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Hol került kapcsolatba
először cigányokkal?

Hogyan kezdődött aci
gánypasztoráci6 Saj6
petriben?

Mibennyilvánulmega
közös munka a cigá
nyakkal?

Nem új keletű a cigánypasztoráció, hiszen Sója Miklós Hodászon
mintegy hatvan évvel ezelőtt már foglalkozott a cigánysággal, de talán

.az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kap, egyre több egyházi
szervezésű konferencia foglalkozik a cigányság hitéletével, mindennapi
gondjaival . Egy ilyen konferencián (Közösség í lelkiség és cigány
pasztoráció Magyarországon, 2003. október, Leányfalu) találkoztam a
Sajópetriben lakó görög katolikus cigányokkal és az ő papjukkal. Szó
noczky Jánossal, aki Isten kegyelmébó1 eredményes munkát folytat a ci
gányság körében.

Gyakorlatilag minden településen, ahol korábban lelkipásztorkod
tam, így Abaújszántón és Gadnán is voltak cigányok. A legnagyobb
számban Gadnán voltak, ott elég különös volt a közösségük. Mikor
idekerültem Sajópetribe, itt a cigány közösség késznek mutatkozott
arra, hogy befogadja az Evangéliumot. Először a személyemet fogad
ták el, majd személyemen keresztül az Evangéliumot.

Először a cigányok szólítottak meg, hogy fogadjam el őket, ami
nek én örömmel igyekeztem eleget tenni. A közösségük valóban
alkalmas arra, hogy az Evangéliumot hirdessük nekik, ugyanis
igénylik, tehát ők lépnek fel az Evangélium utáni igényükkel. Elő

ször is el kellett fogadnom az ő meghívásukat, aminek nagyon
örültem, hogy igényt tartanak a személyemre és személyemen ke
resztül az Evangéliumra. Utána nekem kellett magammal, ma
gamban elrendeznem, hogy el tudom-e végezni ezt a munkát,
hogy fel tudom-e vállalni? Aztán a [óistennel, hogy vajon ez-e az ő

akarata, elgondolása? Ebben kértem Isten Szent Lelkének a segít
ségét, és utána megkezdődötta munka. De nem sok gondolkodási
időm volt, egyik napról a másikra történt, csinálni kellett, és Isten
hagyta, hogy mindez kibontakozzon, kiviruljon.

Két oldalról kezdődött acigánypasztoráció Sajópetriben. Egyrészt
felnőtt cigányok kerestek meg, másrészt tőlük teljesen függetlenül
megkeresett egy alkalommal hét cigány lány is, akik azzal az
igénnyel jelentkeztek, hogy templomba szeretnének járni. Ez két
éve történt, az iskolai tanév befejezése után. Mondtam nekik: jó,
örömmel látlak benneteket, és ha hűségesek, szorgalmasak lesztek,
akkor én felkészítelek benneteket az elsőáldozásra. A hét cigány
lányból később kettő elmaradt, mert nem volt bennük elég kitartás,
de a másik ötnek egy szép őszi napon megtörtént az els ő ál-

224



doztatása. Felkészítettük őket az Eucharisztia vételére, szertartás
ismeretet, lelkiséget kaptak.

Tudni kell, hogy minden héten van cigány istentisztelet kinn
a telepen. Csakhogy az én feladatomnak nem pusztán annak
kell lennie, hogy kijárjak a cigánytelepre istentiszteletet végezni,
hanem hogy őket a templomba, a templomhoz közel hozzam. S
hála Istennek, ez sikerült, mert most már egyre nagyobb szám
ban járnak a cigányok a templomba, tíz-húsz fő, mikor mennyi.

Minden egyes alkalmat próbálok megragadni, hogy közelebb
kerüljenek Jézus Krisztushoz, s ezért lehetőleg minél több időt

töltök velük. Sok időt szánok a személyes beszélgetésekre, a csa
ládok látogatására. Az iskolában is van hitoktatás, és egyre töb
ben fogadják el az Evangéliumot. Sőt mondhatom, egymás kö
zött éppen ők maguk járnak élen az Evangélium hirdetésében,
mert nap mint nap beszélnek róla, bizonyságot tesznek, közösen
összejárnak imádkozni, s ez segíti őket a közösség összekovácso
lásában, a közösség formálásban. Nemrégiben például vettünk
két gitárt a közösség két férfi tagjának, akik énekeket tanulnak,
imádkoznak és gitároznak. Egy-egy vasárnapi istentiszteleten
vagy más alkalmakkor is bekapcsolódnak azokkal az énekekkel,
amit ők maguk tanultak. A liturgia előtt vagy záróénekként,
vagy éppen áldozási énekként mindig egyet-egyet beveszünk.

Nagyon jó véleményem van a helyi cigányok összetartásáról,
munkájáról. Például nemrégiben, amikor a templomunkat újítot
tuk fel, teljes egészében a cigányok takarították ki a templom
belső terét. Volt olyan alkalom, mikor tizennyolc férfi dolgozott
egyszerre a templomban, még az asszonyok is mostak, takarítot
tak. A közős munkákat mindig megelőzték imádságos esték,
órák, mindig megimádkoztuk, ha valami kétkezi munkára került
sor, hogy az Isten adjon elegendő kitartást, megnyíló szíveket, fi
gyelmes, éber elmét, hogy ők maguk is felismerjék a templom
nak mint épületnek a fontosságát, szükségét az életükben, mert
hiszen a templom az övék is. S ma már ők is a magukénak tart
ják, meg is tesznek érte mindent: egyrészt a templomba járással,
másrészt a templomban a rend fenntartásával. Két cigány
asszony a hétvégeken rendszeresen jön és önként részt vesz a
templom takarításban.

Ha rossz az idő, nem a telepen tartjuk a cigány istentisztele
tet, a hétköznapi igeliturgiát, hanem a templomban. Ez éneklés
sel, zsoltárfelolvasással, Szeritírás-olvasással, igehirdetéssel,
egyéb imádságokkal történik, utána pedig bizonyságtételek kö
vetkeznek. Mindez körülbelül másfél órát vesz igénybe, és sok
esetben magyarok is részt vesznek ezen alkalmakon, kíváncsiak
arra, mit hogy csinálunk. Tehát a lakosság többi része is elfogad
ta már őket, kölcsönösen nagyon toleráns egymással szemben a
cigány és a nem cigány lakosság.
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Miért fontos, hogyegy
re több lelkigyakorla
ton, konferencián ve
gyenek részt közösen?

Most ősszel volt az
ezusimiséie, amire aci

gányok is nagyon ké
szültek.

A cigány hívek közül egyre többen igénylik, hogy legyen saját
imakönyvük, énekeskönyvük, ami segíti őket abban, hogy be
kapcsolódhassanak, részt vehessenek a Szent Liturgiában. Az
igeliturgián ezeknek a könyveknek a használatára tanítom őket,

kikeressük az énekeket, elénekeljük, megtanuljuk, bejegyezzük,
és így be tudnak kapcsolódni a nehéznek mondott görög liturgi
ába. Egyre inkább nő az igény bennünk az Evangélium iránt.
Fontos esemény volt, amikor elvittem a lánygyerekeket és né
hány szülőt Máriapócsra, a cigánybúcsúra. Ez hatalmas lökést
adott nekik, később részt vettünk a máriabesnyői cigány konfe
rencián is. Nemrégiben pedig négy cigány férfival a máriapócsi
Cursillo-s lelkigyakorlaton vehettünk részt, ami igen színvona
las, igényes lelkiwakorlat. S ők bizonyságot tettek arról, hogy
egyre jobban az Ur Jézus Krisztushoz akarnak tartozni.

A püspöki kar és más szervezetek által szervezett konferenciák so
kat segítenek. Egyrészt az azokon való részvétel nagyon pozitívan
hat rájuk, mert érzik, hogy kilépnek a szürke hétköznapjaikból, vi
lágot látnak és nagyon sok vallását gyakorló, bizonyságot tevő

emberrel találkoznak. Ez így volt Leányfalun, Máriabesnyőn,

Máriapócson a Cursillon, s ez nagyon megerősíti őket, hogy nem
csak ők vannak egyedül cigányok Sajópetriben, hanem a többi ci
gány is ugyanezt a hitet vallja, ugyanannak a Krisztusnak a meg
váltottjai. Ez nagyon nagy lelki békességet ad nekik, lelki örömöt,
s ad nekik akkora lendületet, lelkesedést, hogy haza jőve itthon
nagyon nagy bizonyságot tudnak tenni. A konferenciákon való
részvételt igyekszem úgy irányítani, hogy lehetőleg minél többen
eljussanak.

Ezekró1 a konferenciákról nagyon sokat beszélnek otthon a hét
köznapokban, megimádkozzák a kapott kegyelmet, megerősödve

növekszik a hitük, szemmel láthatóan növekszik a közösség létszá
ma is. Akik ezeken az alkalmakon részt vesznek, azoknak érezhe
tő az egyre jobban mélyülő hite a bizonyságtételeken és a nagy
egyházközséghez való tartozáson keresztül. Teljes jogú embemek
érzik most már magukat az egyházközségben. Ök maguk is le
vetettek magukról mindenféle dolgot, ami akadályozta őket az
istentiszteleteken való részvételben. Mondhatom azt, hogy levet
kezték kisebbségi érzésüket, megszabadultak a kitaszítottság érzé
sétől, egyenjogúnak érzik magukat a másik embertársukkal.

Valóban nagy meglepetést szereztek, nagyon meghatódtam én
magam és a családom, a paptársaim is. Mintegy harminc cigány
asszony és fiatal lány jelent meg szép fekete szoknyában, fehér
ingben, blúzban egy csapatot alkotva, és a férfiak is hasonlóan öl
tözve gitárral, hangszerekkel. Bekapesolódtak szépen a liturgiába,
éneket, köszöntőt tanultak meg az én tudtom nélkül. Nagyon-na
gyon örültem nekik, most is a szívembe hordozom azt az örömöt s
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Miért van szükség kü
lön cigánypasztoráci
óra?

Ön ismerte Sója Mik
lást, azt a papot, aki
több mint negyven évig
munkálkodott a hodá
szi cigányok között
igen nagy eredménye
ket elérve, s mindezt
1942-1984 között. Le
het-e, kell-e, hogy pél
daképe legyen acigány
pasztorációban t.evé
kenykedő papoknak?

az ő ügyüket. Hiszem, hogy nem csak nekem, de nekik is mara
dandó élmény volt, még most is sokat beszélnek róla.

Azért van szükség cigánypasztorációra, mert őket más oldalról
kell megközelíteni, mint a nem cigány lakosságot. A cigány lakos
ságnak általában van egy hagyományos, tradicionális vallásossá
ga, amelyet vagy gyakorolnak, vagy nem. Ha nem gyakorolja va
laki a vallását, azt nagyon nehéz megközelíteni a nem cigány la
kosság részéről. A cigány lakosság részéről azért különleges a
cigánypasztoráció, mert megvan bennük az igény, valahol ott la
kozik az énjükben, hogy ők is az Istenhez tartoznak, és most érke
zett el számukra az idő, hogy erről a vallásosságukról tanúságot
tegyenek.

Teljesen új alapokat kell vetni: az ismeretlen Istent, az isme
retlen Krisztust kell velük megismertetni, azt az Istent, azt az Is
teni Krisztust, aki után eddig csak vágyakoztak, most pedig
adva van nekik a lehetőség. Hogy most milyen, mennyire hiteles
képet tüntetünk fel, rajzolunk meg az ő tudatukba, értelmükbe,
szívükbe, hitükbe a Krisztusról és az Istenről, az mindig az Igét
hirdetőn múlik. Az igehirdetést én mindig Bibliai alapokra
helyezem, hogy a Szentírásnak, a Bibliának a Krisztusát ismerjék
meg rajtam keresztül, és ez így szép. Nem mintha más pasztorá
cióban nem ezt kellene csinálni, de itt teljesen új földterület föl
törését, új magvetést kell végbe vinni.

Minden papnak példaképe kell hogy legyen Sója Miklós. Nem
pusztán a cigánypasztorációban, hanem általában az igehirdetés
ben, mert az ő munkáján, az ő örökségén látszik, hogy egy nagyon
imádkozó, jó lelkű, nyitott szívű ember volt. S ha az ember ilyen,
hozzá hasonló lélekkel közeledik az embertársához, akkor a magve
téssel járó jelentős feszültséget máris feloldotta. Mindenképpen pél
dakép, mert egy idősebb paptestvér nagyon sok értékes példát
hagyhat maga után - ő a cigánypasztorációban hagyott követendő
példát. Nekem az állhatatossága tetszett, végtelen állhatos ember le
hetett, mert biztos, hogy őt is érte számtalan kritika, vissza akarták
fordítani az útról, amelyen elindult, amelyet kitűzött maga elé, el
akarták fordítani az embertársaitól, akiket éppen akkor cigányoknak
neveztek. És ő szembe nézett ezzel a dologgal, ezzel a gonddal,
mert azt tartotta maga előtt, hogy a Jézus Krisztust viszi el ahhoz a
néphez, és így ez a nép közelebb kerülhet az üdvösséghez. Végtelen
állhatatos embert ismertem meg benne, s ha más példát nem is
hoznék fel, ez éppen elegendő ahhoz, hogy az ember ezen az úton
induljon el, s ilyen erénnyel próbálja meg magát felövezni, megerő
síteni. Nem tudom már, hányad éves hallgató voltam, amikor elő

adást tartott arról a szolgálatról, arról a munkáról, amit ő végzett,
aminek a súlyát én nem értettem meg akkor. Most értem csak meg
igazán, nekem is ugyanezekkel a gondokka~ kell szembenéznem.
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Notre Dame d'Aiguebelle
(Franciaország)

Én csak azt teszem, ami a kötelességem, és még haszontalan
szolga is vagyok hozzá. Ami eredmény. körülöttünk felmutató
dik, vagy látható, az nem az én eredményem, hanem a növeke
dést adó Istené. Ezt mindig hangsúlyozzuk minden cigány isten
tiszteleten, igeliturgiában, kötetlen beszélgetésben, mert az Isten
teszi azokat az embereket nyitottá az Evangéliumra, nekem csak
el kell mondanom, mert ez az Isten műve. Úgy kell hozzáállni a
cigánypasztorációhoz, hogy minden akadályt el kell gördíteni
magunk elől: először is velük szemben az embernek le kell vet
nie minden unszimpátiáját, minden neheztelését, ha van. Min
den olyan dolgot, ami akadályozná abban, hogy feléjük halad
hasson. S amikor ezeket az emberi gyöngeséget az ember leveti,
akkor ott áll előtte az ember: egy cigány ember, aki az Isten előtt

éppen azért értékes, mert cigánynak teremtette. Szent Pál apostol
úgy fogalmaz, hogy "a kegyelemben örökös társak vagyunk".
Hát ennek a kegyelemnek örökös társa a cigány is mivelünk
együtt. Nincs külön cigány örökkévalóság és nincs k ülön ma
gyar örökkévalóság. Nincs cigánynak hirdetendő Evangélium és
nem cigánynak hirdetendő . Egye tlen egy Evangélium van, a
Krisz tus Evangéliuma, aki mindenkiért meghalt és feltámadt.
Ezt nekünk így kell hirdetni! Azt hiszem, ebben van a cigány
pasztorációnak a legszebb, leggazdagabb oldala, legalábbis én
ezért csinálom szívesen.
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