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Macsek Laura

Kettős pánt között

Örömhír cigányoknak is

Péli Tamás óta tudjuk, hogy a cigány ember munkája kettős pánt szorításában, azaz a cigány és a magyar kultú-
ra kötésében próbál kibontakozni, teret nyerni. A dr. Tóth Károly által szerkesztett tanulmánykötet ezt a fajsúlyos 
problémakört járja körül, miszerint mi az, ami ezt segítheti, illetve akadályozhatja. A téma meglehetősen nehéz: 
sokat lehet markolni és keveset fogni. A cigányság kapcsán felmerülő problémák, megoldási útvonalak leírása, 
körbejárása elcsépelt frázisként hat, mivel ez a fajta olvasat mára már megszokottá vált. Ráadásul a cigányság és 
a probléma szavak lassan úgy összeforrnak, mint egy rosszul használt szintagma. A füzet e két szót próbálja - az 
előszóban leírt - hit parancsa, az együttes cselekvés és az ökumené hangsúlyozásával más kontextusba helyezni.

Akár tetszik, akár nem, a legtöbb ember a tudományos, vagy akár egyházi érvelésekkel szemben a cigányság-
ra, mint problémaforrásra tekint. Ha a posztmodern kor egyik dekonstrukciós stratégiájával vizsgáljuk, látható, 
hogy a tudattalan vágy struktúrájának kényszeres ismétlése jön létre azért, hogy a jelölőt jelentéssel ruházzuk 
fel – azaz folyamatosan hasonlítjuk, definiáljuk magunkat másokhoz: legyen ez pozitív vagy negatív kimenetelű. 
Ez a fajta önmeghatározás és a hozzá kapcsolódó előfeltevések gyökerei a múltba nyúlnak vissza és máig megha-
tározzák az egyes emberek hozzáállását a cigánysághoz.

A kötet kilenc (köztük két cigány származású) szerző írása alapján mutatja be 2010-ben az egyházak cigány-
sággal kapcsolatos fontosabb elképzeléseit, stratégiáját, módszertanát. Akik a füzettől megható történeteket, 
„megvilágosodásokat”, bizonyságtételt remélnek, csalódniuk kell. A különböző vallású szerzők kísérletet tesz-
nek arra, hogy definiálják a cigányság eredetét, szokásait, történelmét, problémáit és a kitörési pontokat. A leg-
többen reformátusok, de evangélikus, baptista, pünkösdista, metodista írás is olvasható, sőt – kellemes meglepe-
tésre –  Derdák Tibor buddhista vallású gimnáziumi igazgatóé is. A legnagyobb lélekszámú katolikusok azonban 
nem képviseltetik magukat, pedig érdemes lett volna az ő megközelítésükben is megvizsgálni a problémakört, 
tekintettel jelentős pasztorációs tevékenységükre. 

A felvezető tanulmány dr. Tóth Károly református ny. püspök tollából vékony határmezsgyén egyensúlyoz: a 
bibliai antropológiát mutatja be, igei alapvetéseken keresztül. A Biblia alapján ismerteti a mai darwini fajelmélet 
és a bibliai teremtéstörténet emberképének kialakulását és fejlődését, végül pedig rámutat, hogy a Biblia megol-
dást nyújt még a reménytelen helyzetekben is, és mindenki, még a lenézettek is Isten gyermekei. 

A szerzők nemcsak különféle témákat ismertetnek, hanem az egyházak cigánystratégiáját is. A Magyarországi 
Református Egyház országos cigányügyi referense írásából megismerhetjük a magyarországi cigányság csoport-
jait, a magyar cigányokat, az oláh cigányokat és a beás cigányokat. Landauer Attila érezhető magabiztossággal 
mutatja be ennek a népcsoportnak a mai ismereteink szerinti nyelvhasználatát és jellemzőit. A szerző érdeme, 
hogy a témával alaposabban foglalkozni akarókat részletes irodalomjegyzékkel segíti. 

 Surman László, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség cigányüggyel foglalkozó cigány származású szakembe-
re – a füzet terjedelembeli korlátai miatt – felvázolja a romák kultúráját (irodalom, zene), s a valláshoz fűződő, 
hiedelmekkel telített világát. A cigányok vallásgyakorlása türelmet kíván mind a lelkésztől, mind a gyülekezettől 
is, mert bár az adott társadalom vallási kultúráját vették fel, saját babonáikat (szemmel verés, átok) sem hagyták 
el. Fontos megvizsgálni, hogy az ezerévi vándorlás alatt miként tudták megőrizni saját hagyományaikat, és ettől 
van-e jogunk megfosztani őket?

Felkavaró tényekkel szembesít a szintén cigány gyökerekkel rendelkező Csonka József Ph.D. református misz-
sziós lelkész, aki a cigányholokausztot mutatja be. Ismerteti az üldöztetés okát, az előítéletek kialakulását és az 
ebből eredő fajelméletet. Külön fejezetet szentel a Fajhigiéniai Kutatóintézetnek, és a Harmadik Birodalom „ci-
gányveszély” elleni törvényeinek. Fontosnak tartja kiemelni, hogy a cigány áldozatok nem másodrendű halottak 
a zsidó áldozatokkal szemben, sőt faji megkülönböztetés azóta is fenn áll, bár ennek  – önmagunk számára való 
–  beismerése még várat magára.
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Sajátos színt ad az összeállításnak Derdák Tibor iskolaigazgató beszámolója a sajókazai gyülekezet küzdelme-
iről, mely a Dr. Ambédkar gimnáziumot tartja fenn. A buddhista szerző hitelesen, szerényen és a hitébe vetett 
bizodalommal mutatja be eredményeiket. Az egyházak közül a legrészletesebb programot ismerteti, melyet az 
elmúlt évek alatt próbáltak ki és alkalmaznak. Megismerhetjük a cigányok integrálását a gyülekezeti életbe, a 
szeretetszolgálat, nevelés, oktatás, pedagógiai módszerek, a tehetséggondozás szépségét. Részletes leírást ka-
punk a gócpontokról, melyek kezelésre szorulnak, konkrét megoldási javaslatokkal együtt. 

A baptista (Csuhai József), metodista (Szuhányszky István) és az evangélikus (Bakay Péter) cigányügyi straté-
giák hasonló képet mutatnak. Logikailag talán szerencsésebb lett volna az egyházak általános stratégiáit vázoló 
tanulmányokat egymás mellé rendezni a könnyebb összehasonlítás miatt. Általánosságban elmondható, hogy 
az igei alapvetés fontossága, a misszió, az evangelizáció, a szolgálat áll a középpontban. Próbálnak megoldási 
javaslatokat nyújtani, mindenki a saját maga által megtapasztaltak fényében. Mindenhol más problémakörre 
esik a hangsúly, és ezzel kapcsolódnak össze a lehetséges válaszok is. Közülük egyet emelnék ki. Bakay Péter a 
Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziói referense, aki kemény szavakat használ azért, hogy felhívja 
az olvasó figyelmét, hány hiábavaló kezdeményezés történt eddig a cigányokért, mennyi félelem, magunknak 
sem bevallott idegenkedés, tudatlanság rejtőzik a cigánymisszió nehézsége mögött. Minden misszió áldozattal, 
szenvedéssel jár, nincsen recept, általános megoldás: ugyanolyan fontos az egyházi vezetők kiállása, de az egy-
házi média nyitása is e téma felé. 

Egy sajátos válasz dr. Hadházy Antal református lelkipásztor írása, melyben egy összetett kérdést, a cigányság 
és a bűnözés témáját járja körül, s – feltehetőleg magánvéleményét leírva – kifejti, hogy a bűnözővé válásért a bű-
nöző csak részben felelős, „az egyik ilyen összetevő – különösen a cigányok esetében – az alacsony iskolai végzettség. 
Az alacsony iskolai végzettség szólhat az öröklött értelmi képességekről.” (sic!)

A jelenlegi helyzetet és a jövőt is felvázolja dr. Tóth Károly összefoglalója az Európai Unió romastratégiájáról. 
Rengeteg új szabályozás, projekt indult el az utóbbi években, melynek célja az integráció, valamint a diszkrimi-
náció visszaszorítása. A laikus olvasó számára is egyértelművé válik: a programokban Magyarországnak is minél 
gyorsabban és hatékonyabban kellene részt vennie. Talán érdemes lett volna ezt az összefoglaló tanulmányt a 
szerző bevezető, alapvetéseket megfogalmazó írásával keretbe rendezni és záró esszéként szerepeltetni.

Európában, ahol a cigányokat nem is etnikumként, hanem vándorló népességként (travellers) tartják számon, 
nagy összefogásra van szükség ahhoz, hogy a fenti elképzelések megvalósuljanak. A füzet, amely a nagy ívű euró-
pai elképzelések legmélyebb leágazódásait, a decentralizált helyi stratégiákat vázolja fel, úttörő munka. Ugyanis 
hiába élünk a romaintegráció évtizedében (2005–2015), ha az elvek csak az elképzelések szintjén maradnak meg. 
A magyar EU-elnökség alatt megszülethet egy átfogó, európai szintű cigány- (roma)stratégia, melynek kereté-
ben több, ehhez a füzethez hasonló részletes, tapasztalatokon alapuló kötet is megjelenhet. Ezzel együtt, remény-
ség szerint egyre több cigány író,  ne adj isten cigány írónő is publikációs lehetőséghez juthat. Bakay Péter szavait 
idézve: „Az idő elérkezett!”

Örömhír cigányoknak is
Szerk. dr. Tóth Károly. Ökumenikus Tanulmányi Központ, Budapest, 2010


