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Hagyományosan mi
lyenszerepe vanaz egy
háznak az Ön által is
mert cigány emberek
életében?

Lankó Józseffel
Lanká József tizennyolc éve papja a Baranya megyei, kb. 1050 lakosú
Alsószentmártonnak, amely a zömében hortái lakosság elköltözésével m á
ra már román anyanyelva cigányok lakta falu lett. A lakosság többsége
/zagyományos foglalkozása, a kosárfonás révén korábban is a Dráva men
t én élt, tehát szerb környezetbt51 érkezett jelenlegi lakó/zelyére. A lelkész
tulajdonképpen a munkanélkiiliséggel együtt költözött a faluba 1989-ben.
Azelőtt Izét évig Siklósról, két évig pedig Nagy/zarsányból járt ide.

Tapasztalatom szerint a cigányok alapvetően istenhívők, legalábbis
akikkel eddig találkoztam az életem során. Ugyanakkor ez auto
nómnak nevezhető istenhit, ami nem mindig fedi teljesen azt, amit
az egyházak istenhiten, pontosabban vallásosságon értenek, vagyis
az egyes egyházak sajátos szokásait. Ez a hit mégis táplálkozik egy
házi gyökerekből, illetve egyházi közösségből. Vannak olyan alkal
mak az életben, amikor nagyon is fontos az egyházhoz való kötő

dés. Ilyen a keresztelés és a temetés, az élet két szélső határhelyzete,
amelyet az élet két fontos pontjának tartanak.

A születéstől a keresztelésig megpróbálják a gyereket óvni 
ezt ők nem így mondják, de mégis - valamiféle gonosznak az
ártó hatásától. Nagyon érdekes, hogy ezek a tiltások, amelyeket
általában babonának szoktak tartani, de amelyek az ószövetségi
vallási törvényekben is megtalálhatók, valójában higiénés tör
vények. Nem szabad a kicsi fölé hajolni és megcsodálni, vagyis
óvni kell a fertőzés veszélyétől. Vagy: nem szabad kivinni éjsza
ka, nem szabad idegeneknek bejönni már este, sötétedés után,
amikor nyugalom van - tehát sok olyan, körülbástyázó szokás,
ami tulajdonképpen az újszülött és az anya védelmét jelenti. A
kereszteléssel ezek a tiltások megszűnnek, és e mögött az a hit
van, hogya keresztelés révén a gyerek már az Istenhez tartozik.
Ez pedig már pontosan megfelel a keresztény egyházak hitének,
mert a teológia tanítása az, hogya keresztség Isten gyermekévé
és az egyház közösségének tagj ává tesz. A cigányok is azt feltéte
lezik, hogy Isten ettől kezdve apaként védi a gyermeket, és ezért
nem kell többé praktikákkal körülvenni.

A keresztelő egyébként az első gyerek születésénél a legna
gyobb ünnep. Ilyenkor nagy összejövetelt, ún. komabált rendez
nek. A falu cigánysága ugyanis megőrizte azt a hagyományos
szokását, hogy esküvőt nem tartanak, hanem az asszonyt egysze
rűen "hazaviszik". Az első gyerek születése ad értelmet a kapcso-
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latnak, ezért a keresztelő egyben a fiatal pár ünnepe is. Hivatalos
házasságkötésre általában csak több évi együttélés után kerül sor.

A halál esetében pedig azt tapasztaltam, hogy nagyon erős a ha
lottakkal való kapcsolat és a temetés alkalmával igénylik az egyházi
szolgálatot. Úgy gondolják, hogy az emberhez méltó temetéshez
hozzátartozik az egyházi szertartás. Itt az elmúlt tizennyolc évben
mindenkit egyházi szertartással temettek. Volt, akit nem katolikus
szertartással, de az tulajdonképpen nem lényeges,' mert akkor is ott
volt valamelyik egyház papja. Olyanról sem tudok sem itt, sem Sik
lóson, hogy cigányt polgári temetéssel temettek volna.

Az egyházi szolgálat igényének az az alapja, hogy mindent
meg akarnak adni a halottnak ahhoz, hogy békességben nyugod
jék. Ha valaki kimegy a temetőbe és körülnéz, akkor azt látja,
hogy a falu szegénységéhez képest borzasztóan gazdag temető

van itt. Ami a maga módján gazdag, merthogy mindent meg
akarnak adni a halottaknak. Ha pedig olyan haláleset történik,
amely valóban egészen váratlan vagy tragikus, akkor még foko
zódik a "megadni mindent" kívánsága. Ilyenkor akár adósságba
is belemennek azért, hogy mindent megtegyenek a halottért.

Több dologból. Először is a virrasztásból. A halálesettől a temetésig
minden éjszaka virrasztanak, ami régebben az erős szolidaritásnak, az
összetartozásnak az alkalma volt, de az utóbbi években ez kissé fölla
zult. Azelőtt, ha halott volt, akkor elcsöndesedett a falu, nem volt
zeneszó, nem volt mulatozás, mindenki tiszteletben tartotta a halottat,
akkor is, ha nem az ő rokonságához tartozott. Most azért már előfor

dul, hogy van halottvirrasztás is, meg diszkó is egyszerre a faluban.
A halott megbecsüléséhez tartozik továbbá, hogy a virrasztókat itallal
és cigarettával tartják jól nálunk a virrasztás idején, illetve van a teme
tés után közvetlenül és negyven nappal később is egy halotti tor, ahol
az elhunyt kedvenc ételeit főzik.

A temetéskor odateszik a koporsóba a halott használati tárgyait,
a pipáját, a ruháját, vagy egy üveg pálinkáját, szóval ami egészen
szorosan őhozzá tartozott. Nagyon sokan temetkeznek kriptába,
viszonylag kevés a sima földbe temetés. Ezzel tulajdonképpen há
zat kívánnak építeni a halottnak, amit nemcsak kimeszelnek, ha
nem néha még ki is hengerelnek, mint a szobát; terítőt szögelnek
a falra, hogy lakályos legyen, vagy szőnyeget terítenek bele, tehát
tényleg otthonossá igyekeznek neki tenni. Fontosnak tartják a sír
követ, amelybe fényképet is rakatnak. A sírra koszorúkat, virágo
kat tesznek, tehát fölülről is kidíszítik a halott "házát" és ezt ké
sőbb is folytatják: főleg ünnepnapokon díszítik a sírokat.

A Mindenszentek egészen nagy ünnep, amikor - tényleg nem
túlzás - van, aki talicskával viszi ki a vágott virágot a temetőbe,

és a rokonságból mindenkinek ad belőle egy nyalábbal. Nagyon
szép látvány, ahogy ezek az emberek kiosztják a virágaikat. Kará
csonykor fenyőágat szaloncukorral visznek ki a sírokra, húsvét
hétfőn pedig mindenki a temetőbe megy délután. Visznek a sírra
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A papi szolgálatot ki
zárólag atemetés alkal
mával igénylik?

tojást meg gyertyát a halottaknak. Mindezt azért, hogy részük le
gyen a család ünnepen.

Több vonatkozásban is látszik tehát, hogy az emberek azzal,
hogy meghaltak, ugyanúgy tagjai maradnak a családnak. Nagyon
érdekes kettősség, hogy egyrészt él a halottaktól való félelem,
vagy hogy jobb a távolságot tartani velük szemben, másrészt vi
szont továbbra is beletartoznak a családba, és részük van az ün
nepekben. Nem ritka az sem, hogy valaki kimegy a temetőbe, és
elmeséli az anyjának vagy más rokonának, hogy mi történt, mi
újság, beszélget vele és jó tanácsokat kap tőle, tehát egészen élő

kapcsolatot tart fenn a halottakkal. Ez a halál utáni életnek a hite,
mely szerint a halott elment ugyan egy más világba, de nem
pusztult el igazán, hanem lehet vele továbbra is valamilyen szin-
ten kapcsolatot tartani. .

Korábban kezdődik. Sokszor megesik, hogy ha valaki beteg, akkor
eljön külön imádkozni a templomba, gyertyát gyújt, vagy misét kér
a gyógyulásért. Tehát az egészség megőrzésében is fontos szerepet
játszik. Nagyon érdekes egyébként, hogy ezek a tevékenységek tu
lajdonképpen megfelelnek a katolikus egyház néhány szokásának.
Ilyen például a betegek kenete mint szentség, ami kifejezetten a
beteg erősítését és lelki vigasztalását szolgálja. Ez az igény nem
elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a beteghez papot hívnak.
Sokkal inkább abban, hogy valamelyik hozzátartozó a templomban
imádkozik, vagy imádságot kér a betegért.

A másik alkalom, ha valaki nagyon hosszan haldo~, és lát
szik, hogy már csak szenved, akkor papot hívnak, hogy meg tud
jon halni békességben. Emögött néha kimondottan, néha kimon
datlanul az a feltételezés él, hogy valamely bűne miatt nem hal
hat még meg. Ilyenkor hívják a papot, hogy rendezze ezt a dol
got, vagy a beteg meggyónhasson, ha magánál van; ha pedig
nincs magánál, akkor azért, hogy legalább imádkozzon érte a
pap. És valóban, tapasztalataim szerint előfordult, hogy a gyónás
után hamarosan meg is halt a beteg, de volt, ahová többször is el
hívtak, mert úgy gondolták, hogy azért van még életben, mert
biztos maradt valami bűne. Volt olyan is, hogy a férj is meggyónt
egy hét múlva, mert feltételezte, hogy az ó bűne miatt nem tud
meghalni a felesége. Egészen döbbenetes gondolkodás.

A temetés után pedig, amikor a család félni kezd a halott
visszajárásától, vagy ha találkoznak a visszajáró halottal, akkor
jönnek, hogy misézzünk érte, vagy hívnak házat szentelni, ami
megint csak a halott érdekét szolgálja, mert azt kívánják, hogy
imádsággal vagy a misével adjunk a halottnak még valamit, ami
megnyugtatja őt.

Amikor a család fél, mert éjjel zörgést hallanak, vagy látni vélik
a halottat, akkor szólnak, hogy jöjjek el, szenteljem meg a házat,
aminek az egyszerűbb formája szokott ilyenkor megtörténni. Van
a házszentelésnek egy másik formája is, de az nem a halálhoz
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Mennyire igénylik a
cigány emberek a sze
mélyes kapcsolatot?

Milyen segítségeket igé
nyelnek?

kapcsolódik. Itt ennek az egyszerű formája az, hogy összegyűlnek

a családtagok vagy a rokonok, általában a vasárnapi mise után
vagy ilyen alkalmakkor, imádkozunk, majd szentelt vízzel meg
hintem a házat, és ez visszaadja a lelki nyugalmukat. Tehát a te
metés/ a mise és a házszentelés a három megbékítő, megnyugtató
alkalom, illetve szolgálat.

A cigányoknak mindig is volt arról egyfajta képük, hogy mire való
a pap egy közösségben. Az említett szolgálatokat akkor is kérik, ha
egyébként nincs a pappal személyes kapcsolatuk. Tehát ez nem kö
tődik feltétlenül a helyben lakó paphoz, sem személyes kapcsolat
hoz/ hanem a papi szolgálat iránti igényhez.

Az én helyben lakásom megváltoztatta az egymással való kapcso
latunkat. Régebben például a gyerekek többnyire csak akkor láttak
papot, amikor temetés volt/ és ezért a pap fekete ruhája és a halál
rokon dolgok voltak a szemükben: a világért sem nyúltak volna
hozzá a papi ruhámhoz. A mostani gyerekek viszont, akik itt nőttek

föl a templom körül, temetés után fogják a ruhámat, és behozzák
minden félelem nélkül. Nem gondolják többé azt/ hogy ez fekete
gyászruha. Tehát oldódott bennük a félelem. Nyilvánvaló, hogy a ti
zennyolc év során valamilyen szinten mindenkivel kapcsolatba ke
rültem, ezért elvárják, hogy ne csupán vallási funkciókat lássak el,
hanem segítsek is az embereken. Ezért ha nem úgy segítek, ahogy
szeretnék, vagy nem elég szívesen segítek, mindjárt megkapom,
hogy "Hát milyen pap vagy te!".

Nagyon egyszerű, elemi segítségeket. A legelső dolog, amihez pap
kell, ha hivatalos papírt vagy levelet kell kitölteni vagy elküldeni,
vagy meg kell érteni, hogy miről szól egy határozat, szóval ilyen
egészen egyszerű dolgok; vagy hogy mihez van joga, mit lehet kér
ni a hatóságoktól. Egészen odáig, hogy van-e mit főzni vagy nincs,
és van-e mit enni vagy nincs, és tudok-e adni valamit, vagy orvo
sért telefonálni, vagy adott esetben kisebb felcseri szolgálatot ellát
ni. Most is van például két cukorbeteg, akiknek a család nem meri
beadni az inzulint. Én járok injekciót beadni.

Az is természetes lett az elmúlt tizenévben, hogy agyerekeknek
van hitoktatás, illetve alkalmanként a felnőtteknek is van biblia
óra/ tehát hogy ilyen irányú ismereteket is lehet szerezni. Ezenkí
vül van gyóntatás, ami nem abból áll, hogy az ember beül a
templomban a gyóntatófülkébe, és várja az embereket. Hanem el
sősorban abból, hogy időnként jönnek az emberek a problémáik
kal, és nyilván olyanokkal, amiket egészen bizalmasan kell kezel
ni/ és akkor az attól kezdve gyónásnak számít. Viszonylag nagy
igény van az ilyen mentálhigiénés szolgálatra - hogy ne a teoló
gia nyelvén fejezzem ki magam -/ ahol az emberek tényleg el
mondják a problémáikat, illetve megoldásokat keresnek a nehéz
élethelyzetekben.
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Ezek szerint alkalmaz
kodni kell a helyi szo
kásokhoz és igények
hez?

Vajon van-e arra lehe
tőség, hogy a többség
kisebbség viszonyában
az egyház segítségével
pozitívváltozás követ
kezzék be?

Nem mindegy, hogy az ember melyik végéről közelíti meg a dol
gokat. Ha a teológus oldaláról közelítem meg, akkor papként ne
kem nyilván az a dolgom, hogy az egyház által hirdetett üdvössé
get megfogalmazzam, és érthetővé tegyem az emberek számára,
valamint megpróbáljam velük elfogadtatni úgy, hogy attól kezdve
élni tudjanak benne. Ez lehet egyfajta misszionárius megközelítés.
De szerintem van egy másik mód és út, amikor nem az én rend
szeremből indulok ki, a teológiából, hanem odafigyelek a másik
emberre. Megpróbálom megismerni, megérteni, elfogadni az ő hi
tét, és megpróbálunk attól kezdve közösen haladni egy úton, ahol
az én hitem és az ő hite időnként találkozik, építi egymást vagy hat
egymásra. Ez nyilván nem válik kattogó, katekizmusszerűvallásos
sággá, de az biztos, hogy sokkal több köze van az élethez. Minden
esetre szerintem ez az emberségesebb, mert a legkisebb hitet is, ami
létezik a másik emberben, becsülni és értékelni kell, és nem szabad
mindenre ráerőltetni az egyházi dogmákat. Ezzel nem a keresz
ténység ellen beszéltem, mert ugyanakkor, ha megkeresem az em
berekben a hitet, és merem tisztelni és elfogadni, akkor ez azért az
esetek többségében megfelel egyfajta keresztény elvárásnak vagy
hitnek.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ezek az emberek a ko
rábbi évszázadok során már kapcsolatba kerültek a keresz
ténységgel a görög keleti egyház révén. Ennek a hatása az ünne
peiken is látszik. Például november 21-én tartják az ún. rangilut,
amely családi fogadalmi ünnep. Ilyenkor nem dolgoznak, és ün
nepi ételeket esznek. Néhány család még ma is megtartja a szerb
karácsonyt is. A kereszténység bizonyos eszméi tehát tulajdon
képpen mélyen meggyökereztek bennük.

Ez nagyon fontos. Az ittenieknek hatalmas élmény volt az első

időkben, hogy kirándulva betértünk valamelyik szomszédos temp
lomba misézni, ahol jelen volt az ottani plébánia népe, s azok ked
vesen fogadtak bennünket, beszélgettek velünk. Hallatlanul nagy
élmény volt, hogy "nahát, az egyházban itt is itthon vagyunk, meg
ott is, és kedvesek hozzánk". Ez nagyon pozitívan hatott azokra az
emberekre, akik ezt megélték. Persze sok függ attól, hogy van-e az
egyes helyi egyházakban, egyházközségekben ilyenfajta nyitottság.
Nyilván sok múlik az illető lelkipásztor személyén és azon, hogy
egy templomnak a hívő népe hogyan reagál a cigányok jelenlétére.

Siklósi káplán koromban lassan kialakult az, hogy vasárnap es
te sok cigány jött misére. Először alaposan megnézték őket, de
egy év alatt eljutottunk odáig, hogy amikor mise után megálltak
beszélgetni a templom előtt, már nem különültek el a cigányok
meg a magyarok, hanem beszélgettek egymással is. Persze nyil
ván lehet sorolni ezer ellenkező példát is, és én magam is tudok
olyan papot, aki elküldte áldozáskor a cigányokat, mert nemigen
tetszett neki, hogy kivonultak oda. Ez bizony nagyon nagy fele
lőtlenség, és nagyon ellentmond a keresztény szeretetnek.
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Hogyan lehetne ezt a
szemléletet szélesebb
körben érvényesíteni?

Vannak külföldi kapcsolataink is, főleg a német katolikus egy
házzal, így fiataljaink elég sokszor megélhetik azt, hogy az egy
házban elfogadják őket. Most már nyolc éve rendezünk olyan
nyári táborokat, ahol együtt vannak a mi cigány fiataljaink, eset
leg egy-két magyar fiatal, német fiatalok, jugoszláv cigányok, mu
zulmán cigányok Boszniából. tehát hat-hét nációt össze lehet szá
molni egy-egy táborban. Voltak románok is egy időben, tehát egé
szen színes csapat. A tábor folyamán kifejezetten azt próbáltuk ta
nulni, hogyan lehet a másikat elfogadni, megismerni: más nyel
ven beszél, de azért meg tudjuk egymást érteni; más ízű, amit
főz, mint amit megszoktam, de azért azt is meg lehet enni; uram
bocsa', lehet szerelmesnek lenni belé, meg egyéb ilyen örömök az
életben. Alakultak is nagyon szépen személyes kapcsolatok, barát
ságok. Azt gondolom, hogy az egyház nemzetközi jellege nagy le
hetőséget ad arra, hogy mindenki beleférjen.

Itt helyben is történt egy példaértékű eset. Falunk sokac falu
volt régen, és bizony nem mindenki örült a sokacok közül annak,
hogy templomuk a cigányoké lett. Éppen most ősszel volt a
templom 200 éves, és ebből az alkalomból sajtón, és templomi
hirdetéseken keresztül meghívtuk a falu régi lakóit, akik el is jöt
tek. A mise egészen döbbenetes volt, három nyelven énekeltünk.
Asszonyaink kalácsot sütöttek, és a mise után mindenkit körbekí
náltak vele. Szóval nagyon jó volt együtt, és így föloldódott az
évszázados feszültség. A sokacok közül többen is kimondták.
hogy már itt volt az ideje, hogy ezeket a régi feszültségeinket el
felejtsük, és elfogadjuk ezt az új helyzetet.

Sajnos a teológiai főiskolák anyagából teljesen hiányzik az ilyen
irányú szemlélet tanítása és az ilyenféle terepgyakorlat. Egy időben

küldtek ki hétvégekre a plébániákra papnövendékeket az egyház
megyéből, s hozzám is kerültek srácok. Volt egy klasszikus eset,
amikor két városi panelgyerek szeminarista került ide. Azt mond
tam nekik: "Ott a fejsze gyerekek, ha fáztok, vágjatok fát, rakjatok
tüzet!" Nekiálltak fát vágni, de nem mentek semmire. A Pali gyerek
meg, aki egyébként kísegítős, egy ideig csak nézte őket, majd ki
kapta a szeminarista kezéből a fejszét, és egy perc alatt összevágott
egy kosár fát, megrakta nekik a tüzet. Arról van szó tehát, hogy a
teológus él a maga városi világában, és ezt a fajta praktikus tudást,
amit egy cigány ötéves korától tud, nem ismeri. Ugyanakkor bizo
nyos élethelyzetben kiderül, hogy ez hallatlanul nagy érték. Ezeket
az értékeket kell megtalálni ezekben az emberekben.

Nagy a veszélye annak, ha a cigányokat ,,föl akarják emelni".
Borsózik az ember háta tőle, amikor fölemelési programokat dol
goznak ki, vagy egy-egy ember nekiáll. hogy fölemelje magához
a cigányokat. Ez abszolút embertelen, mert ellentmond a másik
ember méltóságának. Hiszen a zsidó-keresztény hit szerint az em
ber Isten képmása, és független attól, hogy milyen helyzetben él.
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Mégis, hogyan lehetne
elindulni?

Végül hogyan foglalná
össze az egyház közvet
len jelenlétének az érté
két ebben a faluban?

Csak úgy lehet elindulni, hogy a személyére figyelünk, tehát sze
mélye méltóságát kell megbecsülni, s azokra az értékekre odafigyel
ni, amiket a személy és a közösség hordoz. Majd abból kiindulva,
abban együttmunkálkodva vagy -élve mellétehetem az én értéke
met. Mert lehet, hogy szükségük is van rá, és segít rajtuk, de az is
lehet, hogy nekem is szükségem van az övékre. Csak így jöhet létre
valamilyen természetes egység.

Azt gondolom, hogy a maga környezetében, a maga közösségé
ben ezt mindenki megteheti valamilyen szinten. Főleg, ha peda
gógusnak vagy papnak készül, akkor eleve egy közösséghez szól
a küldetése. Nagyon nagy problémának látom egyébként, hogy a
falvakból eltűntek a tanítók. Ide is máshonnan járnak, főleg Sik
lósról. És hogyha valaki állandóan az óráját nézi, hogy mikor me
het már haza, akkor nem elérhető az emberek számára.

Minden kis faluba kellene helyben lakó értelmiség, orvos, tanító
vagy pap, amire ténylegesen szükség van. Iskolapéldának szok
tam emlegetni Tótokföldjét, ami itt található két kilométerre, egy
kis puszta. A háború előtt nem volt 100 lakosa sem, de volt szín
játszó csoportja. Ami azt jelenti, hogy ott az iskolaterem eleve
úgy volt megépítve, hogy az egyik vége oltár volt, ami lezárható,
a másik vége színpad volt, közepén osztályterem, aszerint forgat
ták a széket, ahogy éppen kellett, és ott lakott a tanító a családjá
val ugyanabban az épületben. Ez a tanító minden télen a falu if
júságával begyakorolt egy színdarabot, amit otthon is, meg más
hol is előadtak. A tanítónak hallatlanul nagy szerepe volt nem
csak abban, hogy tanította a gyereket írni, olvasni, hanem az
egész közösség formálásában nagyon fontos volt az ő személye.
Most az ilyenfajta értelmiség hiányzik ezekből a kisfalvakból, il
letve ezeket a kommunisták szándékosan irtották ki a körzetesí
tésseI, de ha azt akarjuk, hogy ezek a falvak éljenek tovább, ak
kor arra van szükség, hogy legyenek emberek, akik odaköltöznek.

Ha a Szentírás tanítását nézem, az alapvető emberi értékrendet ad.
Ha pedig a cigányok saját törvényeit, amelyek nincsenek leírva, de
életükbőlés kapcsolataikból kiolvashatóak, ezek is alapvető emberi
rendet adnak, és ez a kettő nincs igazán messze egymástól. Ha az
Ószövetséget nézem, akkor főként nincs. Az, hogy itt létezik egy
fajta egyházi élet, azt jelenti, hogy bizonyos rendszerességgel
összejönnek emberek a templomban imádkozni, és van egy mag,
amelyik megpróbál valamilyen szinten tudatosan Jézus-követőlen
ni. Ehhez hozzájönnek még az egyházon belüli szélesebb kapcsola
tok, és ez megteremtett egy olyan helyzetet, hogy nem abszolút
reménytelen minden. Hogy egészen nehéz helyzetekben is van még
egy pici továbblátás vagy továbblépési lehetőség, és nem veszett el,
nem süllyedt el minden a nyomorba, nincsbe és a munkanélküli
ségbe. Tehát, hogy valahol a reménység megvan, hogy mégis lehet
tovább csinálni. Ez az, amit az egyház adni tud, hogyha jelen van.
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