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A TÁRSADALO.M PEREMÉN

Vannak társadalmunknak csoportjai, amelyek valamilyen oknál fogva a társadalom peremére
szorultak. Közülük az alábbiakban a keresztény felelősség szempontjából is talán legfontosabb
háromról szólunk, a cigányságról, a hátrányos helyzetűekről és a deviánsokról.

A CIGÁNYSÁG ÉS A LELKIPÁSZTORKODÁS

- A rádió 198l-ben műsort sugárzott Uszka községből. ahol egy igehirdető rövid idő alatt hivő

közösséggé kovácsolta a falu cigány lakosságát, s ez jelentős indítást adott társadalmi integráló
dásukhoz. Ugyanezen idő alatt kinevelte a cigányok közül saját közösségvezetőjüket is.

- Magyarországon kb. 400 ezer cigány él (a lakosság 4 százaléka), de a tanköteles korúaknak
6 százaléka, az első osztályba lépőknek pedig 10 százaléka cigány.

- A cigány lakosság általában a római katolikus vagy a református egyházhoz tartozónak
vallja magát. A tények azonban arra utalnak, hogy komoly lelkipásztori megközelítésükről a
nagy egyházak lelkipásztorai többnyire lemondtak, reménytelennek ítélve a munkát.

- Napjainkban "divatos" magasztalni Teréz anyát, aki elment az indiai páriák közé, Krisztus
szeretetétől mozgatva. Vajon a magyar lelkipásztorkodás elindul-e a cigányok felé? Vagy bense
jükben a keresztények is átveszik azokat a legkereszténytelenebb előítéleteket, amelyeket a társa
dalom nem kis részben a cigányokkal szemben táplál?

A cigánykérdésról általában. A cigányság nem társadalmi réteg, hanem etnikai közösség. Ide tarto
zik a cigány származású, képesítés nélküli segédmunkás és az értelmiségi, az elmaradott telepen
élő és a városi kultúrában integrálódott cigány állampolgár egyaránt. A cigánysággal kapcsolatos
írások azonban általában a társadalomba még be nem illeszkedett, vagy a beilleszkedés útján
lévő cigányokkal foglalkoznak. Bennünket is elsősorban az ő kérdésűk érdekel. - Vegyük
szemügyre először a cigánykérdés történetét és jelenlegi helyzetét.

A cigányok jelentős része a XV. században érkezett Európába, illetve Magyarországra indiai
őshazájukbóI. Többségük vándoriparos, de akadtak olyanok is, akik lóval, ronggyal keresked
tek. Vándor életformájuk és kultúrájuk eltérő volta miatt kezdettől fogva rendszeresen összeüt
közésbe kerültek a hatóságokkal és a magyar lakossággal. Az 1945-ben megkezdődött társadal
mi átalakulás ugyan új lehetőségeket nyitott meg a cigányság előtt, de a gyakorlatban helyzetük
továbbra is hátrányos maradt. Hiszen ha jogaik egyenlőek voltak is a magyarokéval, hátrányos
körülményeik nem változtak meg.

Lényeges változást hozott a cigányság életében az MSZMP Politikai Bizottságának 1961-es
határozata. 1961 óta több fontos intézkedés történt a cigányság felemelése érdekében. Sikerült
elérni, hogy a munkaképes korú férfiak 80-90 százaléka dolgozik, hogy az iskolás korú gyerme
kek mintegy 95 százaléka beiskolázható, hogy egyre többen végezték el a VIII. osztályt és jelent
keztek továbbtanulásra, hogy 1964-től 1980-ig a cigánytelepeken élő cigányok aránya 70-ről 20
százalékra csökkent.

De a cigányság mindezek ellenére ma is súlyos létproblémákkal küzd:
- A magyar lakosság nem kis része előítélettel viseltetik a cigányság iránt s alkalmasint kifejezi

lenézését, elítélését.
- Alacsony iskolai végzettségük következtében a cigányok jelentős hányada változatlanul a

legalacsonyabb és gyakran a legegészségtelenebb munkák végzésére kényszerül.
- A nagy családok következményeként az asszonyok többségükben otthon maradnak (60-70

százalék). Így egy keresőnek háromszor annyi embert kell eltartania, mint a többi családban. Az
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egy főre jutó csekély jövedelem pedig megakadályozza, hogy kiemelkedjenek hátrányos körül
ményeik közül.

- A cigányoknak legalább egyötöde még a szociális követelmények minimumának meg nem
felelő telepeken él.

- A nem cigányok Magyarországon - az életkori struktúra alapján - másfélszer olyan hosszú
életre számíthatnak, mint a cigányok. '

- A cigányok között magasabbak a betegségi arányok. (A tbc kétszerese az átlagosnak, a vér
has nyolc-tízszerese stb.) Bizonyos betegségek - idegbetegség, gyomorfekély - gyakoriságának
nem a higiénia hiánya és nem a gyenge fizikum az oka, hanem a társadalmi beilleszkedés
nehézsége. •

- I975-ben a tanköteles korúak 5,8 százaléka cigány, a gyógypedagógiai intézmények tanulói
nak 24, l százaléka. Az iskolások 60 százaléka ma sem járja ki ct VIII. osztályt, s ez alkalmatlan
ná teszi őket a továbbtanulásra, a későbbiekben pedig a hátrányos helyzetből való kiemelke
désre.

Lelkipásztori szempontok. A cigányság gondjainak megoldása társadalompolitikai, szociálpoli
tikai feladat. Amint láttuk, külőnösen 1961 óta hatalmas előrelépések történtek e téren. De

'rnilyen feladatai vannak a lelkipásztorkodásnak?
a) A társadalom egyes szervei és személyei (pedagógusok, tanácsi alkalmazottak) olykor a ke

resztényeket megszégyenitő odaadással szentelik magukat a cigányok ügyének. Másik oldalon
viszont - a legutóbbi felmérések szerint is - a magyar lakosság köreiben még mindig súlyos elő

ítéletek élnek a cigánysággal szemben. A cigányság felemelkedésének egyik nagy gátját ezek az
előítéletek alkotják.

A cigányok szemére vetnek sok hátrányos tulajdonságot, de nem gondolnak ima, hogy ezeket
jelentős részben a cigányságnak évszázadok óta tapasztalt hátrányos és megvetett helyzete is
okolja. "Ha valakit üldöznek és nincs védőfegyver a kezében, úgy csapdát igyekszik állítani,
hogy az üldöző beleessen. Minél tovább tart az üldőzés, annálleleményesebben fogja ezt a csap
dát megfabrikálni. Ha valaki munkát kér és nem kap, lopásra kényszerül, Ha valakivel nem em
beri módon beszélnek, ha tűrnie kell mások gúnyolódását, magától értetődik, hogy ellenséget
fog látni az egész környező világban, s a maga - törvényen kívüli - eszközeivel próbálja biztosí
tani fennmaradását."

A lelkipásztorkodás egyik fontos feladata tehát - különösen a cigánylakta falvakban -, hogy a
cigányok iránti helyes keresztény szemléletre és magatartásra neveljen. Nyilvánvaló, hogy a köz
ismert nehézségek nem fognak egyik napról a másikra megszűnni.De megoldásuk első feltétele
az előítéletek eloszlatása.

b) A társadalomba még be nem illeszkedett cigányság társadalmi-kulturális felemelésének kér
désében közismert vitatéma, vajon az-e a megoldás, ha a cigányokat kiemelik környezetükből és
a magyar lakosság kőzé telepítik, illetve az iskolás gyermekeket a magyar gyermekek közé keve
rik, vagy ha saját etnikumukon belül kisérelik meg felemelésüket, illetve külőn osztályban, kollé
giumban tanitják, nevelik őket. Mindkét véleménynek vannak harcos képviselői. A gyakorlat a
telepítés vonatkozásában általában a cigány lakosságnak a nem cigányok közé való betelepítését
tűzte célul, mig a gyermekek nevelésének vonatkozásában mindkét megoldás ismeretes.

A lelkipásztorkodásnak természetesen az adott körülményekhez kell alkalmazkodnia. De
azokban a helységekben, ahol a cigányok elkülönülnek a falu magyar társadalmától, bizonyára
lelkipásztori gondozásuknak is -legalábbis a kezdeti időben - saját kultúrájukban, faji közössé
gükben kellene történnie. A cigány és nem cigány népesség között ma még oly sok a különbség,
hogy ezeknek megszüntetése egy csapásra lehetetlen. A különbségek nyugodt elviselésére pedig
sem a magyarok, Sem a cigányok nem érettek. A cigányság bekeverése a magyar hívek közé nem
biztos, hogy általános és tartós eredményekkel járna. De ha a cigányság saját környezetében se
gítséget kap arra, hogy elinduljon az emberi és keresztény felemelkedés útján, akkor távlatban
alkalmassá válik a teljes társadalmi beilleszkedésre is.

c) A sajátos cigány lelkipásztorkodás missziós lelkületű papokat, apostoli világiakat igényel,
akik 'egész életükkel eggyé tudnak válni a cigányokkal. .

A szociálpolitikai intézkedések 'isjelentős mértékben hatástalanok maradnak - mondják a ku-
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tatók -, ha nincsenek olyan közvetítők, akik személyesen átadják, lebontják a társadalompolitiká
által biztosított lehetőségeket. Lelkipásztori vonatkozásban is egy, a cigányságnak élő világi
vagy pap lehet konkrét biztosítéka, tanúj a Isten szeretetének.

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK ÉS A LELKIPÁSZTORKODÁS

Azok a személyekvagy csoportok, akik vagy amelyek különböző okokból kifolyólag elmaradott
anyagi-gazdasági, illetve kulturális szinten állnak, hltrányos (vagy többoldalúan hátrányos)
helyzetbe kerülnek a társadalom egészéhezviszonyítva (mint a cigányok is). A többoldalúan hát
rányos helyzet sok okra visszavezethető.Oka lehet az életkor (az öregség), a testi egészséghiánya
(fizikai vagy pszichikai betegség, rokkantság), a mai életszínvonalat biztosító anyagi vagy kultu
rális feltételek hiánya, vagy például a családfenntartó deviáns magatartása (alkoholista, bűnöző
stb.).

A hátrányos helyzetű egyének száma nem kicsi. - Hazánk lakossága a világ egyik legöregebb
népessége, Sokan vannak, akik minimális nyugdíjból vagy végelgyengülésben élnek egyedül, má
sok a szociális otthon lelki magányában kínlódnak.

- Világszerte és hazánkban is jelentős a rokkantak száma. (1980-ban az ENSZ egészségügyi
szervezetének adatai szerint az emberiség több mint egytizede rokkant). Jelentős azoknak a gyer
mekeknek a száma, akik már szellemi vagy fizikai sérüléssel születnek. Magyarország a világon
az első helyen áll a koraszülöttek arányában (nálunk a szülések 10 százaléka, a második helyen
álló USA-ban a szülések 5 százaléka koraszülés), és első helyen áll a sérüléssel születők arányá
nak terén is. Felnőtt korban is gyakorta bekövetkezik rokkantság (balesetek, alkohol, kábitósze
rezés stb.).

- Hátrányos helyzetbe juthat az egész család, ha a családfő lerokkan vagy alkoholista lesz, il
Ietve börtönbe kerül. Magyarországon évente mintegy 60 ezer felnőtt korút ítélnek el jogerősen,
és közel 200 ezer alkoholistát tartanak számon, de sokkal nagyobb a rendszeresen lerészegedők

száma. (Az alkoholistáknak kb. 70 százaléka családfő.)

- Nagyszámú gyermek (mintegy 40 ezer) él állami gondozásban és több mint 60 ezer él súlyo
san veszélyeztetett környezetben.

A kereszténységnek - kétezer éves hagyományához híven -lényegéhez tartozik a szegények
kel, vagy a hátrányos helyzetben lévőkkel való törődés. A magyar állam, illetve a szociálpolitika
sokat tesz az állampolgárok különböző hátrányainak megszüntetéséért. A lelkipásztorkodásnak,
illetve a keresztény közösségeknek éppen ezért első feladata nem annyira az anyagi támogatás
- noha nemegyszer erre is szükség lehet -, hanem inkább a lelki-emberi segélynyújtás. Mennyi se
gítési lehetőség nyílik e területen egy plébániai közösség, vagy kisközösség tagjainak számára!
Sok közösség felfigyelt már erre a szükségre, de még nagyon sok volna a tennivaló:

- Magányos vagy szociális otthonban élő, de családjától elhagyott öregek alkalmankénti
vagy rendszeres .látogatása. !

- Fizikai vagy szellemi sérültek és családjuk lelki támogatása.
- Rokkantak, alkoholisták, bűnözők családjának patronálása.
- Fogyatékosok fizikai-lelki gondozása, támogatása.
- Állami gondozott vagy veszélyeztetett környezetben élő gyermekek látogatása, patronálása

vagy örökbefogadása.
A keresztény lelkület egyik lényegi vonása hiányoznék egy közösségből, ha nem volna jelen a

karitász lelkülete. Az a közösség viszont, ahol ez a lelkület megvan, újjáéled, mert Isten szeretete
ébred fel benne (!Jn 4,16).

A DEVIANCIA ÉS A LELKIPÁSZTORKODÁS

A deviancia meghatározása és okai. A deviáns viselkedés olyan magatartás, amely eltér a tár
sadalmi közösségi normáktól. Szűkebb értelemben olyan viselkedés, amelyet a mai civilizált
országokban a társadalom általában normaszegőnek tekint, illetve amely az adott társadalom
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fennmaradása, működése szempontjából diszfunkcionális, vagyis káros. Ilyen deviáns viselke
dési formák a személy és társadalom elleni bűncselekmények, az alkoholizmus, az öngyilkosság
és a mentális betegségek nem kis része. .

A közvélemény a bűnözést, az alkoholizmust, az öngyilkosságot általában elítéli. A társada
lomkutató azonban azt kérdezi meg, mi az oka, hogy valaki idáig jutott, illetve mit lehet tenni
érette és másokért, hogy ők ne jussanak ilten helyzetbe. Hasonlónak kell lennie a keresztény, il
letve a lelkipásztori kérdésfeltevésnek is.

A közvélemény a felsorolt deviáns magatartásformákat általában egymástól függetlennek te
kinti. A szociológia vis~ont felfedi, hogy e látszólag eltérő viselkedések közös gyökerekre vezethe
tők vissza. Ezért is kell együtt tárgyalni őket.

A devianciára a következő tényezők vannak döntő hatással:
- A gyermeki szocializáció hibái.
- Felnőttkori - családi, közösségi, társadalmi, munkával kapcsolatos kielégítetlen ambíciók-

ból fakadó - feszültségek.
- A környezetnek a deviáns viselkedésre vonatkozó felfogása, a normák határozottsága, a

megtartásukat biztosító társadalmi kontroll ereje stb.
- A környzet reakciói a deviáns magatartásra.
A deviáns viselkedésformák legfontosabb változataival kötetnyi irodalom foglalkozik. Itt csu

pán rövid áttekintést adhatunk legfontosabb változatairól.

Az alkoholizmus jeUemzői. Alkoholista az orvosi definíció szerint az, akinél kialakult az ún.
"függőség" jelensége, azaz aki sóvárog az ital után, s ha nem jut hozzá, elvonási szimptó
mákat (remegés, rosszullét) mutat. A szociológiai meghatározás némileg eltérő. Eszerint
alkoholista az, aki rendszeresen lerészegedik és ebben az állapotban a társadalmi normákat
megsértő módon viselkedik, károkat okoz, majd társadalmilag lecsúszik, családját felbomlás
fenyegeti stb. Az alkoholista központi problémája, hogy akarata meggyengül, s így meg
gyengül a képessége életének irányítására.

Magyarországon növekszik az alkoholisták száma. 1963-ban 75 ezer, 1968-ban 106 ezer,
1980-ban mintegy 200 ezer alkoholista beteget tartanak számon, de mint láttuk, jóval nagyobb
azoknak száma, akik gyakran lerészegednek. A lakosságnak 18-20 százaléka iszik nagyobb mér
tékben. (Egy főre 1980-ban 35 liter bor, 86 liter sör és 9 liter tömény-szesz fogyasztása jutott. Fo
gyasztási kiadásainknak egytizedét alkoholra fordítjuk.) Az alkoholizmus tönkreteszi a családot,
hatására növekszik a bűnözés aránya.

Egy.vizsgálat a következő eredményekre jutott a hazai alkoholizmussalkapcsolatban :
- Az alkoholizmus tipikus férfibetegség. A kezelt alkoholistáknak Magyárországon mintegy

90 százaléka férfi. (Nyugati országokban a nők aránya magasabb.)
- "A kezelt alkoholisták többsége 30-50 év közötti életkorú. A fiatalok száma azért kevesebb,

mert az alkoholizmus kifejlődéséhez bizonyos idő szükséges. Az idősebbek kisebb számarányá
ban szerepet játszhat az alkoholisták fokozott halandósága."

- "Az értelmiségiek és egyéb szellemi dolgozók csak valamivel kisebb arányban fordultak elő

a kezelt alkoholisták között."
Az alkoholizmus kialakulásának több oka van. Ilyenek:
- "A viselkedésminták, amelyek olykor szokásként, máskor kiútként, menekülésként az ivást

ajánlják." A magyar .kultúrában" az alkoholfogyasztás a férfi számára bizonyos alkalmakkor
egyenesen kikényszerített magatartásforma. S hogy ez a múltban is így volt, arra utal például,
hogy a költő Zrínyi ésBessenyei, majd Széchenyi szükségesnek tartották a részegség ellen írni.
A serdülőkorban sokak számára az ivás, a lerészegedés a felnőttség szimbóluma. Egyes foglalko
zási ágak is "megkövetelik" az ivást. A kutatások szerint az alkoholisták nagy részének gyermek
kori családjában, vagy felnőttkori környezetében voltak olyan személyek, akik mértéktelenül
ittak.

- "Az egyén szocializációs folyamatát megzavaró körűlmények." "A vizsgáltak egynegyede 18.
évének betöltése előtt elvesztette apját, egynyolcaduknál az anyával való kapcsolat szakadt meg
ilyen módon ... Kb. egynegyedét szülei vagy nevelői súlyosan verték vagy elhanyagolták. To-
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vábbi csoportoknál is rendszeres testi fenyítéssel találkozunk", valamint rideg, szeretetlen csalá
di környezettel.

- "Akut, pszichés feszültségek; amelyeket az egyén például érzelmi teherbírás hiánya miatt
képtelen feldolgozni." Ezek között a leggyakoribb ok - az esetek több mint felében - a családi,
házassági konfliktus, továbbá a karrier megtörése, illetve a vágyott életpálya elérhetetlensége.

Az öngyilkosság. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a 70-es években a világon
"baleset következtében évente l 00 ezer ember pusztul el, öngyilkosságot követ el 700 ezer
ember, öngyilkosságot kísérel meg 3 millió",

Az öngyilkosság a fejlett országokban a halálokok listáján az 5-10. helyen szerepel. Magyar
ország öngyilkossági aránya mindig magas volt; 1968 óta a világon az első helyen áll. Azonfelül
1968óta folytonosan növekszik az öngyilkosok száma: 1970-ben 100ezer lakosra 34,6 öngyilkos
jutott, 1979-ben44,6. (Ez csaknem egyharmaddal több az utánunk következő ország öngyilkos
sági arányánál !)

- Az öngyilkosok több mint 70 százaléka férfi.
- Az öngyilkosok jelentős arányban idősek vagy középkorúak. De olyan értelemben nem cse-

kély a fiatalkorúak száma sem, hogya serdülőkegyik leggyakoribb haláloka az öngyilkosság. Az
öngyilkosság gyakorisága az életkorral egyenes arányban növekszik. A 70 éven felüliek öngyil
kossági aránya háromszorosa a 30-50 éves korcsoport arányának.

Az öngyilkosság okai lényegileg azok, amelyeket a deviancia okainál felsoroltunk : személyi
ségzavarok, a személyiségintegrációjában lévő zavarok és a társadalomban, illetve a közösség
ben megnyilvánuló integrációs zavarok. Erős hatást gyakorolnak a közösségi elvárások, nor
mák: bizonyára ezzel magyarázható, hogy Magyarországon is vannak évszázadok óta nagyobb
öngyilkossági arányú vidékek, megyék; és ezzel függ össze az a statisztika, amelyre már Durk
heim is felfigyelt: a katolikus vidékeken az öngyilkossági arány az átlagosnál jóval alacso
nyabb. - Jelentős hatású az elmagányosodás: erre utal a magányos öregek nagyon magas
öngyilkossági aránya és az a tény is, hogy az öngyilkosság a városokban általában gyakoribb,
mint a községekben.

A bűnözés. A bűnözés a háború után 1963-igcsökkenő, azóta lassan emelkedő tendenciát mutat
hazánkban. Az 1975-SQ-as években évente kb. 125 ezer közvádas bűncselekmény vált ismertté.
Ebből mintegy 60 ezer felnőtt korú és 5000 fiatalkorú elleni ügyben végződött az eljárás jogerős

ítélettel. Bűnözési arányaink nagy vonalakban megfelelnekaz iparosodott országokénak - mind a
felnőtt, mind a fiatalkorúak vonatkozásában.

A mentális betegségek. Az elmebetegségek okait sokáig kizárólag szervi károsodásra, öröklésre,
biokémiai zavarokra vezették vissza. De már a múlt században felfigyeltek arra, századunkban
pedig a kutatás tárgyává lett, hogy a társadalmi környezetnek jelentős szerepe van az elmebeteg
ségek kialakulásában. Vagyis az elmebetegségek egy társadalom dezintegrált részeiben gyakorib
bak, mint az integráltakban.

Témánkban oly sok még a nyitott kérdés, hogy átfogó következtetések levonása vagy az ada
tok nemzetközi összehasonlítása nem lehetséges. Az azonbau bizonyos, hogy amint általában a
fejlett országokban, Magyarországon is sok az elmebeteg. És amint a fejlett országokban, úgy
Magyarországon is jelentős arányú a neurózisok és pszichopátiák aránya, s nem lebecsülendő a
társadalmi tényezők - a városiasodás, a magány, a szorongások, a frusztrációk stb. - károsító ha
tása. Az elme- és ideggyógyintézetekből elbocsátott betegek száma az 1950-es 36 ezerről 1960-ra
56 ezerre, I980-ra pedig 135ezerre emelkedett. Ez az emelkedés természetesen összefügg a beteg
gondozás fejlődésével, de bizonyos a megbetegedések számának növekedése is.

A lelkipásztorkodás és a deviancia.Általánosságban láttuk, hogy a deviancia három fő tényezőre
vezethető vissza: a személyiségzavarokra; a személyiség integrációjában lévő zavarokra; és a
közösségben, illetve a társadalomban jelenlévő integrációs zavarokra, amelyek a társadalom
kisebb vagy nagyobb részének számára lehetetlenné teszik a közösségbe való egészséges
"beépülést", s így létrejön az ún. anámia állapota. .
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A deviancia egyes gyökerei olyan területekre nyúlnak, .amelyek már az orvos, a pszichológus
hatáskörébe tartoznak. De a deviáns magatartásformák szoros kapcsolatban vannak az egyéni
létkérdésekkel (pl. élet értelme, motivációja, a siker/hgy sikertelenség kérdése), továbbá az em
ber közösség- és szeretetigényével is. Es itt nyilvánvalóak a keresztényeknek, illetve a lelkipász
torkódásnak a feladatai.

A létkérdéseket illetően - ezekre a kereszténységnek egyedülálló válasza van. C. G. Jung, ko
runk egyik legnagyobb pszichológusa mondja, hogy 35 éven felüli neurotikus betegei között egy
gyel sem találkozott, "akinek végső problémája nem vallási probléma lett volna". A magyar
pszichológus, Buda Béla a Vigiliának adott interjújában ugyancsak utalt a személyes krízisek
megoldásában az egyházak szerepére. A probléma csupán az, hogy a lelkipásztorkodás eléri-e
azokat, akiket e kérdések a legelemibb módon szorongatnak. A deviancia és lelkipásztorkodás
témakörben tehát az az első feladat, hogy a lelkipásztorkodásnak legyenek kapcsolatai a devian
cia felé sodródókkal, illetve a deviánsokkal. Ez többgyakorlati kérdést vet fel:

- Szembeötlik a hazai lelkipásztorkodás egyik súlyos hiánya: általában változatlanul a feudá
lis-polgári modellben gondolkozik, következőlega társadalom hatalmas tömegeivel nincs semmi
lyen rendszeres vagy intézményesített kapcsolata, vagy ha van,. nagyon csekély. Így nincs kapcso
lata az ipari segédmunkássággal, a hátrányos helyzetűekkel,a cigánysággal, a deviánsokkal stb.
(Örömmel kell tudomásul vennünk a hátrányos helyzetűekkelvaló foglalkozás terén a vakoknak
és süketeknek - Lékai László bíboros prímástámogatásával megvalósuló - szakosított lelkipász
tori gondozását.)

- A krízishelyzetben levőkkel való kapcsolatteremtés terén jelentős a Magyarországon is 1973
óta több nagyvárosban (Budapest, Pécs, Győr, Debrecen) működésbe lépett "lelki elsősegély" te
lefonszolgálat. Budapesten évente 5-{j ezer, a vidéki városokban l-3 ezer segélykérő hívás érke
zik évente. Külföldi nagyvárosokban a katolikus egyház többnyire saját telefonszolgálatot léte
sít, vagy az állami vagy más egyházak telefonszolgálatában működik közre.

- A telefonszolgálattól függetlenül a mélyen keresztény embereket vagy a plébániahivatalokat
nemegyszer keresik fel krízisbe jutott emberek (a plébániákat olykor telefonhívás útján). Életek
múlhatnak azon, hogy az illetékesek tudnak-e ilyenkor Krisztus szeretetével, megfelelő empátiá
val fordulni a szenvedők felé - hogy komolyan veszik-e kérdéseiket. Az öngyilkosság előtt, a
megfigyelések szerint, az elkövetők nagy többsége elmondja valakinek szándékát - emberi tá
maszt, jó szót keresve. Az ilyen vallomásokat tehát komolyan kell vennünk és meg kell kisérel
nünk a lelkiismeretes segélynyújtást. Azt is tudnunk kell azonban, hogy sok krízisbe jutott egyén
nem hozakodik elő azonnal problémájával, hanem előbb felméri a helyzetet, vajon remélhet-e
meghallgatást. Ha a felkeresett keresztény vagy lelkipásztor nem érzékeli a látszólag üres beszél
getés mögött a szenvedőnek - a fuldoklóhoz hasonlító - támpontkeresését, és ridegen vagy türel
metlenül sietteti a beszélgetést, a segélykérő nem tud megnyílni és rövidesen eltávozik, Ilyenkor
talán egy eldobott életért vagyunk felelősek.

A deviancia a szeretet és a közösség hiányára vezethető vissza a legtöbb esetben. Alkoholiz
musnak és öngyilkosságnak, bűnözésnekés mentális megbetegedésnek ez a leggyakoribb kiváltó
oka.

A közösségek rendkívüli jelentőséggel bírnak a megelőzésben és a rehabilitációban. A ma egyre
terjedő csoportterápiás eljárások is a közösség élményét kivánják biztosítani a betegek számára,
abban a tudatban, hogy éppen a közösség hiánya tette beteggé őket. A rehabilitáció során pedig
- az alkoholisták vagy a kábítószeresek esetében - tudvalevő, hogy az elvonás csak akkor igazán
eredményes, ha utána az alkoholista egy rá jó hatással lévő baráti közösségbe vagy csoportba
térhet vissza.

A vallási közösség szerepe jelentős olyan vonatkozásban is, hogy normái visszatartják a közös
ség tagját a devianciától. Az öngyilkosságot elutasító katolikus közösségben kevesebb az öngyil
kosság. Nagy fontosságú volna, hogy a keresztény közösségekben erősebben tudatosodjék az al
koholnak - mint magyar népbetegségnek - gyilkos szerepe. (A lengyel papság egy része részt vesz
az antialkoholista mozgalomban. Soha nem isznak alkoholt, mert tudják, hány ember és hány
család megy tönkre országukban az alkohol hatására. Ilyen mozgalmaknak, ha sikerül követők

re találniuk, rendkívül erős normaképző szerepük lehet!)
A keresztény közösséggel kapcsolatban jelentős feladat a jelenlegi közösségek szemléletének
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helyes alakítása a deviánsokat illetően. A közösség általában azzal védi normáit, hogy elítéli, sőt

kiutasítja a normaszegőket. A keresztény közösségeknek meg kell találniok a középutat. Azaz
védeniük kell a közösségi normákat, de mégis megértéssel kell fordulniuk a normaszegők felé.
Csak ez a magatartás teszi lehetővé a deviáns számára, hogy ne érezze végleg kitaszítottnak ma
gát, s egyszer visszatérhessen a közösségbe. A deviánsok iránti megértés természetesen nem csu
pán szemléletet kell hogy jelentsen, hanem tetteket is: elindulást a deviánsok felé, erőfeszítéseket
a közösségbe való integrálásuk irányában. Az evangelízáció - minden társadalmi osztály, réteg
vagy csoport evangelizációja - közös keresztény feladat.

Felhasznált irodalnm: Andorka R.• Buda B., Cseh-Szombathy L. (szerk.): A deviáns viselkedés szociológiája. Budapest, 1974.- Beszámoló a
magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó ~971-ben végzett kutatásról. A MTA Szociológiai Kutató 'Intézetének kiadványa. Budapest,
1976. - Bodrogi M. : A=alkoholizmus lélektana, Theológiai Szemle, 1978. 170-76. - Debarge, L.: Psvchalogte und Seelsorge, Luzerz- Műn
chen, 1969.- Erdős K.: A békés megvel cigányok, Gyula. 1959. - Győkőssy E.: Gyülekezeteink és fogyotékosaink, Theol, Szemle, 1979,
351-354.- Hadházi M.: Cigányok az egyház "körül", Confessio, 1977/1.- Hann, Tomka, Pártos: A közvélemény a cigányokról, TK tanulmá
nyok, Bp. 1979. - Hegedűs 1., G. Kiss J.: Alkoholizmus Magyarorszégon, in: Andorka, Buda, Cseh-Szombathy: i. m. 338-358. 
Kulcsár K,: A mai magyar társadalom, Bp. 1980. - Mészáros Gy.: Vallás, ünnepek és hiedelmek a magyarországi cigányokná/, Vigilia,
1974/2. - Pártos F.: A cigányságra vonatkozó társadalompolitikai intézkedések hatékonysdga, Magyar Tudomány 1981/1, 25-34. 
Vekerdi 1., Mészáros Gy.: A cigányság a felemelkedés útján, Hazafias Népfront Országos Tanácsa, 1978. - Wiener, J., Erhartér, H.:
Ifiakonie in der Gemeinde (Caritas ... ) Wien, 197.8.

S. GYURKOVICS MÁRIA

A HODÁSZI CIGÁNYTELEP

Az ország legnépesebb cigány lakosságú megyéjében, Szabolcs-Szatmárban, Mátészalka közelé
ben fekszik Hodász község. Az itt lakó 800 cigány telepen él s zömében cigányanyanyelvű; e két
tényből következik, hogya hodásziak a magyarországi cigányságnak ahhoz a csoportjához tar
toznak, amely jellemző módon képviseli a cigányok társadalmi beilleszkedésének közismert
gondjait.

A hodászi cigányteleppel való közelebbi megismerkedés azért érdekes, mert nemcsak az orszá
gos gondokra vet fényt, hanem megoldásukra is mutat kezdeményezéseket. A telepen ugyanis 30
éve görög katolikus szertartású kápolna is van, és 10 éve cigányóvoda : mindkettő első a maga
nemében Magyarországon. A cigánykápolna s a cigánypasztoráció lényegében egyetlen ember
odaszánásából nőtt ki: Sója Míklós, Hodász község görög katolikus lelkipásztora volt olyan me
rész, hogy kezdeményezett e téren, s van olyan szívósan következetes, hogy ezt az igen nehéz
munkát immár 40 éve, töretlenül végzi. Talán az óvoda sem alakult volna meg, ha nem akad a
faluban egy másik elhivatott ember: ezúttal fiatalasszony, több gyerekes anya, aki szívvel-lélek
kel, tehetséggel kezdettfoglalkozni a telep kisgyermekeivel. Rézműves Mihályné kislány korában
maga is Sója Miklós tanítványa volt; szép hangját még ma is emlegetik azok, akik egy-egy isten
tiszteleten énekelni hallották.

1968nyarán Vass József, a Hazafias Népfront járási titkára vetette fel a telepi óvoda létesítésé
nek gondolatát. Az utcán felnövekvő, porban játszadozó, magyarul semmit, de cigányul is alig
beszélő gyermekek iskolaköteles korukig nem érik el azt a fejlettségi szintet, hogy be tudjanak il
leszkedni az általános iskolába. Legtöbben képtelenek az ott folyó oktatásból annyit hasznosíta
ni, amennyi folyamatos előrehaladásukhoz legalább minimálisan elegendő lenne. Lemaradások,
bukások, kimaradások sorozata jelzi a gyerekek iskolai pályafutását; alig akad cigánygyerek,
aki elvégezné mind a nyolc osztályt, sokan a kisegítő iskolai állományt gyarapítják (anélkül,
hogy valójában értelmi fogyatékosok lennének), mások akár imitálják, hamis tanúkkal is igazol-
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