
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.
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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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'ják "házasságukat", csakhogy ne zaklassák őket tovább a kötelező iskolába járással. Hodászon
Vass József megoldást keresett.

Az eleinte húzódozó, bizalmatlan anyák maguk közülvaló nőre szívesebben bízták volna fiai
kat-leányaikat; értelmes, rátermett, gyermekeket szerető, az ügy fontosságát átérző ember kellett
e munkához, aki tud cigányul, s elvégezte a nyolc általános iskolai osztályt. Egyetlen ilyen nő

akadt a községben: Rézműves Mihályné. Eleinte minden ellenszolgáltatás nélkül fogott munká
hoz. Maga köré gyűjtötte a gyermekeket, játszott, beszélgetett velük, a maga által hozott kis cse
megékkel édesgette őket kézmosásra, alapvető rendre, a beszéd aktívabb használatára. A karó
val-zsineggel körülkerített gyepes telekből azóta korszerű óvodaépület lett, tágas, jól felszerelt
csoportteremmel, konyhával, fürdőszobával ellátva, a kezdeti néhány almából napi háromszori
ingyenes étkezés, Rézművesné délelőttönkénti társadalmi munkájából óvónői diploma, megbe-
csült szakemberség. _ I

Amíg azonban a cigánytelepi óvodát a tanács, a termelőszövetkezet bőkezűen fenntartja, tá
mogatja, a kápolna lelkipásztorának bizony egy ember erejét messze meghaladó munkával,
ügyeskedéssel kell biztosítania a közösségi életet anyagilag megalapozó eszközöket. A kis szürke
falú épület ma szűk és szegényes, - ám a 40 évvel ezelőtti árokparti pasztorációhoz képest hatal
mas gazdagság. Tető a fejek fölött, szeretett, szépnek érzett berendezés, liturgikus ruhák, egyéb
kellékek elegendő mennyisége - s ezen túl egy vonzó ifjúsági-közösségi élet eszközei: társasjáté
kok, sportfelszerelések, néhány száz kötetes könyvtár, poharak, edények egy kis lakomázáshoz,
~ a legújabb szerzemény: hőn áhított és szeretett elektromos gitárok, modem zeneszerszámok.
Felesleges bizonygatni az e tények mögött rejlő emberi energia mennyiségét és minőségét: elké
pesztő, hogy mindez egyetlen ember műve, aki nemhogy komoly segítséget kapott volna, inkább
a meg nem értés, a közömbösség, a lekicsinylés, a gáncsoskodasok akadályait kellett lépten-nyo
mon legyőznie hittel, bizalommal, szeretettel, emberséggel.

Azonkívül, hogy a faluban élő magyar görög katolikus lakosság lelki gondozását ellátja,
templomi liturgiáját vezeti, szabad idejében végzi a cigánypasztoráció következő feladatait: csa
ládlátogatásokat szinte naponta (személyesen és tüzetesen ismer mindenkit a telepen, s jól beszéli
nyelvüket is l), heti négy alkalommal hittantanítást, vasárnap és ünnepeken misézést (nagyrészt
cigány nyelvű liturgiával), ezek előtt gyóntatásokat, kereszteléseket, házasságkötéseket, temeté
seket, rózsafüzér és egyéb ájtatosságok vezetését, zarándoklatokat Máriapócsra, az aktuális
anyagi segítség (ruházati cikkek stb.) lehetőleg igazságos elosztását; kis szereplések, színjátékok
előkészítését stb. Ezenkívül, akí a telepről a parókiára ellátogat (naponta többen l), s ügyes-bajos
dolgai intézésében segitségetkér, annak természetesen rendelkezésére áll. Közössége fenntartása
érdekében kéregetni is kényszerült: apróhirdetésekkel, kapcsolatok teremtésével. Közösségét be
kapcsolja a nemzetközi katolikus cigánymozgalomba, világszerte ismert, cigánysággal foglalko
zó emberekkel tart fenn kapcsolatokat, utazik, vendégeket fogad: jelzi hívei jelenlétét az egyete
mes egyházban.

Érdekes és tanulságos megemlíteni azt is, hogy Sója Miklós nős pap, három fiúgyermeket ne
velt föl, akik ma már diplomás, családos emberek.

A cigányok életnívójának emelésére országszerte közismert erőfeszítések történnek, ám néha
kétséges, hogy a sok kedvezmény, anyagi juttatás megfelelőengyümölcsözik-e. Szomorú példá-
kat tudunk elprédált új lakásokról, a segélyekkel való visszaélésekről is. -

Hodászon három éve számolták fel végleg a cigánytelepi putrikat. A lakások felépítésének egy
év folyamatos munkaviszony volt a feltétele, így azt lehet mondani, hogy a férfilakosság állandó
munkavállalása általánossá vált. Itt is gyakori az.ingázás: legtöbben a fővárosban, de sokan az
ország más vidékein dolgoznak. Az asszonyok otthon maradnak gyermekeikkel, s alkalmi mun
kák vállalásával igyekeznek javítani a család anyagi helyzetén. Munkájukat az állami gazdaság,
a termelőszövetkezet szívesen igénybe veszi, különösen II betakarítások idején.

A hodászi cigány telep lakóházai csinosak, egészségesek. A régebbi házak körül általában már
szép kert, sok virág, rendezett udvar is látható; a legfrissebben felépült teleprész még aránylag si
vár, kevés a gondozott telek, kevés a növény, ám a jó példák szemmel láthatóan vonzóak, a szép
iránti igény terjedőben. A lakások berendezése, célszerű használata, a mindennapi élet tárgyai
nak megbecsülése elhúzódó skálán mutatkozik. Vannak igen gondosan berendezett, látható -sze
retettel csinosított lakások, ahol virágos előszobában feketekávéval kínálják a vendéget, disztár-
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gyak, könyvek sorakoznak a szekrények üvegpolcain, szőnyegről nézi a televíziót a gyermekse
reg; s a másik véglet: putri-berendezésű, új, de elhanyagolt házak, az ágy bevetetlen rongyhal-.
maz, a padlón piszkos lé csordogál, a tűzhelyen egyetlen fazékban gyanúsan szürke étel derme
dezik, körülötte ágrólszakadt purdék ... A család életnívója nagymértékben függ az apa maga
tartásától: legelhagyatottabbak a garázda hajlamú, rendszeresen alkoholizáló férfiak családjai,
akik még a családi pótlékot is elkótyavetyélik, s szinte csak feleséget verni járnak haza néhanap
ján.

A falubeli lakosság élesen kettéoszlik cigány és nem cigány részre. A telepiek szinte idegenként
merészkednek be a faluba, a telepen meg éppenséggel ritka a falubeli vendég. Vannak ugyan az
érintkezésnek jó példái, mégis inkább a bántó elkülönülés jellemző. A cigányok társadalmi kü
lönállásának mélyen a múltban gyökerező okai vannak, ennek látványos eltűnését illuzórikus
volna várni. Az érintkezések egyenrangúvá, természetessé tétele azonban olyan cél, amelyet min
den embernek már ma is művelnie, gyakorolnia kellene; tanulságos, hogy Hodászon épp a falu
beliek színe-java nem tartja derogálónak a cigányokkal való érintkezést.

Hogy reálisan tudjunk cselekedni, nem szabad idealizált képet kialakítanunk magunkban a ci
gártyságrbl. Azok a karakterbeli jellegzetességek, amelyek nyilván nem genetikusan jellemzőek

rájuk, hanem történelmi-társadalmi előéletükből következően alakultak ki, egyes csoportjaik
ban igencsak szívósak. Az öntudatos, érett emberi magatartás sérültsége esetükben a sok kiszol
gáltatott, megaiázó állapot következménye. Az önsajnáltatás, a kunyerálás, a mellébeszélés, a
gátlástalan, ügyeskedő csalások és a lopások szinte anekdotikusan ismert mozzanatok, ezek
azonban igazából egyáltalán nem humorosak, mert egy embercsoport önlealacsonyító megnyil
vánulásai. Felelőtlenség, a kitartás hiánya, a dolgok könnyebb végének megfogása. irigykedések,
perpatvarkodások gyerekes megnyilvánulásai, ám amelyek minden gyerekességüle mellett mé
lyen rombolóak, személyiségzüllesztő,rossz tendenciák. Jellemzőnek tarthatjuk azonban a me
leg emberi közösségiránti erőteljes vonzalmukat is, valamint spirituális fogékonyságukat: mind
két karakterbeli sajátosság lényegében pozitív, de mutathat negatív irányba is. Talán az ember
meleg, a boldogság utáni vágyuk ra vezethető vissza sokszor felfokozott, gátlást, korlátot nem is
merő nemiségük, de a sok civakodás, verekedés, véres összetűzés is; spirituális érzékenységük
pedig gyakran csak babonás, mágikus szinten érvényesül, s mintegy gátolja a magasabb minősé

gü vallásosság kibontakozását.
Sója Miklós pasztorációs munkája azért is jó példa, mert a cigány jellemben rejlő értékes lehe

tőségeket igyekszik rriegragadni. A hodászi kápolna valódi otthona a telepieknek. Maguk taka
rítják, csinosítgatják, elfogódottság nélkül járkálnak benne, mint saját házukban. A kápolna
egyúttal társas helyiség is, különösen a gyerekek s a fiatalság részére; itt együtt lehetnek, jól érez
hetik magukat, gyakorolhatják az együttlét számukra is imponáló, kifinomultabb formáit, me
lyek birtokában majd bátrabban merészkednek a .magyarok" közé. A gyerekek társaságban va
ló viselkedni tudása, a kulturált étkezés módja és még sok hasznos tudnivaló szerepel az alapvető

hitbéli ismeretek mellett ahittanórák tanmenetében.
Ú gy tűnik, különösen szerenesésa cigányok találkozása a görög liturgiával. A keresztény tar

talom közös mivoltán túl, e formarendszerbenjelentőségteljes a közösség sodró erejének érvény
re juttatása, amit főként a közösen énekelt, az idővel bőkezűen gazdálkodó, emelkedett szövegű
és dallamú liturgia jelenít meg. A hodászi kápolna miséin való részvétel élményszerű: a dramati
kus bekapcsolódás naiv bája, erőteljes lendülete sokszorosan felülmúlja a vasárnapi misék álta
lánosan megszokott közösségi légkörét. Liturgikus ruhákba öltözött fiatalság tarka hada veszi
körül az oltárt, hajlongásaik, keresztvetéseik, körbejárásaik öröme nyilvánvaló, csakúgy, mint a
pompába öltözöttség öntudata és boldogsága. A szólóénekesek muzikalitását bizonyára megcsa
dálnák a zenei kuriózumok kedvelői is; a nép felelete, együtt éneklése lendületes, magabiztos és
harsány, szinte pattanásig feszíti a kis termet az istendicséret dinamikájával. Mert itt valóban is
tentisztelet folyik: ezek az emberek egymást sodorják a közös ünneplés hullámaiba, ami azon
ban sosem egészségtelenül eksztatikus. Mivel évszázadok hosszú érlelődése tette a maga nemé
ben klasszikussá e liturgiát, s mivel a szellemeket megkülönböztetni tudó pásztor vigyáz nyája
indulataira, egyáltalán nem tapasztalható a szellemi zavarosság semmiféle olyan fertőzése, ami
például Amerika sok kereszténynek mondott közösségi összejövetelét némilegvisszataszítóvá te
szi. Egyszerű, naiv emelkedettséget, emberies örömet tapasztalhatunk itt, az együttlét kiengeszte-

682



lődött szeretetet tartalmazó örömét, a lélek Istenhez való felemelésének kétségtelen őszinteségét.
Valóban, testvéri módon tud együtt ünnepelni e közösséggel minden keresztény hivő, még ha ele
inte szokatlan is a forma, de hamarosan megnyerővéválik, amelyből gazdagodni tud. Az egész
embert megragadó légkör ez, ami az érzékszervek benyomásainak, izmok mozgásának örömétől
a közösség embermelegének örömén át, az Istenhez fordulás, a kiengesztelődés és a reménység
öröméig egyaránt érinti a jelenlévőket.

Más kérdés, hogy e sűrített légkörből kikerülve, milyen mély, tartós, erkölcsi szinten is érvé
nyesülő, életszerű hatásokkal gazdagodnak az itteni emberek? Lehetne azt is mondani, hogy éle
tüket nem jellemzi hivő buzgalmukból fakadó adekvát erkölcsiség; hogy a köznapi élet óráiban
alacsonyabb rendű módon nyilvánul meg igényviláguk - no de ki nincs így evvel? A mi tisztes
polgári, falusi vagy városi templomba járó népünk oly nagyon viseli-e mindennapi életében az
ideális keresztény ember vonásait? ..

A dolog természetéből következik, hogy nem kézzelfogható, azonnal nyilvánvaló eredmé
nyekkel kell és szabad igazolni a cigánypasztoráció hodászi módját. Egészen biztos, hogy e be
kapcsolódásnak az egyetemes egyház életébe nagyon mély jelentősége van, mindez elodázhatat
lan, mindennek így kellene történnie másutt is. Olyan áramlás indult meg a hodászi cigány ká
polnában, ami hatásaiban felmérhetetlen. Az pedig bizonyára minden elfogulatlanul gondolko
dóember számára világos, hogya fogékonyság kialakulása, az igények növekedése, az az általá
nos nivóemelkedés, ami Hodászon tapasztalható, nem független az itt 40 éve folyó pasztoráció
tól. Hiába minden állami segités, ha elprédálódik, vagy egyenesen a visszájára fordul; személyes
emberi hatások, törődés nélkül nem nagyon moccan, könnyen megreked az intézményesség.
Mindez azonban objektíve nem igazolható, nem mérhető. Mérni valójában nem az eredménye
ket kell, hanem a szükségleteket, s hogy e területen égetőek a szükségletek, azt felesleges bizony
gatni, az már önmagában cselekvésre szólit. Kár, hogy az adásnak (ami legbelsőbb valósága sze
rint mindig önmagát-adás) nem sok apostola akad ebben az országban. Jóakarat, jóindulat még
akadna, de személyes odaadás ritkábban; pedig a magukat elosztogató, nem méricskélő embe
rek né1kül igazi dolgok, nagy és tartós dolgok nem születhetnek meg. Mikor olyasmirőlhallunk,
hogy Párizs környékén beilleszkedni nem tudó, hulló, veszendő lumpenelemek által lakott tele
peken, amelyek megoldhatatlannak látszó társadalmi gondok termőhelyei, akadnak olyan esze
veszett emberek, akik képesek önként beköltözni, vállalni ezt az életformát avval a szándékkal,
hogy belülről erjesztve, élő kovászként hassanak, "előéljenek",megvalósítsanak olyan lehetséges
utakat, amelyekhez kapcsolódva mások számára is kialakulhat a determináló mechanizmusként
ható csődbőla kivezető út - hajlamosak vagyunk azt gondolni, nem evilági emberekről van szó,
annyira ismeretlen a mi tájainkon e mentalitás. Nem valószinű, hogy Magyarországon sok em
ber akad, aki a cigánytelepek életformáját beköltözve, megosztva, belülről vállalná, hasonló er
jesztő jó szándékkal. De talán annyi kitelik tőlünk is, hogy támad köztünk még néhány Sója
Miklós típusú lelkipásztor, aki vállalja a cigányokkal való kapcsolatteremtés állandó, tartós, ele
ven formáját s az ezzel járó kétségtelen megterhelést. S talán van száz, ezer, tízezer ember, vagy
milliónyi is lassacskán, aki vállalja cigány polgártársaival az alkalomszerű, természetes, megkü
lönböztetésmentes érintkezés kockázatát. Hasonlóan fontos volna azonban valami más is: a ci
gány élgárda öntudatos magatartása. amely a kiemelkedés nyomán nemhogy e1tüntetni próbálná
gyökereit, hanem azon igyekezne,. hogy magával vonzza, ragadja a felemelkedés útján testvére
it is.

A hodászi példa tanulságai kőzt meghúzódik még egy zavaró és értelmetlen jelenség, amelyen
már igazán ideje volna túllépnünk : azok a közigazgatási vezetők, akik megértik a cigánykérdés
lényegét s keresik a megoldás lehetséges irányait, nem veszik észre, hogy a cigányság keresztény
pasztorálása ugyanazt célozza és segíti, ami nyilvánvaló érdeke egész népünknek: a cigányok
emberi nívój ának emelését. Le kéne bontani az előítéletek, idegenkedések akadályrendszerét,
hogy ne válassza el egymástól a lényegében egyet akaró, társadalmi elkötelezettségü embereket.
A jóakarat, az erők és tehetségek összedolgozása, egyeztetése bizonyára elősegítené e feladatok
sikeresebb megoldását.
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