
KÖZEL HÚSZ ÉV CIGÁNYOK 
KÖZÖTT 

Miként kerül az ember a cigánypasztoráció lel-
kipásztori területére, cigányok közé? Izgalmas kér-
dés. A szerzetessel hivatásánál fogva könnyebben 
előfordulhat. Nyilván szükséges valami affinitás, 
hiszen mi, emberek nem viszonyulunk azonos 
módon a különböző kisebbségi csoportokhoz, 
noha ettől még nem vagyunk diszkriminatívak, 
nem zárunk ki másokat magunk közül. Vannak, 
akiknek a kórházi környezet és a betegekkel való 
foglalkozás jelent kihívást; vannak, akiknek a fo-
gyatékkal élőkkel nehezebben megy a kommu-
nikáció, s velük szemben érzik magukat ügyet-
lennek. 

Nem sokat töprengtem ezeken a kérdéseken, 
mígnem egyszer egy idős, Japánból hazaköltözött 
rendtársamnak, Nemes Ödönnek szegeztem a kér-
dést: ha te most kezdenéd a szolgálatodat itt, Ma-
gyarországon, mivel, kikkel foglalkoznál szívesen? 
A válasz gyors és egyértelmű volt: cigány közös-
ségekkel. Meg is lepődtem a határozott válaszon. 
A miértre adott felelet arra utalt, hogy ez lesz a jövő 
Magyarországának egyik legnagyobb kihívása: si-
kerül-e a cigányságot integrálni a magyar társa-
dalomba vagy sem? Sikerül-e a foglalkoztatásu-
kat megoldani? A kijelentésre ráerősített az az 
Egyesült Államokból hazánkba érkező jezsuita épí-
tész, aki a New York-i Harlemben szerzett tapasz -
talatai alapján úgy vélte, fogalmunk sincs arról, 
mibe fog ez még nekünk kerülni anyagilag és lel-
kileg, belső gondolkodásunk és érzületvilágunk 
változásában. Szavaiból éreztem, hogy sokkal in-
kább a mentalitásbeli különbségekre, a problé-
mákhoz való hozzáállásunkra gondol, mintsem 
csak anyagi áldozatokra. 

2000-ben új tagként miskolci közösségünkhöz 
csatlakoztam. Elöljáróim nagyvonalúságának kö-
szönhetően kerestem a helyem a régióban, azon töp-
rengve, milyen szociális munkát is vállalhatnék itt, 
az Avason. A feladat arra szólt, hogy olyan terüle-
tet keressek magamnak, ahol később fiatalabb je-
zsuiták is megtalálják majd a helyüket, küldetésüket 
a Társaságban. Több szolgálati helyet felkeresve 
(családok átmeneti otthona, idősek otthona, haj-
léktalanszálló) gyakran eszembe jutott Ödönnek a 
kijelentése a cigányságról. Még mielőtt találkoztam 
volna velük, azon töprengtem, egyálta lán milyen 
emlékeim vannak nekem a cigányokról? 
 
Gyermekkor 
Az egyik legkorábbi meghatározó élményem 
egy karácsonyi „szentestéhez” kötődik. Jézuska 

már megérkezett. A családommal ott ülünk az esti 
ünnepi asztalnál, mikor valaki kopogtat az ajtón. 
Ugyan ki lehet ez ilyenkor? 

Nagy meglepetésünkre Miklós, egy cigány-
ember áll az ajtó előtt, aki a község cigánytelepén 
élt, talán az egyik legnyomorúságosabb, löszfal-
ba vájt otthonában. Alkalmi munkákból tartotta 
fönn magát. Mint kiderül, a család összeveszett, 
és Miklós, aki ötvenes éveiben járhatott — talán 
kissé szellemi fogyatékos is volt —, otthagyta a 
famíliát, mondván, elege van az egészből. Saját 
családja nem volt, testvéreivel lakott együtt, 
nyomorúságos körülmények között. Mivel néha-
néha megfordult nálunk, ismerte a járást, tudta, 
hogy a ház végében van egy fészer egy priccsel, 
amely nyáron nagyon kellemes volt, ilyenkor 
azonban egy kicsit hűvös. Így szólt apámhoz: „Fo-
gadjanak be, el kellett jönnöm otthonról, mivel 
nagy veszekedés volt a családban miattam.” 

Szent karácsony éjjelén ilyen kérést elutasíta-
ni több mint bűn, ezért szüleim igent mondtak. 
Miután Miklós elhelyezkedett a kicsiny helyi-
ségben, anyám meghívta őt is az asztalhoz. Mi a 
nővéremmel nagyot néztünk. Talán ötéves le-
hettem. Miklóstól torzonborz kinézete miatt a gye-
rekek féltek. A nagyobbak tisztes távolságból csú-
folódtak is vele az utcán. Szóval félelmetes 
embernek tartottuk Miklóst. 

Óriási esemény volt számomra ez a vacsora. 
Másnap, mikor arról beszélgettek a gyerekek, ki 
mit kapott karácsonyra, én egyfolytában Miklósról 
meséltem. Látták is — még két hónapig velünk 
lakott, míg meg nem békélt az övéivel —, hogy 
én kedélyesen beszélgetek Miklós bácsival, míg 
a többiek közelíteni sem mertek felé. Szóval ala-
posan megnőtt a presztízsem Miklósnak köszön -
hetően. Mindig kérdezték: „nem félsz”? Én nem 
— mondtam —, hiszen a barátom. 

Egy másik élményem az elemi iskola második 
évébe vezet vissza. Az egyik osztálytársam, Sár-
vári Laci, kemény gyerek volt. Ki is lógott közü-
lünk, talán már negyedikbe kellett volna járnia. 
Egy alkalommal az állatkertbe látogattunk, aho-
vá anyám is elkísért minket mint a szülői mun-
kaközösség tagja, s másokkal együtt ő is felügyelt 
ránk a kiránduláson. Indulás előtt az osztályte-
remben gyülekeztünk, mikor Laci szokásosan paj-
koskodott, mi pedig hangosan nevettünk. A ta-
nítónőnek valami dolga akadt, anyám volt a 
fel vigyázó ekkor még egyedül, ő maradt velünk 
az osztályban. 

Most már tudom, jó érzékkel megszidott min-
ket, hagyjuk békén Lacit, hiszen azért rosszal-
kodik, mivel mi állandóan piszkáljuk. Fel is kér-
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te, jöjjön ki a hátsó padból és mutassa meg ne-
künk, miként kell szépen, hátratett kézzel ülni a 
teremben. Laci kihúzta magát az első padban, 
mint szalonnabőr a tűzön és gyönyörűen ült. Mi 
nagyokat nevettünk, anyám egyfolytában di-
csérte. Mikor belépett a tanítónő néni a terembe, 
gyorsan elhallgattunk. Anyám mondja a tanár-
nőnek: „Nézze! Ez a Laci gyerek a legrendesebb, 
úgy ül a padban, mint egy ma született angyal.” 
Hát ettől kezdve olyan barátok lettünk, mint soha 
senki mással. Anyám sokszor a tízórais zacs-
kómba betett még egy kenyeret, hogy adjam La-
cinak, hátha nem hozott magával ennivalót. 

Mindenesetre már gyerekkoromban megje-
gyeztem magamnak, hogy ha szeretettel közeledsz 
az emberekhez — és ez vonatkozik a cigányokra 
is —, mindig számíthatsz rájuk, hihetetlen barát-
sággal viseltetnek irántad. 

 
Cigánypasztoráció a Sajó mentén 
Köröm község Miskolctól harminc, Tiszaújváros-
tól tizenöt kilométerre fekszik. Az új évezred kü-
szöbén a falu lakosságának több mint nyolcvan szá-
zaléka cigány származású volt, ma már kilencven 
százalék lehet. A romungrók, a „magyar cigányok”, 
akik a falut lakták, már nem beszélték a cigány nyel-
vet. A hagyományos cigány kultúra elveszett, az ar-
chaikus népzene helyett olcsó slágerek áramlottak 
ki a lakásokból. Jellemző volt a nagyarányú, szin-
te teljes munkanélküliség, és az ebből fakadó 
szegénység és kilátástalanság. Az egyetlen meg-
élhetési forrás a segély volt. A sok gyermek, a mun-
 kanélküliség, az iskolai képzett ség hiánya csak to-
vább rontotta a családok élethely zetét. Egy-egy 
piciny házikóban sokszor két-három család is 
együtt él (esetenként ez tizenöt fő is lehet), így a 
szobákban a fekhelyek teljesen kitöltik a lakóte-
ret. A házon belül a konyhában zajlott az élet, ahol 
jobb esetben elfért egy sparherd, de sokszor csak 
egy csőkályhának maradt hely. Ezen főztek. Télen, 
a Sajó menti ártéri erdőket pusztítva, a kerékpáron 
keservesen hazatolt fával fűtötték házaikat. A szo-
bákban semmiféle bútor sem volt, de a plazmaté-
vé ott díszelgett, éjjel-nappal azt nézte a család. Em-
lékszem, semmi ítélkezés nem volt bennem, hiszen 
láttam, hogy ez az utolsó fájdalomcsillapító ebben 
a nyomorban. Egyébként is, ki mondta volna meg 
nekik, hogy talán másként is lehetne élni. Könnyen 
ítélkezünk, minősítünk embereket, anélkül, hogy 
vállalnánk a tanítás, a nevelés feladatát, amely las-
san átalakíthatja a szokásokat. 

Kuklay Antalt még a nyolcvanas évek végén 
ismertem meg mint Pilinszky-szakértőt, verseinek 
kiváló elemzőjét. Itt élt Körömben. Hihetetlen in-
tellektusa nem engedte, hogy eltűnjön a süly-
lyesztőben, ahogy ez sokakkal megtörtént a bör-
tönből való szabadulás után. A plébánián, egy 

barokk kori vendégfogadóban összegyűjtötte a kör-
nyéken fellelhető műkincseket, hogy ezzel meg-
alapozzon egy későbbi egyházmegyei gyűjte-
ményt, mely mostanra Sárospatakon kapott 
elhelyezést. A környező plébániákon nyaranta fo-
gyatékkal élő gyerekeket nyaraltatott. 

Kuklay atyának sok korszaka volt, én akkor ta-
lálkoztam vele, amikor a harmadik évezred elején 
a helyi cigányokkal kezdett foglalkozni. A látvány 
hihetetlen ellentmondásos. Egy restaurált barokk 
vendégfogadóban (amely ma műemléképület, 
plébánia) minden hónapban találkozott egy Bu-
dapestről érkező intellektuális kör, amelynek tag-
jai egymást gazdagítva filozófiáról, teológiáról, mű-
vészetekről beszélgettek. A házi koncerteken — 
mind a plébánián, mind a templomban — az ér-
deklődő cigánytestvérek is részt vehettek. Textil-
művészek vezetésével a plébánia alagsorában fel-
állított szövőszékeken készítették az asszonyok 
szőtteseiket, miközben a kastély körül mélysze-
génységben és putrikban éltek. 

Ideérkezésemkor, ebben a nem mindennapi mi-
liőben, egy ünnepi alkalommal, ebéd előtt Kuk-
lay atya lelkesen elemezte Pilinszky egyik versét. 
Miközben a művelt fővárosi publikum és a ci-
gánytestvérek, éhesen, kopogó szemekkel, már alig 
várták, hogy elkezdjük végre az ebédet, az atya tér 
és idő kategóriáin kívül lebegve magyarázott. 
Ilyenkor mellésomfordálva szelíden jeleztem szá-
mára, hogy talán itt az ideje, hogy prózaibb dol-
gokkal is foglalkozzunk. Egy pillanat alatt a föld-
re érkezett, és mindenki nagy örömére elkezdtük 
az étkezés előtti imát. Szóval így kezdtem a cigány -
pasztorációt egy nem mindennapi zsenivel, Kuk-
lay Antallal. Így repültünk, szálltunk föld felett és 
ég alatt ösztönösen, de tudatosan: igenis, segíte-
ni akarunk cigány testvéreinknek. 

A sok siker és öröm mellett nehéz pillanatai is 
voltak a pasztorációnak. 

a) Egy kezdő szociális munkás vagy segítő sok-
szor követi el azt a hibát, hogy a mindenhatóság 
betegségébe esvén azt hiszi, hogy egyedül minden 
problémát meg tud oldani az adott területen. Így 
kellett lassan, csalódások közepette, megtanulnom, 
hogy a lelkivezetés, a szellemi irányítás és az anya-
giakkal való törődés nem lehet egy kézben. Ha nin-
csenek karitász-munkatársak, akik ezt a feladatot 
magukra vállalják, a lelki segítő könnyen osztogató-
adakozó szerepbe szorulva nap mint nap vitat-
kozhat az emberekkel, hogy ki miért kapott bizo-
nyos helyzetben több adományt mint ő, illetve a 
tűzhely miért ehhez a családhoz került, és neked 
még sajnos várnod kell néhány hónapig. 

A feszültségek közepette a segítő lelkész vagy 
mentálhigiénés szakember két tűz közé szorulva 
nyilván könnyebben követ el hibát, és ezzel ront-
 ja a misszió lelki erejének erősödését. Én is így jár-
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tam, mígnem sikerült magam mellé csalogatni 
olyan karizmatikus segítőket, akik ügyesen, lát-
szólag tőlem függetlenül jelentek meg ezen a te-
rületen. 

Visszaemlékszem egy kiscsécsi karácsonyra, 
ahol egyetemista lányok fantasztikus munkával 
családoknak, személyekre lebontva válogatták 
össze azokat a minőségi ruhadarabokat, gyógy-
szer jellegű készítményeket, élelmiszereket, já-
tékokat, amelyek a család számára fontosak vol-
tak. (Abban az időben statisztikailag ez a község 
volt a legfiatalabb település Magyarországon, inf-
rastruktúra szempontjából pedig a legelmaradot-
tabb. Volt egy időszak, mikor még egy kis üzlet sem 
volt a településen. Mindenért a szomszédba, Gi-
rincsre kellett átjárni, miközben a településen több 
mint száz óvodás, általános iskolás gyermek élt.) 

A különbségek ellenére az emberek is elfogadták 
az elosztást, látva azt a személyes szeretetet, ami 
a lányoknak köszönhetően az elosztásban érvé-
nyesült. Egy asszony meg is jegyezte: „Itt még így 
nem lett szétosztva az ajándék, hogy valóban min-
denki azt kapja, amire szüksége van, és ami neki 
is tetszik”. Ez egy igazi békés karácsony volt — 
mondták a helybeliek. Nem volt semmi marako-
dás az ajándékok körül. Korábban alapon min-
denki minél többet akart markolni a szétosztásra 
kerülő javakból, hogy majd az osztás után meg-
kezdődjön egy ordibálásba torkolló cserebere. 
Nyilván ezt csak úgy tudtuk elérni, hogy a lányok 
hónapokon keresztül, velem együtt látogatták a kis-
csécsi családokat. Név szerint ismertük a gyere-
keket és szülőket. 

b) Időre van szükség, míg az ember az uzso-
rarendszer terén ugyancsak kiismeri magát. Itt is 
nagyon fontos az anyagiaktól való függetlenség, 
mert egy idő után, ha a családok, a rászorulók bíz-
nak a segítőben, előbb-utóbb jelzik, hogy kik van-
nak az uzsorarendszer hátterében. Ha én is köz-
vetlenül benne vagyok az anyagiak elosztásában, 
óhatatlanul magamra húzom az uzsorásokat, akik 
jobban panaszkodnak, mint a legnyomorultabb 
rászoruló. Így alakul ki az a furcsa helyzet, hogy 
egy idő után az uzsorást kezdem támogatni, sőt 
az elosztási munka egy részét is rábízom, mi-
közben az igazi nélkülözők nem kapnak semmit 
a segélyekből. 

Egyik alkalommal egy többgyermekes anyu-
kának télvíz idején sikerült szereznem egy gyö-
nyörű dzsekit. Mindig szedett-vedett melegítőben 
járt a faluban, nagy hidegben. Egyszer csak látom, 
hogy a dzseki ott ékeskedik valakin. Megkérdezem 
tőle, honnan szerezte ezt a szép kabátot. „Hát a Gizi 
adta nekem.” Megkeresem Gizit, hogy megkér-
dezzem tőle, miért adta oda a szép új kabátját an-
nak az asszonynak. „Jaj, József atya, tudja, hogy én 
sok pénzzel tartozom annak a nőnek. Ha valami 

szépet lát nálam, hát azonnal elveszi.” Hihetetlen 
dühös lettem. Nem kis művészet volt, hogy ezt 
a személyt mint uzsorást sikerült leválasztanom 
erről a családról. 

Hosszas lelkipásztori munka után lesz bizalmuk 
az embereknek, hogy sérelmeiket megosszák ve-
led, mert sokáig rettegnek attól, hogy az uzsorás 
előbb-utóbb bosszút áll rajtuk, ha panaszkodnak. 
A volt munkatárs, aki eddig felelősként állt mel-
lettem a szolgálatban, most már mint uzsorás ne-
hezen viselte, hogy kiesett az adományok szétosztói 
közül. Az egyszerű emberek, akik szembeszállnak 
ezekkel az erőkkel, néha jobban járnak, ha végleg 
elhagyják a települést — elveszítve házat, telket 
mindent. Égbekiáltó bűnök történnek ezen a te-
rületen! Sajnos az állami, önkormányzati elosztá-
sok idején ezeket a nehézségeket nagyon nehéz 
teljesen kiiktatni. A települési vezetőknek se ener-
giájuk, se érdekük nem fűződik sokszor ahhoz, 
hogy ezt a helyzetet teljesen megoldják, mert szá-
 molniuk kell a következő választásokkal. Ha to-
vábbra is jelen akarnak lenni a falu életében, sok-
szor szemet kell hunyniuk bizonyos dolgok fölött, 
mert a választási pártoskodások is sokszor az uzso-
rásoknak, az új kisebbségi önkormányzati elit ve-
zetőinek irányítása alá esnek. 

c) A cigányság átpolitizált helyzete közvetve 
vagy közvetlenül az egyik legnagyobb keresztje 
a cigánypasztorációnak. Bátran ki kell mondani, 
hogy a cigányokkal, a munkásokkal, a fiatalok-
kal való foglalkozás a kommunizmus alatt „til-
tott gyümölcs” volt az egyházak számára, ebben 
a munkában nemigen vehettek részt. Általánosan 
hirdetett ideológia volt, hogy az egyház érzéketlen 
a szegények iránt, de valójában csak a „szocialista 
munkáspárt” volt hivatott ezekkel a rétegekkel 
foglalkozni. A klerikális, polgári brigantik csak 
manipulálják a szegényeket — mondták az akkori 
pártfunkcionáriusok. Ezt a természetesen ha-
zug véleményt egy idő után az embereknek egy 
jó része el is hitte. A lakosság többsége egy idő 
után sajnos nem nagyon törte magát, hogy ezt a 
képet megváltoztassa magában. 

A rendszerváltozás után a négyévenkénti vá-
lasztás csak erősítette ezt a cigányságról és polgá-
riakról kialakított tévhitet a közéletben. Egy alka-
lommal, mikor a Tisztelendők sorozat szerkesztőjével, 
dokumentumfilm-rendezőjével beszélget tem a ci-
gánypasztorációról, kijelentette: egyház által ve-
zetett cigánymisszió nem létezik. Az egyház ele-
ve nem lehet a cigányság szövetségese. Róbert 
László a dél-amerikai felszabadítási mozgalmak 
jeles alakjairól készített filmeket, és az egyházia-
kat, akik döntő szerepet játszottak a felszabadítási 
mozgalmakban, szerepüket elferdítve kommu-
nistákként mutatta be a hazai nézőknek. Termé-
szetesen a hallgatásra kényszerített egyháziak nem 
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mertek ez ellen a ferdítés ellen elég bátran tilta-
kozni. Így vált a cigányság a kommunista, liberá-
lis baloldal játékszerévé, szinte a mai napig, kü-
lönösen a parlamenti választások idején. Az utóbbi 
polgári kormányok tudták csak eloszlatni azt a tév-
hitet, hogy a polgári világnézettől idegen lenne a 
szegényekről való gondoskodás. 

Viszont el kell ismernem, hogy voltak az okta-
tás és a sajtó világában olyan baloldali, liberális sze-
mélyek, szakemberek, akik markáns cigány poli-
tikájuk és véleményük miatt a keresztény-krisztusi 
értékekhez eljutva, inkább nevezhetők anonim ke-
resztényeknek, mint tőlünk távoliaknak. Bár több 
keresztény, pap, püspök lett volna olyan elköte-
lezett a cigányság mellett, mint ők. Ezeket a sze-
mélyeket ma is Krisztusban testvéreimnek vallom. 

d) Egy másik nehézség a mindenkori pályázati 
rendszer. Sajnos ezekről a tényekről sem hall-
gathatunk. Az állami normatívák megszületése 
előtt szinte minden támogatás pályázati úton dőlt 
el és lett kifizetve. Sokszor izgalmas kérdés volt, 
hogy a támogatás folytatódik-e, vagy sem. Mikor 
a támogatás megszűnt vagy szünetelt, sokszor 
szétszéledt a támogatott csoport. 

Számtalanszor követhetetlen volt az is, milyen 
szempontok szerint történik a támogatás. A Sze-
retet Iskolánk a pályázat időszakában a közel negy-
ven szervezet közül az utolsó tízes körben még 
megmaradhatott, ám hirtelen egy addig ismeret-
len csoport vitte el a teljes támogatási összeget. 

e) Személyes jelenlét. Gyorsan rájöttem, hogy 
ezt a munkát igazán hatásosan távirányítással 
nem lehet végezni. Ott kell élnünk az emberek kö-
zött, ha azt akarjuk, hogy akár csak szerényebb 
eredményeket is elérjünk. Kezdetben a miskolci 
rendházból kiutazva végeztem a feladataimat. Egy 
idő után fárasztó lett az állandó utazás, annak el-
lenére, hogy csak harminc kilométerre feküdt Kö-
röm Miskolctól. A jezsuita közösségnek nem 
tetszett, hogy lassan körön kívülre kerülök, mert 
a terepen egyedül voltam, és bizonyos helyze-
tekben nem tehettem meg, hogy nem vagyok je-
len egyes eseményeknél a rendház életében. 
Gyakran a rendi közösség kárára a terepet kellett 
választanom. Felmerült a kérdés, hol van a kö-
zösség az életemben: Miskolcon vagy Körömben? 

Én nem akartam elhagyni a Társaságot, ezért 
döntenem kellett Köröm és a közösség között. Nem 
volt könnyű a döntés, így kerültem Budapestre. 
Amint már korábban utaltam rá, látható volt, hogy 
a misszió nélkülem is halad. Hála Istennek a ver-
biták vállalták a körömi roma közösségeket. Bu-
dapesten a rendházban laktam, de engedték, 
hogy gondolkodjam azon, miként is tovább. 

Világosan láttam, hogy fiatal rendtársaim ezt 
az életformát, amelyet én éltem, nem akarják foly-
tatni. A Társaság itt, nálunk, jobban támogatta a 

felnőtt ifjúsággal, az egyetemistákkal való fog-
lalkozást. Ez nem a szociális munka lenézéséből 
akadt. A fiatalokkal foglalkozó rendtársaim, 
ugyancsak a nemzetközi prioritásokat követve, 
végül is az ifjúsággal való pasztoráció iránt kö-
telezték el magukat. 

Körömben inkább szociális munkásként je-
lentem meg a cigányok között, és csak később 
konstatálták, hogy én pap/szerzetes is vagyok. 
Sokáig nem hitték el, de a szombati beszélgeté-
sek, „hittanórák”, szentmisék lassan megszokottá 
váltak, így már látták, hogy Józsi bácsi valóban 
pap is. Csobánkán az azonnali lelkipásztori szol-
gálat miatt ez magától értetődő lett. Budapestre 
való visszaérkezésem után, mivel a VIII. kerüle-
ti Horánszky utcában álló ingatlanunkat még nem 
kaptuk vissza, hirtelen ugyanis úgy adódott, hogy 
Csobánkán végezzek lelkipásztori szolgálatot. Mi-
vel az itteni plébános egészségi állapota össze-
omlott, átmenetileg én lettem a falu „plébánosa”. 

Sokan vannak, akik arra esküsznek, hogy a pap 
maradjon a saját kaptafájánál. Én úgy láttam, hogy 
mindennek párhuzamosan kell haladnia. A KA-
LOT-mozgalom egyik kiváló papja, P. Bíró Ferenc, 
még a múlt század negyvenes éveiben megfo-
galmazta, amit én is vallok: „Előbb adjunk ke-
nyeret a rászorulóknak, és csak utána hívjuk az 
égi kenyérhez. Amennyiben az a kérdés, hogy én 
egy templomot vagy szociális intézményt építsek 
egy községben, én az utóbbit választanám.” Min-
 denesetre Csobánkán inkább a papi szolgálati sze-
repem került reflektorfénybe. 

Már érkezésem napján a gondviselésnek kö-
szönhetően egy cigányemberért mutattam be 
szentmisét, akinek ezen a napon járt le a gyászi-
deje. Hogy miért volt ez gondviselésszerű? Aki 
ismeri a romákat, a cigányokat, jól tudja, hogy ná-
luk a temetés a „fő szentség”. Felekezetre való te-
kintet nélkül egy ilyen gyászszertartáson, gyász-
misén általában jelen van az egész közösség. Itt 
sem történt másként. Még mielőtt valakit is meg-
ismerhettem volna az egyházközségből a teljes ci-
gány kompániával találkoztam. 

Minden valamirevaló magyar vagy cigány kö-
zösség legalább kétszeresen megosztott. Ismerős 
a mondás: „Ahol két magyar, ott két párt”. Ez a 
cigányokra hatványozottan érvényes. Általában 
nagycsaládokként oszlik meg a közösség. Csobán -
kán is két nagy csoport él egymás mellett békes-
ségben, de azért megvannak a maguk vitái. A ma-
gyarokkal szemben zárnak, de maguk között 
ér vényesül a csoportok közötti érdekmegoszlás. Ez 
még a kocsmák látogatását is érinti. Egyik csoport 
a „Bernát kocsmába”, a másik a „Toldi kocsmába” 
járt a barátaival. Az említett temetési mise után 
mindkét kocsmát felkerestem, ahol egy utólagos 
kis halotti búcsúztatót rendeztek, mivel a szer-
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tartásra tiszteletből mindenki eljött! Így történ-
hetett, hogy egy hét alatt mindenkit megismer-
tem, aki csak számított a faluban. 

Az emberek vallási érzületére hatással volt a 
Szentkúti Kápolna közelsége. A kápolnához vezető 
út mentén éltek a cigányok. Gyönyörű vidék! Most 
már biztosan tudom, hogy a környezet, a táj ha-
tással van a lélekre. Ha a faluba nem is jártak el 
gyakran misére, ezt a kápolnát nagyon szerették. 
Sokszor kijöttek ők is imádkozni, meríteni a szen-
teltvízből. Gyermekeiket sokszor itt kereszteltük. 
Volt itt elsőáldozás is. Egy jó ideig Vizitáció ün-
nepén mindig püspöki misét tartottak ezen a he-
lyen. Most is vigyázzák, gondozzák a kápolnát. 

Ideérkezésemkor még házasságrendezéseket 
is tartottunk. Évtizedek óta hűségben együtt élő 
párok kötöttek szentségi házasságot. Az első al-
kalommal Bíró László püspököt hívtam meg, 
hogy végezze a szertartást, mert ugye, a cigá nyok-
 nál, akárhogy is legyen, a püspöknél kezdődik el 
a pap. Hogy ennek a falunak az élete így alakult, 
abban nagy része volt a hatvanas évektől kezdő -
dően itt szolgáló papoknak. Különösen Kapcsándi 
Zsigmond bencés atya nevét fontos megemlíte-
nem, aki Tarzícia nővérrel (szociális testvér volt) 
sokat tett azért, hogy a falu lelkülete ilyenné for-
málódjon. Köszönet és hála nekik! 

Lelkipásztori munkám eredményességét a 
családokkal való kapcsolatom alapozta meg. A ci-
gányság nagyon vendégszerető nép, hálásak, 
hogyha felkeresik őket otthonaikban. Megtisz-
teltetésnek veszik. Ha a pap látogat el a házba, az 
különösen nagy eseménynek számít. Pillanatok 
alatt összehívják a ház apraját-nagyját, még a 
szomszédokat is. Ők is odasereglenek. Nem te-
lik el negyed óra, és már harmincan ülhetünk egy 
lakásban. A család otthona sokat elárul az ott la-
kókról, de az emberi kapcsolatokról is sokat 
mesél. Tudni lehet, hogy ki kivel kommunikál, il-
letve hol feszülnek nézeteltérések a család és a 
szomszédok között. 

Ezt a családi képet látva érthetővé vált az is, mi-
ként viszonyulnak vallási kérdésekhez. A cigány-
közösség szívesen van együtt. Fiatalok, kicsinyek, 
nagyok, idős testvérek zavartalanul vannak együtt 
és beszélgethetünk hitbéli kérdésekről is. A fiata-
lok is érdeklődők. Egy Bibliát olvasó közösséget 
könnyebb családi keretek között összehívni, mint 
korcsoportokban megszervezve. Itt a nagycsalád 
kötetlenül beszél magáról, míg mások előtt lelki-
ekben talán nehezebben nyílnak meg. 

Az ünneplés is legtöbb alkalommal családi ke-
retben történik. Szívesen ünnepelnek együtt, 
ezért minden eseményt kihasználnak az ünnep-
lésre, az öröm kifejezésére. Ebből a szokásból so-
kat tanulhatnánk mi, többségiek is. Sokszor úgy 

érzem, ezekben a családokban több az öröm. Leg-
alább is ki merik fejezni egymás felé. 

Valamikor Csobánkán sok kőbánya volt, ahol 
fejtették az építési kőzetet. Innen ered a mester-
ség, a kőfaragás iránti vonzalom. A régi bányákat 
látva arra gondoltam, jó lenne megnyitni, revita-
lizálni egy régi fejtőhelyet. Tudom, a környezetvé-
dők most a fejükhöz kapnak, de szerintem hosszú 
távon ez lett volna a megoldás, mert az em berek, 
gyermekeikkel együtt az erdőbe jártak, gyűjtöt-
ték illegálisan a követ, amit utána megfaragva ér-
tékesítettek a feketepiacon. Ez a tevékenység sen-
kinek sem volt jó. 

Utánaszámolva láttam, hogy akár harminc em-
bert foglalkoztatott volna ez a bánya. Találtam egy 
szakembert is, aki vállalta volna a bányakapitá-
nyi feladatokat, mert erre szükség volt, hogy a bá-
nya újrainduljon és üzemeljen. Ezt látva felke-
restem a budapesti központot. Az adminisztratív 
buktatók sokaságán átjutva végül kiderült, hogy 
több mint egy tucat szervezet engedélyét kell még 
begyűjteni, hogy utána egy év feltáró-fejtés után 
kiderítsék, van-e fantázia a dologban, majd további 
három év kísérleti fejtést követően, nagy való-
színűséggel leállították volna a fejtést. Gyakorla-
tilag mindenki látta ennek a kezdeményezésnek 
a hasznosságát, de végül a különböző ellenérde -
keltségek miatt belefáradva maguk a cigányok 
kérték, hagyjuk abba az egészet, hiszen nekik most 
kell megélniük, most szeretnének dolgozni a csa-
ládjukért. 

A kapitányságon felindultságomban el-
mondtam, hogy én ezek után buzdítani fogom a 
cigányokat, hogy „lopják a követ”, mert itt a go-
noszság erői működnek egy közösségi kezde-
ményezéssel szemben. Istenem, hány cigányügyi 
kezdeményezés bukik el, mert a cigányokon kí-
vül mások is profitálni akarnak a pályázatokon. 

Ma már korom és egészségi állapotom miatt 
úgy látom, hogy el kell engednem ezt a lelkipász -
tori területet és a még bennem motoszkáló terve -
ket. Szomorúsággal tölt el, hogy nem látom Tár-
saságunkban azt a készséget, hogy a romák ügyét 
is a vállukra vegyék, pedig a sok változás ellené-
re, alig haladt előre a társadalomban a romák be-
fogadása és integrációja. 

Én is bátortalanul énekelném a dalt, amelyet 
Zsigó Jenő egy alkalommal, Cseh Tamás 50. szü-
letésnapján énekelt. Zsigó a dalnoknak A mosó-
konyhában című dalát ötvözte a cigányhimnusz ref-
rénjével. Én is ezt dúdolom néha magamban: 
„Nem loptunk mi csak egy szeget Jézus Krisztus 
tenyeréből!” „Csak tíz év múlva ne ez a dal legyen! 
Csak száz év múlva ne ez a dal legyen!” 

HOFHER JÓZSEF
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