugallják, hogy a katolikus álláspont
sem egyszerűen a világban van, hanem a világból is való, mi
vel maga is folyton változik, teológiai ízléstől és fölvilágosultságtól függően, pontosan úgy, ahogy a világ különféle vé
leményei is változnak. Márpedig az egyház legfontosabb
szellemi üzenete éppen az, hogy a világ folyton hol abszolu
tizál, hol relativizál. S ha nem erről akarja meggyőzni a vilá
got, akkor a párbeszéd beleolvad a demokrácia általános mor-
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Balázs Zoltán3

V atikán - Utat mutatott
3 A PPKE Szociológiai Intézetének adjunktusa.
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Ú t a „jóíétbe”
Lassan mindegy, ünnep vagy hétköznap - jólétbe szürkül
életünk. Hétköznap is szép ruhában járunk (bár még szeb
bekre vágyunk) és finomat eszünk (bár még finomabbra fáj
a fogunk). Előre is bocsánatot kérek azoktól, akiknek nem
ju t ízléses holmi és ízes étel. Többségünk - a sok panasz el
lenére - egyre gazdagabb. (Adjuk csak össze, hogy kará
csonykor mennyit költöttünk!) A gazdagságot célozta meg
népünk (ld. NATO, EU stb.). Vannak, akik úgy tartják, hogy
ez m ég semmi, ez nem elég, m ert ők igényesebbek. Többre,
jobbra, szebbre vágynak. A szűkösen élőknek legyen viga
szuk, hogy aki naponta legalább valami reggelit, ebédet, va
csorát eszik, az földünk lakosságának szerencsésebb harm a
dához tartozik. A többre vágyókat pedig intem: pazarlásunk
m iatt m ost is m érgezzük magunkat, elborít a szenny és túl
terhelt a bolygónk.
De mi is a jólét? M eddig lehet fokozni a fogyasztást bün
tetlenül? N em sokáig. Észrevétlenül szövi át életünket szá
mos kísértés. M áris büntetés, hogy el kell viselnünk magunk
és egymás önzését, törtetését, lelketlenségét. N éha úgy kép
zeljük: mi nem vagyunk olyanok, m int a balga tömeg. M i ké
rem, m ások vagyunk. Pedig a rugalmas szabadság jegyében
néha könnyen dobjuk félre elveinket (mint a megunt ruhát),
ha új, kedvező lehetőségről van szó - közben észrevétlenül
28

válunk gyökértelenné. Előfordul, hogy karrierért, pénzért ál
dozunk fel hivatást, közösséget, családot, társat, szülőt vagy
gyereket - legalábbis jórészt. Vannak már olyan „fejlett” or
szágok, ahol az elfoglalt gyerekek szüleik temetésére sem ér
nek rá elmenni, hanem fizetett gyászolókat küldenek maguk
helyett.
Sodródik a világ. N a és én? M it tehetek kisem berként a
súlyos, nagy áramlatokkal szemben? Például megadóan szét
tárhatom a karomat tehetetlenségemben - de ezzel ugyan sok
ra nem jutok. A „fejlett” országokban egyre több szó esik
fenntartható fejlődésről, ami sokak szerint fából vaskarika vagyis ilyen rég nincs, mert a növekedés m ár túllépett az
egészséges határon. H a mégis van esély, akkor az olyan vál
tás, amely sok önfegyelmet igényel. Mindennapi szokásain
kon és felfogásunkon kell változtatni - gyakran csipetnyi
eredménnyel. Elindult a gazdag államok középosztálybeli
tagjainál egy mozgalom: az önkéntes egyszerűeké. V áltozta
tásaik jó része lemondás, önkorlátozás. Olyasmik, hogy nem
veszek meg minden marhaságot, hanem vásárlás előtt elgon
dolkodom: erre valóban nagy szükségem van-e? (Egy átla
gos európai háztartás kb. 10.000 tárgyat őriz. Nálad mennyi
a nem használt, feleslegesen vett dolog?) Önkorlátozás az is,
ha nem autózom feleslegesen, amikor gyalog, kerékpáron
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vagy töm egközlekedéssel is elérem a célom. (Legerősebb
szennyező a füst, ami nagyrészt benzingőz és diesel mikrokorom szemcse.) A váltás sokszor strapás. Ilyen például a
külön gyűjtött (szelektív) szemét (üveg, műanyag, szerves,
éghető, éghetetlen). Olyan apróság is számít, ha vásárláskor
nem kérek reklámszatyrot, mert tartós szatyorral m egyek vá
sárolni, és a legkevesebb csomagolóanyaggal kérem az árút.
A z is jó, ha pl. a felesleges vizet hasznos helyre öntöm (gye
rekkoromban a napi átlagos emberi fogyasztás kb. 2 - 3 tíz
literes vödör víz volt egy 4 tagú családban). M ég lehetne
hosszan sorolni az efféle m indennapi figyelmességeket, me
lyek cseppnyit kím élik a környezetet. A városban aszfalt ta
karja a földet, és kalitka-házainkban igyekszünk elszigete
lődni a külvilágtól. Csak tévén át látjuk rémhírekben a ter
m észeti katasztrófákat. A képernyőn pedig mindez elég „lájtos” mozi a játékfilm ek borzalm aihoz képest.
A ,jó lé t” és a ,jó lét” nem ugyanaz. A jólét inkább anya
gi bőség, m íg a jó lét inkább lelki-szellemi. Ahogy az anya
gi jólét egybemossa ünnepeinket a hétköznapokkal, eláraszt
termékekkel, ügyekkel, műsorokkal - úgy egyre kevesebb
idő ju t egymásra, létfontos gondolatokra és rácsodálkozásra.
Lelkünk száraz, vastag és kem ény kérget növeszt, amin ne
hezen hatolnak át finom je 
lek. Ezt a kem énységet old
ják a szép versek, az őszinte
és mély beszélgetések, a jó
zene, meg - akinek futja rá
m anapság - az eleven isten
kapcsolat. Nekem, ülő fog
lalkozást végzőnek lassul a
vérem, rozsdásodnak ízülete
im. Testm ozgással viszont
pezsdül a vér, erősödnek a
csontok, és a fizikai terhelés
jó l hat a lelkiállapotra is.
(Híres m agyartanárom úgy
mondta: „Lelki bajokra biz
tos gyógyír a favágás” .) Erőt
ad az is, ha kedvvel segítünk
m ásoknak, egym ásnak, de
legfőképp a rászorulóknak.
A szerető emberség frissíti a
lelket (endorfin szabadul fel
kábítószer nélkül). A pénz
egyben felelősség is. Alka H u llad ék - Jólét vagy jó lét?
lom, lehetőség arra is, hogy
okosan segítsük a rászorulókat. (Nem az önpusztításban és
nem a lumpolásban, hanem a felemelkedésben és megmene
külésben.)
M ost divat U nióban gondolkodni - bár nem zeti ünnepeink
jó része épphogy függetlenségről szól. Az U niót a nagy pár
tok pártolják. Vita még, hogy önállóbb államok szövetsége
vagy központosítottabb legyen? M ilyen döntési jogokat kell
átadni az Uniónak? (M ennyire kell eladni magunkat?) Kér
déses, hogy milyen ütem ben és mértékben közeledünk a jó 
léthez? (10 évig szavatolt a másodrendűek kedvezménye.)
Felkapaszkodhatunk-e a „gazdagok szekerére”, vagy csak az

oldalán csimpaszkodunk? A z is kérdés, hogy m indezért m i
lyen árat fizetünk? (M ezőgazdaságunk jövője?) Ha sikerül
bekerülnünk, ott hol ju t hely nekünk? M i lesz a szerepünk?
A zt mondják, hogy itt a környékünkön lesz a törésvonal a
gazdagok és a szegények között. Határokat erősítünk, és
ahogy korábban a kereszténységet védtük a „pogány” keleti
hordák betörésétől, úgy m ost a gazdagságot védjük m ajd a
keleti szegénységtől. De a kontinens lakossága fogy, és az
„alantas” munkáknál mégis szükség van a keleti betelepü
lőkre.
Ez hát a jövőbe vezető menetirány. Ide szól a jegyünk.
Kérdés, hogy a közös vagy az egyéni előnyök nyernek majd
benne? Ülünk a történelem vonatán, és nézzük, amint m ö
göttünk elmaradnak a mezítlábas, verejtékes, de szénaillatú
és tarka rétivirágos paraszti kultúra mezői. Bámuljuk a dizájnos, amerikás, m ultimédiás fogyasztói multikultúra kiraka
tait. Elhagyjuk a természetes világ időpróbálta értékeit, jö n 
nek helyette új szenzációk, kalandok - harsányak, vibrálóak,
adrenalin serkentők (tele mesterkélt pótcselekvéssel). Piknik
helyett túlélő túra, dombról hempergőzés helyett ugrás gumi
kötéllel toronyból, tavi csónakázás helyett vadvízi evezés,
bizalmas baráti beszélgetések helyett flancos és üres partik.
A búcsúi hurkapálca helyett
festékpatronnal egymásra lö
völdözés. Semmi panasz! hiszen jólétbe tartunk. A Jó
isten meg lenéz ránk, s csó
válja a fejét: „Ezeket aztán
jó l rászedték!” A Jövő embe
rének új templomai a nagyá
ruházak, ahol pénzből és sza
badidőből lehet bőven áldoz
ni olyasmire, ami kim egy a
divatból, am it m egrág a
moly vagy elavul (megeszi a
rozsda). Vigyázzuk valódi,
maradandó kincseinket ak
kor is, ha avittosnak tűnnek hátha kiderül még, hogy egy
szer nagy keletjük lesz. M i
lyen kincseket? Olyanokat,
amik nem kaphatók pénzért.
Legdrágább kincsünk: Isten.
No nem az, akit elképzelünk
és irányítanánk, hogy vágya
inkat varázslóként teljesítse,
hanem „Aki Van”, és aki m inket hoz egyenesbe, ha igazán
akaijuk. Kincs megőrzött emberségünk is, a lélek gyüm öl
cseivel. Útmutató kincs a Biblia, mely leír minden fontosat
az emberről - csak ki kell próbálni. Fárasztó ugyan m aiba fo
galmazni, de megéri, m ert bejön. Jó dolgunkban azért csak
őrizzük valódi kincseinket, akkor is, ha korunk nem igazán
becsüli azokat. Újrakezdésekhez kell majd a tiszta forrás,
hogy jó helyről meríthessünk. Legyünk hát az a „maradék”,
akik őrzői értékeknek, am elyeket Ő ránk bízott.

Lelovics László1

1 Programozó köztisztviselő. Kaposváron a börtönmisszió és a város lelkisegély szolgálatának önkéntese.
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Csángósors1
Március közepén, midőn a közvélemény figyelmét elsősor
ban az Irakkal kapcsolatos események és az Európai Unió bő
vítése kötötte le, Romániában, ahol minden valamire való po
litikai és társadalmi szervezet szintén a csatlakozás mielőbbi
megvalósításán fáradozik, két magyar újság is érdekes hírt
közölt. Annak, aki a romániai viszonyokat valamelyest is is
meri, ez a hír önmagában véve semmi újat és rendkívülit nem
jelent. Ellenben a mostani helyzetben, amikor is mindenütt
Európáról, a bővítésről, a csatlakozásról, s nem utolsó sorban
az európai identitásról, a kereszténység, illetve a zsidó-ke
reszténység európai szerepéről és fontosságáról, a készülő eu
rópai alkotmányban az Istenre való hivatkozásról vagy nem 
hivatkozásról, valam int az egyházak és vallások jövőbeni eu
rópai helyzetéről és főleg szerepéről folyik a vita, a szóban
forgó hír teljesen más megvilágításba kerül, és elárul valamit
abból a „sajátságosán román demokráciából”, amelyet Iliescu
elnök annak idején, 1989 decemberében, első televíziós meg
jelenésekor m ár megígért. Ezen illett volna m ár akkor alapo
san elgondolkodni, hiszen a történelemből igazolható, hogy
minden „sajátságosán román” társadalmi elképzelés gyakor
lati megvalósítása rémálomba torkollik.
M ind a kolozsvári Krónika, mind pedig a sepsiszentgyör
gyi Háromszék arról írt, hogy az egyik moldvai faluban, Külsőrekecsinben, feszült hangulatot idézett elő az iskolai m a
gyartanítás kérvényezése, amelyet a Moldvai Csángómagya
rok Szövetsége kezdeményezett a Klézsén és a Pusztinán
elért sikeres kezdés nyomán (heti három órában folyik a m a
gyar nyelv oktatása). A külsőrekecsini magyar ellenes hangu
latnak a felkeltésében vezető szerepet játszott a falu római ka
tolikus plébánosa. A harmincas korosztályhoz tartozó Eugen
Ciuraru román nyelvű prédikációiban a magyartanulást halá
los véteknek, az oktatási támogatást pedig Júdás pénzének
nevezte. Ugyanakkor megfenyegette a „kísértésnek” esetleg
mégis engedő híveit, hogy a körükben nem keresztel, nem
gyóntat és nem temet. Gazda Árpád, a Krónika riportere, így
ecseteli a helyzetet: „Nem adjuk el a gyerekjeinket a faluból!
Égy sem akarja eladni, de nem veszik számát — válik ki egy
öregasszony hangja a külsőrekecsini templom előtti hangza
varból. A miséről kiáramló tömeg zsibong, mint a megboly
dult méhkas... A hangvétel is jelzi, itt nincs apelláta. Többen
is löknek, hajtanak. A férfi kijelenti, hívta már a rendőrséget.
Ez akár megnyugtatóan is hathatna, hiszen ha itt valakinek
rendőri védelemre van szüksége, az csakis az újságíró lehet.
Húszméternyire a tömegen kívül ébred fe l ismét a szakmai
késztetés: le kell fényképezni a háborgókat. Mentemben ve
szem elő a gépet. Visszafordulok. „Na ugye megmondtam,
hogy ez is film á l! ” —hangzik a felháborodott kiáltás a tömeg
ből. Többen is felém iramodnak, s mert március dacára télies
az idő, kövek helyett jéggöröngyöket, hógolyókat kapnak fe l
az út széléről. A göröngyök elsüvítenek a fejem mellett, de én

már nem nézek hátra. Döbbenetesnek tűnik a templom előtt
zsibongó tömeg egysége, és még döbbenetesebb, hogy m a
gyarul lázadnak a magyar nyelv ellen, hogy azok az emberek
támadnak a munkáját végző újságíróra, akik tíz perccel ko
rábban a szentmise végén a béke jegyében szorították meg a
kezét."
Vitathatatlan, hogy a romániai román nyelvű katolikus
egyházban a feudalizmus korát idéző állapotok és mindenek
előtt a feudális szemléletmód uralkodik. Ezen helyzetnek az
igazi érdekessége az, hogy a papok többsége Nyugatot járt,
kapcsolatokkal rendelkező, sőt sokan európai vagy római
egyetemeken tanultak, végeztek, szereztek tudományos foko
zatokat. Ettől függetlenül számukra természetes a hívek testén-lelkén való uralkodás, hiszen csakis így adhatják, újra és
újra, tanúbizonyságát annak, hogy katolikusságuk ellenére is
ők jó, jobb, sőt a legjobb románok. Erre kényszeríti őket az az
ortodox környezet, amely az ortodoxiát és a románságot orga
nikusan összekapcsolja. Ennek következtében a román társa
dalom egészének egészséges és ténylegesen demokratikus
fejlődésére kevés a remény addig, amíg az állam, a nemzet
és az (ortodox) egyház szétválasztása nem történik meg. Hi
szen a demokrácia több annál, mint hogy létezik néhány párt,
s az emberek egy része időnként el-eljárogat szavazni. A
tényleges demokrácia egy hosszú és dinamikus fejlődés ered
ménye, amely annak megfelelő közgondolkodást, hozzáértő
vezető réteget, egy bizonyos élet- és oktatási színvonalat, a
férfiak és a nők legalább viszonylagos egyenlőségét és a
gyengébbeket - főleg a munka terén - védelmező jogszabá
lyozást feltételez.
A moldvai példa kapcsán joggal merül fel a kérdés, hogy
mennyire állja meg a helyét a mindent átfogó általánosságban
használt, és végeredményben elvontnak mondható „keresz
tény Európa” fogalom. A gyakorlatban ugyanis a keresztény
ség, helytől és időtől függően eltéréseket, sajátosságokat mu
tat. És szembe kell nézni azzal a valósággal is - jóllehet ez
meglehetősen fájó - , hogy a „keresztény” jelző puszta hasz
nálata nem feltétlenül utal „minőségi” többletre. így a klézsei
román iskolaigazgató, Florea Alexandria, magatartása ember
ségesebbnek és keresztényibbnek tűnik, mint a külsőrekecsi
ni római katolikus plébánosé. Róma számára teljesen mind
egy, hogy egy adott helyen milyen nyelven folyik a katolikus
mise; a román katolikus egyháznak azonban egyáltalán nem
mindegy, hogy a hívei milyen nyelven imádkoznak. S ekkor
még nem is tértünk ki a szlovák katolicizmusra.
Kétségtelen, hogy elvben és szóban a román katolicizmus
magát a „keresztény Európa” elkötelezett hívének tekinti és
minden megnyilatkozásában igyekszik előbbre jutni az Euró
pa felé vezető úton, hagyományait gondosan őrizve: ráklépés
ben!

Jakab Attila

1 Forrás: M agyar Keresztény Portál (www.kereszteny.hu/lapszemle) 2003. március 14. A „ Csángósors ”-sal kapcsolatosan
lásd Pro M inoritáié 2002/Tél.
30

2003/3

R E C E N Z IÓ

Gergely Jenő:

A Mindszenty-per
Nincs nehéz dolga annak, aki a M indszenty-perről akar ír
ni. Az idők folyamán ugyanis óriási mennyiségű szakirodalom gyűlt össze, pro és kontra, itthon és külföldön. Ezen fe
lül pedig a bíboros is megírta az emlékiratait. Ennél jóval ne
hezebb az eseményeket az egykorú dokumentumok alapján
rekonstruálni. Ez a kiadvány ismeretterjesztő jellegű. Isme
rettelj esztő annyiban, hogy nem közli a per összes aktáját (hi
szen az lehetetlen), hanem a per lényeges irataiból közöl vá
logatást. Amint a szerző (közreadó) bevezető tanulmányából
kitűnik, „nem az imádságos lelkű főpapot, nem a szigorú éle
tű egyházi férfiút ítélték el, hanem az egyoldalúan kihangsú
lyozott közszerepet betöltő, közéleti szerepet igénylő, közéle
ti funkciót is gyakorló... első közjogi m éltóságot..., a politi
kus főpapot”. Ezek szerepeltek a perben: a közélet, a politika,
sőt az anyagiak is. Mindszenty József papi, főpapi és keresz
tény értékeihez nem férhet semmilyen kétség. Ellenfelei na
gyon pontosan tisztában voltak azzal, hogy ezen a vonalon
teljesen támadhatatlan. Személyén keresztül azonban m agát a
katolikus egyházat akarták lehetetlenné tenni. Ezért m ár kez
detben is titkosszolgálati módszerekkel figyeltették. így ala
kult ki az a kép, amit a többször átdolgozott jegyzőkönyv mu
tat: M indszentyt egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus
kalandornak kellett feltüntetni.
Rákosi M átyás az utasításaiban még pontokba is foglalta a
vádpontok irányelveit:
1.
Hűtlenség, a magyar demokrácia megdöntésére irányuló
tevékenység.
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2. Kémkedés.
3. A Szent Korona.
4. Valuta.
A hamis vádak, az egész eljárás és a per kieszelője (Ráko
si) egyenes adásban hallgatta a tárgyalást.
Elhangzottak olyan vádak, hogy a bíboros túl merev volt, s
hogy lehetett volna hajlékonyabb. Ez az állítás teljesen hamis
és céltalan, hiszen az egész eljárás előre elhatározott és megter
vezett volt. A cseh nemzetiségű és kifejezetten náciellenes Beran érsekkel ugyanígy bántak el, és sok évre börtönbe zárták.
Végezetül meg kell jegyezni, hogy az ítélet jogerőre eme
lésére közel egy fél évig kellett várni.
A Legfőbb Ügyészség által 1989-1990-ben lefolytatott perújrafelvételi vizsgálat eredményeként a Magyar Köztársaság
Legfelsőbb Bírósága 1990. május 18-án Mindszenty bíboros
elítélésében kimondta a semmisséget.
Budapest, Kossuth Kiadó, 2003.

Radnóti Róbert

Andrea Riccardi:

Keresztények a vértanúság
századában
2000. május 7-én II. János Pál pápa ünnepélyes imádságot
mondott a XX. század vértanúinak emlékére. A z ima ökume
nikus volt, azt jelezve, hogy vértanúk azok, akik bármilyen
keresztény felekezethez tartoztak, lelkészek vagy világi hívők
voltak. Megdöbbentő az a tény, hogy az elmúlt évszázadban
majdnem annyian haltak meg a hitükért, mint a Római Biro
dalomban a nagy keresztényüldözések idején. Hitünknek
azonban nemcsak vértanúi voltak, hanem rengeteg olyan em
ber is, volt aki, m int az Üdvözítő, „kísértést és gyötrelmet
szenvedett”, ahogy azt a nagyböjti antifóna mondja.
Jóllehet még alig múlt el a háborúktól sújtott, gyötrelmes
XX. század, máris kötelességünk megemlékezni nemcsak az
erényeket hősi fokban gyakorlókról, hanem azokról is, akik
ledrágább kincsüket, az életüket adták oda Krisztusért. Hetényi Varga Károly írja: „Eddigi kutatásaink alapján a történel
mi Magyarország területén legalább kétezer papot, szerzetest
ítéltek börtönbüntetésre, hurcoltak intemálótáborba. A láger
ben elpusztultak, agyonkínzottak és kivégzettek száma, óva
tos becslés szerint is meghaladja a kettőszázat.” És ez a szám
csak hazánkra jellemző. Az egész földkerekségen a XX. szá
zadban sok tízezer volt az üldözöttek és a vértanúk száma.
Martin Luther King, akit szintén meggyilkoltak, ezt írta: „Az
engem körülvevő veszélyek közepette megéreztem a belső
békét, és azt az erőforrást, amit csak Isten tud adni. Számta
lanszor éreztem, hogy Isten ereje átváltoztatja a reménytelen
ség fásultságát a reménység örömévé.”
Különösen sok üldöztetést szenvedő és vértanú volt a
Szovjetunió területén. „Az éjszaka nagyon hosszú és sötét
lesz” - jelentette ki Tyihon pátriárka ( f i 925), akit a pravo
szláv egyház szentté avatott. Előre látta, hogy a kezdődő
szovjet állam nem éri be az ateista propagandával, hanem az
egyházakat fizikailag is m eg akaija majd semmisíteni. A vér31
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tanúság és a holokauszt ideje volt ez a keresztények számára.
A szovjet hatalom ideológiát is teremtett cselekedeteihez,
amelynek egyik alapja az volt, hogy I. (Nagy) Péter cár
(1682-1725) óta a világi hatalom képviselője ott ült a Szent
Szinódus ülésem, amely a pravoszláv egyház legfelsőbb ta
nácskozó és döntéshozó testülete. így kikiáltották, hogy nem 
csak a papság, hanem minden hívő a cárokat, a régi hatalmat
kívánja vissza. A hitet azonban nem sikerült kiirtani, mert
akárcsak a régi Rómában, a vértanúk vérével öntözött földön
új feltámadás vette kezdetét.
A mikor Hitler megtámadta a Szovjetuniót, és a Wehrmacht
m ár' csak 80 km-re volt Moszkvától, Sztálin a pátriárkához
fordult segítségért, s az a kincsei felajánlásával néhány tankot
vásárolt a Vörös Hadseregnek. A II. világháború befejezése
vitán, a jaltai megegyezés értelmében, Európa ketté vált. K ez
detét vette a hidegháború. Kelet-Európában, ahol a Szovjetu
nió volt az úr, megkezdődött az egyházak felszámolása.
Természetesen a hitleri uralom sem volt különb. A náciz
mus ugyanis lényegénél fogva ellentmond az erkölcsnek és
minden vallásnak. M egpróbáltak ném et nemzeti egyházat
kreálni, és amikor ez nem sikerült, tömegével vetették bör
tönbe és gyilkolták m eg a papokat és a lelkészeket egyaránt,
felekezeti különbségre való tekintet nélkül. 1937-ben kijelen
tették: „A párt a pozitív kereszténységre támaszkodik, amely
nem más mint a nem zetiszocializm us... A Führer egy új ki
nyilatkoztatás főszereplője” . Tulajdonképpen ez játszódott le
a háború után is, amikor kijelentették, hogy erkölcs csak a
szocializmusban lehetséges. Természetesen az egyházüldö
zésnek nem csak ideológiai, hanem politikai és anyagi alapja
is volt. Úgy gondolták, hogy a hívő emberek azokhoz a társa
dalmi rendszerekhez kötődnek, amelyek a múltban és a jelen
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ben, legalább is látszatra, elismerik a vallásos életet. Másrészt
szerepet játszottak a legdurvább anyagi kérdések is. Az egy
házak vélt vagy valóságos vagyona, amire rögvest rátették a
kezüket. Amikor rájöttek arra, hogy a vallást nem lehet kiir
tani, sorra keletkeztek az úgynevezett „egyházügyi hivata
lok”, amelyeknek az volt a feladatuk, hogy az egyházakat
„kordában tartsák”, és alárendeljék a szocialista-kommunista
állam céljainak. Vlk bíboros (Prága érseke) így emlékezik:
„Nem volt akkoriban körünkben egyetlen püspök sem, nem
léteztek papi közsségek... az egyházat a magánéletbe szám
űzték. Főleg a városokban tilos volt a harangszó”. Ezek m ind
apró jelei voltak ennek a belső emigrációba való kényszerí
tésnek.
A XX. században az Egyház Afrikára összpontosított. Igen
ám, de akkor már javában folyt az európai hatalmak gyarma
tosító törekvése. Itt a mohamedán világgal és olyan kultúrák
kal került szembe, amelyeknek életlátása nagymértékben kü
lönbözött a kereszténységtől. A közintézmények laicizálása
együtt járt a társadalom szekularizálódásával. A nyugati ke
resztény misszió története számtalan férfi és nő sorsa, akik el
hagyták hazájukat és helyi egyházukat, hogy teljesen új kör
nyezetben hirdessék az evangélumot. Szoros kapcsolat van a
vértanúság és a misszió között. Afrikában a rabszolgaság és a
szegregáció elleni küzdelem is jellem ezte a missziót. Szembe
kellett nézni a különböző civilizációk találkozásának nehéz
problémájával, m ind etikai, mind nyelvi szinten.
A XX. század missziója a nyugati civilizáció és az ázsiai,
afrikai civilizációk frontvonalán helyezkedett el. Latin-Amerikában az egyháznak fontos feladata volt az őslakosság vé
delme és a szegények megsegítése. Ez történetileg - sőt még
napjainkban is - a vértanúsághoz vezet, mert a gyarmatosítók
és a helyi hatalmasságok gyűlöletét eredményezi. Latin-Amerikában az is problémát okozott, hogy a spanyol anyanyelvű
szerzeteseket gyakran azonosították a gyarmatosítókkal.
A XVII. században jezsuita szerzetesek m ár missziót ve
zettek Kínába. Eltérő társadalmi környezetben és nyelvi kö
zegben hallatlanul nehéz dolguk volt. Ennek ellenére sikerrel
terjesztették az Evangéliumot. A XX. században a hatalmas
országot átfogó társadalmi változások rázták meg. Hosszú és
véres polgárháború után a legerőszakosabb rendszer jutott ha
talomra. 1949-ben kikiáltották a Kínai Népköztársaságot,
amely gazdasági téveszméivel és diktatúrába hajló társadalmi
berendezkedésével hallatlan nyomort és éhínséget hozott a
kínai népre, és nagyon megnehezítette az egyház helyzetét.
M egalakították az ún. nemzeti egyházat, amely tagadja a R ó
mához való tartozást, s emiatt a katolikusok helyzete m egkö
zelíti az illegalitást.
Szólni kellene még azokról is, akik súlyos, fertőző betegek
ápolása vagy a szegények gondozása közben szenvednek vér
tanú halált.
II.
János Pál pápa élerajza összefonódik a XX. század vér
tanúságával. A pápa abból merítette meggyőződését, hogy a
vértanúság korunk kereszténységének a szerves része. Világí
tó példaként áll előttünk az első keresztény századok mártirológiája.
Budapest, Új Ember, 2002.

Radnóti Róbert
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A Magyar ACAT
- Hittel az Erőszak Minden Formája
Ellen nemzetközi konferenciája
(Nyíregyháza, 2002. 10. 12-13.)
A M agyar ACAT - Hittel az Erőszak M inden Formája El
len (MAHEMFE) egy M agyarországon alakult új egyesület.
Az ACAT az Action des Chrétienspour l ’Abolition de la Torture (Keresztények Akciója a Kínzások Megszüntetésére) rö
vidítése. Az első ACAT Franciaországban alakult 1974-ben.
Az alapvető cél az volt, hogy megismerjék az Egyetemes Em
beri Jogokat, hogy imádkozzanak azok érvényesüléséért és
hogy tegyenek is azért, hogy az emberi méltóság mindig tisz
teletben legyen tartva. (Ma már Franciaország minden vidé
kén vannak helyi szervezeteik). 2002-ben a szenegáli Dakar
ban tartotta nagygyűlését az ACAT-ok Nemzetközi Szerveze
te (melynek a betűszó neve a FIACAT). Ezen m ár 33 ország
ból voltunk jelen - a világ minden tájáról. (A volt keleti blokk
országai közül Albánia, M agyarország és Románia volt kép
viselve).
A M agyar ACAT egyesületet Nyíregyházán hozta létre né
hány elkötelezett, különböző felekezethez tartozó keresztény.
(Az ACAT-ok mindig ökumenikus szelleműek, hisz sohasem
csak egy felekezet tagjai tartoznak hozzájuk). Örömmel hall
hattuk, olvashattuk, hogy hazánkban sokan aláírásukkal is
megerősítetten igyekeznek küzdeni azért, hogy a családon be
lüli erőszak minél kisebb legyen. Az ACAT-ok is az erőszak
minden formája elleni küzdelmet tűzték ki célul. A sok és
sokféle hasonló célkitűzésű szervezet, egyesület között ez az
egyetlen, amelyik a keresztényeket várja soraiba.
M ivel a M AHEMFE-t csak 2002-ben jegyezte be a bíró
ság, így természetes, hogy első konferenciánkat is csak ebben
az évben rendezhettük meg.
Ez a konferencia egyben nemzetközi is volt - romániai,
szlovákiai és ukrajnai résztvevőkkel - a döntő többséget kite
vő hazaiak mellett. Az előadók között üdvözölhettük Bemadette Jung luxembourgi jogászt és
ACAT aktivistát (a különböző
ACAT szervezetekben ugyanis na
gyon sok a jogász, hiszen az Egye
temes Emberi Jogok Chartája maga
is jogi kifejezés, de az akciókhoz is
jogi ismeretek szükségesek). A m á
sik nyugat-európai előadó a Fran
ciaországból jö tt M arc Zaroutti
volt. (O egyetemi előadó és a FIA
CAT kelet-európai referense).
A konferencia témáját A z Egye
temes Emberi Jogok és az Egyház
kérdése képezte. Tekintve, hogy
egyesületünk a vallásos embereket
fogadja soraiba, így természetes,
hogy a konferencia érdemi részét
áhítat indította és fejezte is be. (Az
indítást a római katolikus dr. Váradi József pápai prelátus adta. Befe
jezésként Gyurkó József metodista
lelkész szolgált).
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A nyitó előadást d r . Bodnár Zsolt (evangélikus) bíró tartot
ta „Az Egyetemes Emberi Jogok és a magyar helyzet” cím
mel. A konkrét eseteket bemutató előadás nagy sikert aratott.
Az Egyetemes Emberi Jogok teológiai és egyházjogi di
menzióiról dr. Papp Miklós görög katolikus főiskolai tanár
lelkész tartott igen lendületes előadást.
A szombat délután - a csoportos megbeszéléseket követő
en —a nyugatról érkezett előadóké volt. Ok az országukban
több évtizedes ACAT-mozgalom tapasztalatairól, eredménye
iről, módszereiről számoltak be.
A vasárnapi előadás (a reformátusok képviseletében e so
rok írója fogalmazta meg, és adta elő) már kifejezetten a mai
magyar egyházi és társadalmi helyzet elemzését adta, és
hangsúlyozta a tennivalókat (amelyek egyébként a csoportos
megbeszélések során is sokszor előjöttek).
A konferencia értékelését Vadnay Ákosné vegyész, evangé
likus presbiter, a M agyar ACAT - Hittel az Erőszak Minden
Formája Ellen Egyesület - elnöke végezte el. Megjegyezte,
hogy olyan kérdésekről volt szó, amelyek, ha európainak, ma
gyarnak és elkötelezett keresztyénnek tartjuk magunkat, akkor
fontosak kell, hogy legyenek számunkra. Kiemelte, hogy a
résztvevők nagy aktivitást tanúsítottak a csoportmunka során.
Megállapította, hogy a résztvevők nemcsak az Egyetemes Em
beri Jogok ismeretében, nemcsak a közös munkában, hanem
keresztyén hitükben és elkötelezettségükben is előbbre jutot
tak. Megköszönte az előadóknak (közöttük például Hadházy
Ildikó barokkhegedű művésznek) a közreműködést.
A MAHEMFE tehát egy jó színvonalú, fontos kérdést fel
vető, tettekre sarkalló konferenciát rendezett Nyíregyházán.
Reméljük, hogy hallunk még arról is, hogy milyen konkrét
akciókat indítanak.
Nyíregyháza, 2002. okt.

Dr. Hadházy Antal
református lelkész, szociológus
a M agyar AC A T —HEM FE titkára

K ín p ad - Néha Isten nevében!
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Tisztelt Szerkesztőség!
2002/3. számukban hozzászólást kértek a „Nyílt levél a vá
lasztások után” című cikkhez. A régi szerkesztésű Egyházfó
rumban m ár néhány írásom megjelent, és örömmel vettem,
hogy az új szerkesztőség is az olvasóihoz fordult. ím e egy
egyszerű olvasó véleménye.
Az alcímből: „Miért vesztettünk” (így többes szám első
személyben) úgy tűnik, hogy az egyház vesztett. Szerintem
most nem az egyház vesztett, hanem a Fidesz-MDF-MKSZ
koalíció. Elismerem, hogy az egyház helyzete kedvezőbb, ha
a magukat keresztényeknek mondó pártok győznek.
A „miért vesztett a jobboldal?” kérdésre néhány jobboldali
politikus nyilatkozatából gyűjtöttem össze egy kis csokrot.
- N em sikerült megszólítani a lakótelepen élőket és az ala
csonyabb középosztályt.
- A fővárosi szavazókat elvesztették, mert a főpolgármes
terrel nem egyezkedett a kormány.
- A médiával nem voltak „barátságban” és a saját m édia
táboruk jóval kisebb volt.
- A kampányban a jövő képét túlzottan az előtérbe hozták.
- Az ellenfélnek nagyon durva stílusa volt.
És még lehetne folytami.
A nyilatkozók közül senki sem említette, hogy az egyház
hozzájárult a vereséghez, csak a „miért vesztettünk” írója tesz
egyházi oldalról nézve valamiféle önvizsgálatot. Azonban a
felsorolt okok fajsúlyos része nagyon régi (munkásosztály
elvesztése, enciklikák, körlevelek, rossz munkáltatás). Ezek
akkor is megvoltak, amikor a jobboldal a rendszerváltozás
utáni első és harmadik választást megnyerte.
A cikk „mit kell tenni” részében a szerző az egyház tagjait
vallási megújulásra és közéleti, politikai aktivitásra kívánja
buzdítani. Az egész cikkből az a benyomásom támad, hogy
azért kell jó Krisztus-hívőknek lennünk, hogy előmozdítsuk
majd a jobboldal győzelmét. A zárómondatokkal azonban
egyet lehet érteni: „hitelesen kell követni Krisztust. Ekkor
mindegy, hogy melyik párt fog győzni, mert a mi hitünk lesz
erősebb”.
A témához tartozónak vélem a „Máriacelli kiáltvány” is
mertetését. A mostani helyzetünkben érdemes figyelembe
venni ezt az 50 éves kiáltványt, hiszen ugyanazt a célt hatá
rozza meg: a szabad egyház követelményét a szabad társada
lomban. Véleményem szerint a következőket érdemes meg
fontolni.
- “Nem térünk vissza a trón és az oltár szövetségéhez”. Ez
aktualizálva így módosulna: Az egyház ne lépjen szövetségre
a mindenkori államhatalommal. Még akkor se, ha magukat
keresztényeknek mondott pártok alakítanak kormányt.
- „Ne térjünk vissza az egy pártnak az egyház felett gyako
rolt védnökségéhez.” Szerintem az egyház se gyakoroljon
védnökséget a kereszténynek nevezett pártok felett.
- „Ne térjünk vissza azokhoz az erőszakos próbálkozások
hoz, amelyek tisztán szervezeti és államjogi alapon kereszté
nyi irányelveket akarnak megvalósítani.”
- „Az egyház szabadon fejlődjön anélkül, hogy gátolnák őt
az állami előírások.”
- „Együttműködés az állammal minden kérdésben, amely
a közös érdekeket érinti, tehát a házasság, a család és a neve
lés ügyeiben.”
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- „Az egyház legyen a nép (és a szegények!) szabadságvá
gyának a szószólója.”
- „Erős szembenállás az államhatalom mindenfajta tám a
dásával szemben, amely az élet minden területét totális ellen
őrzés alá akarja vonni.”
A Máriacelli kiáltvány szabad egyházat akar és nem a jobbol
dali pártok oldalára álló, mintegy velük szövetkező egyházat.
Ehhez a témakörhöz tartozik az „Egyházpolitikai adalé
kok” c. cikkben leírt két koncepció. Az egyik szerint az egy
házi kérdéseket ki kell vonni a pártügyek köréből (ezt a m a
gam részéről helyeslem). A másik koncepció továbbra is az
egyháznak tett újabb ígéretek és engedmények fejében bizo
nyos politikai támogatást remél. Szerintem ez nem helyes út,
ez nem teszi szabaddá az egyházat. Ilyen alkut' se a baloldali,
se a jobboldali pártokkal ne kössenek.
Van még egy kényes téma, az egyház anyagi támogatása az
állam részéről. Ez egy külön nagy témakör, összefügg az egy
ház pénzügyi forrásaival stb. De az egyházon belüli kérdés is
felvetődik (amit szinte nem merek leírni), hogyan szólhatnak
bele azok, akik már régóta fizetnek...
Tisztelettel
Dévai Márton

Örömmel és hálás köszönettel fogadom szíves tájékoztatá
sát és a lehetőséget az Egyházfórum, minden bizonnyal egye
dülálló és hézagpótlóan szükséges folyóirat előfizetésére a
2003. évre. Ha az Alapítványnak és Főszerkesztő Úrnak is
megfelel, akkor az intenció-végzés lehetőségével élek, és
hozzájárulok 6 intenció elvégzésével az értékes kiadvány tá
mogatásához - amennyiben így megfelel - , s ezt jelen so
raimmal visszaigazolom.
Megtisztelő számomra a vélemény-nyilvánítás és javaslat
lehetősége. A folyóirat színvonalas, és jó a profilja, amelyet
felvállalt: „Egyház és fórum” !!! Következésképpen nekem is
azok a cikkek, interjúk tetszettek, amelyek kendőzetlenül tár
já k fel jelen egyházi életünk hiányosságait, a jellemző törek
véseket stb. Gondolok itt - csak úgy „kapásból” - Mihályi G.
Imre atya írásaira stb. Ha most szorosabban kellene meghatá
rozni azokat a témákat, amelyek aktuálisak, akkor mindenek
előtt az „Ige”, hirdetés, igeszolgálat, Szentírás témaköre, to
vábbájelen „egyházpolitikánk”, valamint a „közösségi/társa
dalmi” egyházi élet alakulása (egyházmegye, plébánia, cso
port/kisközösségek kapcsolat, viszonyok) témakörökre gon
dolok. (Ezzel azonban semmi újat nem mondok, hiszen éppen
ez az, ami az Egyházfórumot jellemzi. Vagyis éppenséggel ar
ra irányítja a figyelmünket, amivel a klérusnak igen kom o
lyan kellene már végre szembenézni, és felhagyni egy „egy
ségesen keresztény társadalom” ábrándjával). A folyóirat
ökumenikus kiterjesztésének tervét a magam részéről meszszemenően javaslom.
Végül engedje meg Főszerkesztő Úr, hogy éljek az alka
lommal és megismételve hálás köszönetemet erre az évre is
sok örömet és sikert kívánjak az Úrban, odaadó, áldozatos és tudom, hogy - küzdelmes munkájához pedig a belé vetett
reményt. (Nagyon szorítok a Lapnak!)
Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel
K J . plébános
2003/3
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A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karának Vallástudományi Központja felvételi hirdet a/

Ember-, erkölcs- és vallásismeret
továbbképzési szakra

We b l a p t e r v e z é s , k i v i t e l e z é s
Do m a i n n é v r e g i s z t r á l á s
Gr a f i k a i m u n k á k ,

CD-RDM k é s z í t é s

A szakirányú továbbképzés a középiskolai lünherixnicivl és
etika tárgy oktatására jogosít.
A képzésben való részvétel feltétele: főiskolai vagv egyetemi
szintű alapképzésben, valamely pedagógus vagy hittanán
hitoktató, teológia szakon szerzett szakképzettség.
A képzés formája: levelező, költségtérítéses. 4 féléves.
A képzés indításának időpontja: 2003. szeptember.
Jelentkezés és információ: Korpics Márta. PTF BTK. 7624
Pécs. Ifjúság u. 6. Telefon: 72 503 600 (4*WI-es mellék).
Mobil: 0630 400 9027.
limait: korpics </ to.btk.pte.hu
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Terjesztőket
keres.
A terjesztő feladata az I gyházlóriim kiadványainak
értékesítése állandó helyeken (pl. könyvesboltok) vagy és
mobil rendszerben (konferenciák, rendezvények, búcsúk stb.
alkalmával).
Díjazás: a bevétel 40 %-a.
Jelentkezni és érdeklődni lehel: l ’gyluizl'órum Alapítvány.
7635 Pécs. Sólyom dűlő 3. Telefon: 72 213 454.
I mail: vvildmann(</clemlcr.hu

A K Ö N Y V E K M E G R E N D E L H E T Ő K A Z E G Y H A Z F O R U M A L A P ÍT V Á N Y C ÍM É N
A feltüntetett árakból előfizetőink 30% kedvezményben részesülnek
Bibliodráma
A bibliodrám a tapasztalat és szövegorientált:
célja, hogy a saját élm ényeink kapcsolatba k erü l
je n e k azokkal a tapasztalatokkal, m elyek élő fo r
m ában találhatók m eg a B iblia történeteiben,
helyzeteiben, szem élyeiben, sőt im a-, m editációs és tanító jelle g ű szövegeiben is, m ég ha néha
torzultan vagy elrejtve.
A szerző valláspedagógiai, lelkipásztori, vallás
pszichológiai kérdésekkel, valam int az istentisz
teleti prédikációk kérdéseivel és a gyakorlati
teológiai szöveg- és életherm eneutikával k a p 
csolja össze a bibliodrám a anyagát és m ó d sze
reit. M integy harm inc évre visszatekintő bibliodram atikus gyakorlatának tap asztalatait tu d o 
m ányos igényességgel foglalja össze kézik ö n y v 
szerűen felépített m üvében.

Gerhard Morcéi Martin: Bibliodráma. Gyakor
lat és elmélet (135 old.)
Eredeti ar: 1300,- Ft.

Itt és most
A bibliodrám a olyan út, am elyen szubjektív m ó 
don, egészen szem élyesen foglalkozhatunk a
vallás és a lelki élet tém áival. E gyre többen k e re 
sik a biblodram atikus játé k b an azt a lehetőséget,
hogy a bibliai történetekkel és vallási h ag y o m á
nyokkal foglalkozzanak életközeli h elyzetek
ben az em beri tapasztalat m inden d im enziójá
ban: szívvel, lélekkel, testtel és értelem m el.
Ez a m ű a bibliodrám a legősibb gyökereit tárja
fel a zsidó és keresztény liturgikus h agyom á
nyon keresztül. A liturgiái m egjelenítések csi
szolt és rituális form ái a bibliodrám ában talál
koznak a pszichodrám ában h angsúlyos kreativ i
tással és spontaneitással. A kettő találkozásából
sajátos dialektika révén születik egy harm adik
m odell: saját életünk m egjelenítése ebből a két
forrásból m erítve. A bibliodrám a ennél fogva a
m isztika iskolája is egyben.

Klaits-Werner Stangier: Itt és most. Biblio
dráma a liturgia és a pszichodráma vonzásában
(140 old)
Eredeti ár: 1300,- Ft

