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O l v a s ó i n k !

Lapunk 2009 októberétôl változatlan terjedelem-

ben, változatlan tartalommal, változatlanul radi-

kálisan mérsékelten, de ingyenes lapként folytatja 

mûködését. 

A korábbi években rengetegszer tapasztaltuk, hogy 

nagyobb az általános érdeklôdés lapunk iránt, mint 

a „fizetôképes kereslet”. Próbáltuk minél több he-

lyen hozzáférhetôvé tenni a lapot, ám a pénzügyek 

rettentô körülményessé tették a terjesztési rendszer 

fenntartását és hatékony mûködtetését – legyen 

szó ellopott újságokról, vagy visszapostázott ma-

radványszámokról. 

Emellett megtapasztaltuk azt is, hogy hiába olvas-

sa érdeklôdéssel szinte mindenki a kezébe nyomott 

IGEN-t, kevesen lesznek elôfizetôk vagy rendszeres 

újságvásárlók: az internet és az ingyenes sajtóter-

mékek térnyerésével egyre kevesebben vannak, akik 

pénzért vásárolnak maguknak újságot. Ami nem baj. 

Meggyôzôdésünk ugyanis, hogy ma egy olvasó nem 

a pénzével fizet: személyes figyelmét, idejét adja, és 

ez egész biztosan többet ér párszáz forintnál. 

A lap ingyenessé tétele mellett gyökeresen átala-

kítottuk lapunk terjesztését is. Budapesti szék-

helyünkbôl adódóan a fôvárosban a legjobb lefe-

dettségünk: itt egyetemista terjesztôink juttatják 

el a lapot plébániákra, keresztény közösségi köz-

pontokba, katolikus iskolákba. Vidéken az egyház-

megyék ifjúsági referensei segítenek minket abban, 

hogy minél több közösséghez eljusson az IGEN – 

ezt a munkát ezúton is hálásan köszönjük.

Abban csak bízni tudunk, hogy a lapban megjelenô 

hirdetések, az IGEN Alapítványhoz befolyó támo-

gatások, illetve az Egyesület pályázati forrásai 

hosszú távon is elégségesnek bizonyulnak majd 

a lap megjelentetéséhez. Kérünk mindenkit, aki 

fontosnak tartja, hogy a magyar sajtóban jelen 

legyen egy sajátos hangvételû, ingyenes, fiatalok-

nak szóló, keresztény lap, támogassa munkánkat 

– szponzor-elôfizetéssel, hirdetéssel, adománnyal, 

imával. 

Réti László

fôszerkesztô

ElôfizEtni 
Egy ingyEnEs lapra?

Bár szerkesztôségünk igyekszik mindenhova (pontos ter-
jesztési lista az igen.hu-n) ingyenesen eljuttatni az igEn-t, 
továbbra is fenntartjuk a lap elôfizetésének lehetôségét. a 
2009-re elôfizetett olvasóinknak az idei év hátralévô lap-
számait természetesen postán küldjük, 2010-tôl viszont 
csak annak lesz igEn a postaládájában, aki külön jelzi a 
szerkesztôség felé elôfizetési szándékát.

Három különbözô elôfizetési 
lehetôséget kínálunk:

1amennyiben egyetért lapunk célkitûzéseivel, és támogatandó célnak tartja azt, hogy 
évente hatszor megjelenjen egy sajátos hangvételû, kifejezetten fiataloknak szóló, orszá-
gos terjesztésû, ingyenes katolikus lap, támogassa munkánkat szponzor-elôfizetéssel! 
a támogatói elôfizetés díja egy évre: 6000 ft 

2amennyiben nem ér el lakhelyéig az igEn keze, vagy tart attól, hogy a templomban 
elkapkodják Ön elôl kedvenc lapját, fizesse elô postán az újságot! 
Elôfizetés postázási és csomagolási költségért, egy évre: 2000 ft

3amennyiben Ön környezettudatosabb annál, minthogy papíron olvasson, de szereti 
a szép grafikákat, rendelje meg lapunkat elektronikus formában. E-megrendelés az 
igen.hu „elôfizetés” menüpontja alatt. Ugyancsak ezt az elôfizetési formát ajánljuk 
külföldi olvasóink számára is.  
az elektronikus elôfizetés természetesen ingyenes.

postai úton: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
ElEktronikUsan: www.igen.hu/elofizetes
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„Napéjegyenlôség van, tudták?” - Így kezdtem minap egy elôadást. A hallgatók bizo-
nyára meglepôdtek, hogy jön ez ide, mi köze van ennek a vállalkozási ismeretekhez.

Kisgyerekkorom óta szívesen elbabrálok, eltûnôdök apróbb-cseprôbb dolgokon. Ilyen-
kor, kora ôsszel különösen. Szülôhelyemen vadgesztenyét gyûjtöttem. Iskolába menet 
és vissza, délutáni csellengéseim során, szedtem a zsebembe, táskámba, a tornacuc-
comba, a tarisznyámba, ahova csak elfért. Nem ment gyorsan: túl szépek voltak ahhoz, 
hogy csak úgy szórjam teli marokkal egy zsákba. Többnyire egyenként nézegettem, 
milyen szépek, milyen különbözôek, némelyek még csak éppen kifeslôdôben a bur-
kukból. Laknak vadgesztenyék egy burokban ketten, nagyritkán akár három, négy is 
elôfordul. A párosak lapos felükkel tapadnak egymáshoz, ami mindig különös élményt 
jelentett annak az egykori fûzfôi kisfiúnak: ezeket az összesimuló, egymáshoz tapadó 
gesztenyepárokat kedvelte legjobban. De képes volt gyönyörködni az egyedüli példá-
nyokban, amelyek gyakran jól hízottan töltötték ki a terüket, vagy éppen azokban az 
apró csodákban, amelyek, a jó ég tudja hogyan, meglapultak egy-egy testes gesztenye 
oltalmában. És nem tudom azt tudják-e, hogy mennyi különbözô színû gesztenye 
létezik, s tudják-e, mennyi árnyalata van a gesztenyebarnának?

Az iskolában hurkapálcával különbözô figurákat kellett készíteni a gesztenyékbôl, de 
ez már nem igazán érdekelt, gondolataimban számomra egészek, teljesek voltak anél-
kül, hogy mindenféle figurákat készítettem volna belôlük.

Néhány ôszön egy-két zsákra valót összegyûjtöttem, amit a szomszéd Béla bácsi a 
Zsigulijával elvitt a begyûjtô helyre, s nekem ebbôl némi zsebpénzem lett. Ez lehetett 
az elsô vállalkozásom? Csoda tudja. Szeretteim is segítettek gyûjteni, még Erzsi néni 
is. Hogy a pénzt mire költöttem, már nem emlékszem, a gesztenyékre viszont annál 
inkább. Ma is érzem formájukat, tapintásukat, az illatukat, látom a fényüket. Jó rájuk 
gondolni.

Ahogy jó érzés visszaemlékezni a régi szüretekre is, amihez Irén néniéknél mindig 
járt sparhelten sült gesztenye is. Volt, amikor magunk szedtük meg, elbóklászva, az 
istvándi hegyben. Én inkább csak pirgáltam óvatosan, mert azoknak nagyon bökôs 
volt a burkuk tüskéje. Nem is értettem, miért ezeket a szúrós tüskés házúakat nevezik 
szelídnek, és miért azokat a számomra sokkal kedvesebb, szebb, fényesebb gesztenyé-
ket vadnak, amiknek még a tüskéjük is puha. A szelídeknek az ízét szerettem, fôve, 
sütve, de leginkább a sütés illatát szippantottam magamba, meg a régi présházét, és a 
tisztaszobáét, ahol volt egy kép, szúrós, bökôs koszorúval a fején - a Te fiad.

Köszönöm, Uram, hogy engeded szeretnem a vadat és a szelídet! Köszönöm, 
hogy imádkozhatok hozzád szelídnek hitt vadakért és vadaknak hitt szelídekért. 
Mindannyiunkért. A napéjegyenlôségért. Amit Te teremtettél, a mi okulásunkra. 

Gesztenyék
q

iMAsuli

t A R t AloM

„Kôkemény idôk jönnek”   6
interjú Hofher József kispesti 

plébánossal, a jezsuita szerzetesrend 
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A kavicsra épült egyház   8
Una vera catholica f ides
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inteRJú HOfHeR József 
JezsUita szeRzetessel

„Csak evangéliumi alapokon látom lehetségesnek a cigány-
kérdés megoldását. Eleve rossz, nem keresztnyi szemlélet, 
amikor méricskélek. Amikor táblázatba foglalom, hogy 
ennyi magyar áldozat van és ennyi cigány, majd ebbôl 
következtetéseket vonok le. Az átütô lépést a keresztény 
egyházak meg tudják tenni – ha akarják. Nem pályázati 
pénzeken múlik, hogy változás legyen, hanem a hozzáál-
láson.”
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ÖtlEt a fotElBôl
A keresztény közösség és a Szentírás úgy vannak, 
hogy azt találják ki, mirôl beszéljenek, hogy ne az 
átfedések domináljanak.

„kôkeMény idôk Jönnek” 
Interjú Hofher József kispesti plébánossal, 
a jezsuita szerzetesrend cigánypasztorációs 
programvezetôjével

Dolgozott Borsod megyében mélyszegény településeken, majd Csobánkán, Tápiószecsôn. 2007-ben 
a szegényekkel való szolidaritásként éhségsztrájkolt, 2008 szeptemberében a Széchenyi Társaság 
díjjal jutalmazta. Hofher Józseffel, a jezsuita szerzetesrend cigánypasztorációs programvezetôjével 
beszélgettünk.

S
egYHÁztÁji

Nemrég olvastam egy cikket arról, hogy cigányság 
lelki alkatához jól passzol a keresztény hit, és szíve-
sen járnak például búcsúba. Ennyi lenne a lényeg az 
egyház és a cigányság kapcsolatában?
Szó sincs róla. Nem csak arról szól a történet, hogy 
elmentünk a csatkai búcsúba, mindenki teleette 
magát, oszt’ hazamegyünk. Ez ugyan fontos, de 
önmagában még nem cigánymisszió. Az oktatáson, 
illetve a foglalkoztatáspolitikán van a hangsúly - 
mindkettô elválaszthatatlanul a misszió része.

Akkor kezdjük ezekkel. A jezsuiták cigánypasztorációs 
munkájában három modul ismerhetô: humánszolgál-
tatás (felzárkóztató képzés), közmunkaprogram és 
a személyiségfejlesztô-lelkivezetô programok. Ez a 
hármasság a válaszuk a cigánykérdésre?
Igen, valahogy így nézne ki a teljes keresztmet-
szet. Ám sosem tudtuk az összeset egyszerre 
mûködtetni, mert nem volt elég forrásunk hozzá. 
A pályázatok kiírása is meghatározza, hogy az 
ember milyen tevékenységet végez: például csak 
oktat, vagy közmunkát is tud végezni a csoport-
tal. De nézzük sorban. Az említett felzárkóztató 
képzést most iskolánk, a Szeretet Iskola jelenti. 
Itt elsôsorban a legnehezebb sorból származók-
kal foglalkozunk: analfabétákkal, vagy azokkal, 
akik nem tudták befejezni a nyolc osztályukat. 
Ezek az emberek látják azt, hogy ha nincs meg a 
nyolc elemijük, akkor sehol nem tudnak elhelyez-

kedni. Mi vállaljuk, hogy eljuttatjuk ôket arra a  
szintre, ahonnan tovább tudnak lépni, mondjuk 
egy szakma felé. Aztán ott van másik modulként 
a közmunka, amiért az érintettek a forráshiány 
miatt minimálbért ugyan nem, de természetbe-
ni juttatást (építôanyagot, használati cikkeket) 
kaptak…

A közmunka témája erôsen forog a köztudatban. 
Szepessy Zsolt monoki polgármester kezdeményezé-
sével egyetért?
Sok mindenben igen, de valójában a „segélyt 
közmunkáért” nem sokat old meg, ha közben az 
illetô nem tanul. Hiába söpör valaki az utcán, 
a képzettsége attól nem fog növekedni. Szinten 
tartunk egy képzetlen munkaerôt – mi ebben a 
jó? Mostanság tôlünk függetlenül sokan mond-
ják, amit mi már legalább öt éve: a közmun-
ka jó, de csak ha biztosítjuk mellette a tanulás 
lehetôségét.

Ön évekig dolgozott 60-100 százalékban cigányok 
lakta településeken, Borsod megyében Kuklay Antal 
plébános munkatársaként. Milyen ott a helyzet és 
egyáltalán, hol kezdték a munkát?
Abban a falusi környezetben (pl. Köröm, Girincs, 
Kesznyéten) a mélyszegénység mindennapos: 
sokszor normális közmû (villany, csatorna) sincs, 
vagy legalább egy asztal, amit a család minden 
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Hofher József
Budakeszin született 1953-ban. A Hittudományi Akadémián teológiai licenciátusi fokozatot szerzett, majd 
a Székesfehérvári Egyházmegyében szentelték pappá. Budapesten Pesthidegkúton, majd Csepelen dolgo-
zott káplánként. 1992-ben lépett a jezsuiták soraiba. A szegedi szemináriumban töltötte a következô éve-
ket novíciusként, volt a szeminárium spirituálisa és a noviciusmester-segítôje. 1997-ben az ún. harmadik 
próbáció idején kezdte meg szociális munkáját a hajléktalanok között és szerzett ez irányú tapasztalatokat 
Berlinben és Münchenben is. 2005 óta a Párbeszéd Házában rendi testvéreivel cigánypasztorációs mûhelyt 
vezet. A kezdeményezéssel segíteni kívánják a romológiai kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazását 
a pasztorációban.
(A Széchenyi Társaság összeállításának szerkesztett változata)
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va azt kellett mintáznunk nekik, hogyan zajlik 
a normális emberi élet. A programunknak azt 
a címet adtuk, hogy „Játszunk háztartást!”. 
Megmutattuk például, hogy kell eligazodni a 
fürdôszobában, hogyan kell egy mosógépet 
használni.

Nem fogadták kétkedve, elutasítóan?
Elutasítás nem volt, érdektelenség már igen. 
Ám fôként azokat a családokat vontuk be, 
ahol kisiskolások is voltak: a gyerekek mindig 
érdeklôdôek. Az is igaz, hogy, fôzni (az alap-
anyagot mi vettük, nekik csak el kellett készíteni 
az ételt) a hónap elején nem nagyon jöttek, mi-
vel még volt pénz, de a hónap közepétôl annál 
többen. Akikkel együtt voltunk, azok mind mo-
tivált emberek voltak. Volt bennük akarat és ki-
tartás: Tápiószecsôn például Szemes Zsuzsanna 
munkatársamnak köszönhetôen naponta öt-hat, 
Budapesten négy órát ültek az iskolapadban, 
hétfôtôl csütörtökig. Ha egy héten négy napra 
jut mindennap négy óra, az komoly kihívás. Ha 
valaki már erre képes, akkor biztos, hogy kiala-
kul benne az igény a továbblépésre. Mi segítet-
tünk kialakítani az életükben a rendszerességet, 
a viselkedéskultúrát. Mindkettô elengedhetetlen, 
hogy boldoguljon bármilyen munkaterületen.

Ha kulcsszó a motiváltság, akkor mit lehet mondani 
az arányokról: több, vagy kevesebb, akiben még mo-
tiváció sincs?
Vegyünk példának egy mélyszegény sorsú tele-
pülést. Amikor elkezdjük a munkát, úgy érzem, 
hogy 30-40 százalékban vannak, akik motivál-
tak. Emellett sokan vannak, akik a szisztematikus 
foglalkozás kezdetén azt mondják, hogy ilyen 
feltételek (követelmények, rendszeresség) mellett 
nem folytatják. Eltelik egy év, és ez a 30-40 fel-
megy 60 százalékra. Mert azok, akikkel kezdtük 
és sikeresen dolgoztunk, hozzák az ismerôsöket. 
Nem is kell toborozni, mert hívják ôket, akár ro-
konokat is. A legjobbakat, a legmotiváltabbakat 
kell megragadni, akik húzóerôvé válhatnak.

Dúl Géza Beszámoló a magyar cigányság helyzetérôl 
és a cigánypasztorációról címû tanulmánya szerint 
Magyarország mintegy 2200 plébániája közül csak 
50-70 épít kapcsolatot a helyi cigányokkal. Ez nyil-
ván kevés. Mit lehet tenni azért, hogy több legyen a 
kapcsolódási pont?
Egymás mellett élünk, de nem ismerjük egymást. 
Nehéz az is, hogy az egyház tagjai is sok sztere-
otípiát hordoznak, emiatt hiányzik a párbeszéd. 
Meg kell értetni az emberekkel, hogy közös érdek, 
hogy egymásra találjunk, mert nekünk, cigányok-
nak és magyaroknak együtt kell élnünk ebben az 
országban. Elvileg a keresztény emberben kell, 
hogy legyen annyi motiváltság, hogy a másikat 
önzetlenül elfogadja, minden nehézség ellenére.

Persze, csak nehéz szônyeg alá söpörni a tényeket: 
hogy az elôítéletek sokszor inkább utóítéletek, hogy 
a cigányság bûnözésérôl szóló sztereotípiáknak van 
alapja.
Mi magyarok is sok helyen sebzettek vagyunk – 
ez látszik a hozzáállásunkból. De nem lehet nem 
látni, hogy a cigányok még inkább sebzettek, rá-
adásul sokkal mélyebbrôl kapaszkodnak felfelé. 
Külsô segítség nélkül ez nem fog nekik menni, 
ezt a többségi társadalomnak is észre kell vennie. 
Mit akarunk? Azt akarjuk, hogy ezek az emberek 
is adófizetô állampolgárok legyenek. Hát akkor 
nekünk is kell segíteni. Lehet polgárháborús hely-
zetben élni, de bármennyire is haragszunk a cigá-
nyokra, az a helyzeten nem fog jól változtatni. Le 
kell gyôznünk magunkat, oda kell állni. Fájdalom 
és erôfeszítés nélkül nem fog menni: tisztázni kell 
a cigányság kötelességeit és felelôsségét, de nem 
szabad elfelejteni, hogy a többség felelôsebb.

Pedig a társadalom – látszik ez például a Jobbik 
választási eredményén – rendpárti és konfrontatív 
megoldások felé könnyebben hajlik.
Szögezzük le, hogy én csak evangéliumi alapokon 
látom lehetségesnek a helyzet megoldását. Eleve 
rossz és nem keresztnyi szemlélet, amikor mérics-
kélek. Amikor táblázatba foglalom, hogy ennyi 
magyar áldozat van és ennyi cigány, majd ebbôl 

következtetéseket vonok le. Ez rossz módszer. Az 
átütô lépést a keresztény egyházak meg tudják 
tenni – ha akarják. Nem pályázati pénzeken mú-
lik, hogy változás legyen, hanem a hozzáálláson. 
Láttuk: a kevésbé támogatott projektek is nagyon 
hatékonyak tudnak lenni, mert ott együttérzés van 
az emberekben, és tapasztalati útról származó el-
kötelezettség. Ôszinte érdeklôdés és szeretet. De 
mondom, a sztereotípiáink lenyelése, a cigányság 
felemelése nem fájdalommentes folyamat! Olyan 
helyzet alakult ki Magyarországon, ami rengeteg 
áldozattal tud csak megoldódni. Csak olyan em-
berek tudnak ebben igazán részt venni, akik va-
lamilyen magasabb szinten állnak, mint ami erre 
a fogyasztói társadalomra jellemzô. Nem a pálya 
szélérôl kell nézni és bekiabálni, hogy mit kelle-
ne tenni. Még ha valaki nem is képes arra, hogy 
közvetlenül odaálljon és csinálja, valamilyen tá-
mogatást adhat. Közösségekre, holdudvarokra van 
szükség. Belsô elkötelezettség szükséges, minden 
egyéb technikai kérdés.

Ön milyen változást tartana szükségesnek a politika 
területén?
Az aránytalanságokat biztosan meg kell szün-
tetni. Nem járható út, amikor a jobboldali saj-
tó folyamatosan a cigánykérdésen rugózik, de 
a balliberális emberjogi fröcsögés is csak érzel-
meket korbácsol. Látható, hogy az érzelemkor-
bácsolásból többen nagyon jól megélnek. Fon-
tos az is, hogy több cigány ember legyen, akit 
politikailag is helyzetbe lehet hozni. Jelenleg 
rengeteg – kemény szó ez, de ki kell mondani 
– díszcigány van, akik bent ülnek a pártokban, 
akiken keresztül a pártok demonstrálják, mintha 
lenne valódi cigánypolitika. Pedig az egész tele 
van csúsztatásokkal, etetésekkel. Az biztos, hogy 
aki cigánypolitikával fog foglalkozni a következô 
kormányban, annak kôkemény élete lesz. Csak 
akkor van esély, ha pártalapok nélkül teret enge-
dünk diplomás, értelmiségi cigányoknak, akiken 
a cigányság is látja, hogy lehet egyrôl a kettôre 
jutni. 
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ÖTVEN ÉV, ÖTVEN CSÁSZÁR
Amelybôl huszonnyolc egymás után következett. 
A többiek trónkövetelôk vagy trónbitorlók vol-
tak: néhány hónapig tartották magukat, aztán az 
uralkodással együtt az életüknek is búcsút mond-
tak. A Kr. u. 235-284-ig tartó totális társadalmi-
gazdasági-katonai káosz végére Diocletianus 
csá szár tett pontot, mégpedig a történelem leg-
nagyobb léptékû keresztényüldözésével vezetve 
le a robbanással fenyegetô indulatokat. Ezek után 
fenekestül felforgatta a közigazgatási rendszert, 
felszámolva a köztársaság utolsó maradványait és 
megalkotva azt az alapot, amelyre késôbb Bizánc 
felépül.

KÉTHENGERES OTTO-MOTOR
A motorhengerben az összenyomott benzin-levegô 
keverékben szikra hatására hirtelen térfogat-nö-
vekedés következik be, amely a dugattyút nagy 
erôvel ellöki. A dugattyú, túllendülve a holtpon-
ton, újra összenyomja a motorba fecskendezett 
keveréket, amelyet egy újabb szikra ismét arrébb 
lendít. Így indult el a kereszténység automobilja a 
maga útján: a karburátor adagolta az Igét, ame-
lyet a szívekben a Római Birodalmat elborító káosz 
robbantott be. Társadalmi rangtól, rendi besorolás-
tól, származástól, bôrszíntôl, nemtôl függetlenül. 
A kereszténység terjedt, mint a futótûz. És aztán 

egyszer csak elért egy kritikus tömeget: politikai 
tényezôvé vált.

A MÁSIK HENGER
Az elsôben az üldözések játszották a dugattyú 
szerepét, ebben az eretnekségek. Az ellenükben 
életre kelô és megedzôdô keresztény teológia volt 
az egyetlen igazán hatékony eszmerendszer, amely 
választ tudott adni a kiélezôdô társadalmi feszült-
ségek okozta egzisztenciális válsághelyzetekben. 
Senki nem volt biztonságban, még a császár sem. 
Sôt, ô maga számolta fel az addigi biztonságos(nak 
látszó), de legalábbis ôsi hagyományokon nyugvó 
rendszert. Az újat nem ismerte még senki, a régi 
már nem mûködött rendesen, a társadalom gya-
korlatilag kettészakadt: a zavarosban halászó 
ügyeskedôk szûk csoportjára és a nekik kiszolgál-
tatottak tömegére.

ÖSSZNÉPI PARANOIA
A magát végveszélyben érzô társadalom mindig 
vevô az összeesküvés-elméletekre, amelyek felfe-
dik a kaotikus események közti nem létezô ösz-
szefüggéseket. A kereszténység, bár természete-
sen nem összeesküvés-elmélet, de nagyszerûen 
értelmezhetô annak – is... Ez az egyik oka az indo-
kolatlannak tûnô hirtelen megnövekedô tömeges 
érdeklôdésnek. A másik a teológia. Mert görögök-

nek szólt görögül. A zsidó gondolkodásnak és élet-
szemléletnek a nyoma sem volt már benne, és így 
eltûnt az idegensége, olyan nyelven szólalt meg, 
amit mindenki értett, olyan céllal, amivel mindenki 
egyetértett, jól összeállított logikus rendszerben, 
ahogy mindenki kívánta.

TEOLÓGIAI KITÉRÔ – HA MÁR
A hódítók életszemléletét tükrözô teológia azon-
ban ahelyett, hogy integrálta volna, kiutasította 
magából azok gondolkodásmódját, akikre létét ala-
pozta. Itt van az a pont, ahonnan elindulva a ke-
reszténység elpocsékolta erôforrásainak tekintélyes 
részét, újabb és újabb problémák generálására és 
megoldására kárhoztatva önmagát több mint más-
fél évezredre. A birodalmi gondolkodás az Újszö-
vetség tekintélyes részének üzenetét teljesen átfor-
málja, aminek következtében például a Jelenések 
könyve jó része érthetetlenné és értelmezhetetlené 
válik. Ezen a téren a birodalmi teológia erôlködése 
egészen kínos, nem csoda, hogy annyi félreértés, 
fura következtetés, vad fantáziálás és fölösleges 
támadás forrása lett.

EZ IS TÉRFOGATNÖVEKEDÉS, CSAK MÁSKÉPP
Amikor a kereszténység befolyása politikailag 
mérhetôvé vált, nem volt visszaút többé. Ezt is-
merte fel I. (Nagy) Constantinus, amikor Kr. u. 
313-ban, Milánóban, társcsászárával, Licinius-
szal egyetértésben teljes toleranciát hirdetett 
minden vallás követôi számára, beleértve a ke-
reszténységet. És abban a pillanatban, hogy 
megszûnt a nyomás, az ideiglenesen betemetett 
árkok és törésvonalak mentén darabjaira robbant 
az egész eszmerendszer. A teljes Bibliára még kö-
zel hetven esztendôt kell várni, addig hat nemze-
dék élete vész kárba, tajtékzó, olykor vérre menô 
viták, fegyveres problémamegoldások, kölcsönös 
kiátkozások közepette. (Maga I. Constantinus 
különben Arius követôje volt). Ha elfogadni nem 
is, de teljesen meg tudjuk érteni Julianust, hogy 
Apostata lett...

AZ EGYETLEN IGAZ EGYETEMES HIT
A nem is olyan kicsiny nyáj (automobil) azonban 
haladt tovább, erôteljesen gyarapodva, míg Kr. 
u. 391-ben I. Theodosius már csak a történelmi 
szükségszerûségnek engedve nyilvánította kizáró-
lagos államvallásnak a kereszténységet, egyúttal 
mindjárt el is rendelve a többi üldözését.... Mind-
eközben még Kr. u. 324-ben az I. niceai zsinaton 
a közös hitvallás elfogadásán túl megtörtént a 
nyílt és tudatos szakítás a zsidó eredettel: elren-
delték a Húsvét és a Pészach szétválasztását, más 
idôszámítás szerint állapítva meg az ünnepnapot. 
Így lett a kôsziklából kôdarab, így teljesedett be 
Jézus jövendölése szó szerint: erre a kövecskére 
építem fel egyházamat... és valóban, mindennek 
ellenére a Pokol kapui sem vettek erôt rajta. 

A KereSzTényülDözéSeK ráéBreSzTeTTéK A HíveKeT, Hogy legyôzHeTeTleneK. Az eret-

nekségek elleni harcban a teológia a Kr. u. Iv. század végére teljesítette küldetését: Kr. u. 382-

ben a római zsinaton kanonizálták a teljes Bibliát. Alig tíz esztendôre rá a kereszténység már 

kizárólagos államvallás. egyháztörténeti sorozatunk befejezô részében az ide torkolló folyama-

tokat vesszük szemügyre, remélve, hogy a szerzô elkerüli a máglyahalált.

3. rész
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CiGányOkkal?

A roma kultúra színes és nagyon sokrétû, de jellemzô rá, hogy sok szempontból markánsan eltér a ma-
gyar világlátástól. A roma, a romungró ember másra érzékeny, hétköznapjait más értékek és elvek szerint 
szervezi, más a fontos számára.  

Két különbözô kultúra és a benne lévô emberek együttélése bizonyos fokú integrálódás nélkül nem megy. 
Mindegyik társadalomnak megvannak az értékes oldalai. Például pozitívum, hogy a cigány társadalom-
ban a család kiemelten fontos szerepet tölt be; viszont negatívum hogy a romák nagy százaléka – akár 
azért, mert a társadalom értékei nem váltak még annyira fontossá számára, vagy mert a társadalom eleve 
kirekeszti, és így ô önmagától sem vár többet –, megelégszik azzal, hogy segélyekbôl vagy a többségi 
társadalom által el nem fogadott módon tartsa fönn magát.

A változásra való igényt nem lehet rákényszeríteni senkire. Ha ez az igény belülrôl, az egyes cigány 
emberekben fogalmazódik meg, akkor a magyarságnak ezt észre kell vennie, hozzá kell segítenie ôket 
a többségi normák megismeréséhez, és föl kell ajánlania a segítséget. Különösen fontos az integrálódás 
felé bármiféle lépést tevô emberek számára, hogy elfogadással találkozzanak, hiszen elhatározásuk nagy 
valószínûséggel nemtetszésre talál az „övéik” között, azaz éppen azok között, akik véleménye, elfogadá-
sa kiemelten fontos a cigány ember számára. Ha pedig az integrálódás igénye nem születik meg belülrôl, 
akkor emberséggel, szeretettel, hittel föl lehet kelteni ott, ahol erre fogadóképesek a cigány emberek.

Nagyon fontos, hogy a cigányság megôrizhesse kulturális gyökereit és önazonosságát. Nem arra van 
szükség, hogy a cigányság eltûnjön, hanem arra, hogy képessé váljon az együttélésre a többiekkel. Ha a 
társadalom, az állam „elnézi” a bûnözésbôl való megélést, a munka alóli kibújást, azzal nem segítségére 
van a cigányságnak, és egyenes következményként növeli a feszültséget a magyar és cigány lakosság 
között. 

A hagyományos állam ennek a megalapozására – úgy tûnik – önmagában nem alkalmas. Az evangéliumi 
lelkület hozzá tudná adni a szükségeset: nem nézi el a helytelent, változásra törekvésében a szeretet 
vezérli, és Isten elôtt egyenlônek tekint mindenkit. Nem nézi, cigány-e vagy magyar: egyiket sem juttatja 
hátrányos helyzetbe, és egyiknek sem kedvez a másik javára. Amíg a társadalom nem kéri a kereszténység 
segítségét ebben, addig nehezebb a dolgunk, de nem lehetetlen. 

volT már roSSz TApASzTAlATunK CIgányoKKAl, de a gyerekeinknek vannak cigány osztálytársai, 
és ôk nem különböznek túlságosan a többiektôl. Aranyosak, kedvesek, talán kicsit „megközelíthetet-
lenebbek”. Sokat olvasni mostanában a cigányok és magyarok konfliktusairól, és ilyenkor fáj a szívem 
ezekért a gyerekekért. nincs valami általános megoldás arra, hogy ne legyenek olyan nagyok az indu-
latok, és hogy békességben és bizalommal tudjunk együtt élni a cigányokkal is?

Hit
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HOnfitáRsaink, 
a CiGányOk
a cigányok domináns része alap beál-
lítottságában vallásos – ami persze nem 
azt jelenti, hogy fejbôl idézik a második 
vatikáni zsinat dokumentumait, de mégis, 
van bennük fogékonyság a transzcendens 
dimenzióra, van valami, ami közös, amibôl 
ki lehet indulni. És valljuk be, a fehér ke-
resztény középosztály se nagyon idézi 
fejbôl a zsinati iratokat.
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Az európAI pArlAmenTI válASzTáSoK óTA a közbeszéd fókuszába került a hazai cigánykérdés, és 
vélhetôen ez nem lesz múló divat. Az alábbiakban az üggyel kapcsolatban néhány felvetést fogalma-
zunk meg; bevallottan a vitaindítás, vagy legalábbis az elgondolkodtatás szándékával.

DEmográfia
a magyar társadalomnak két részhalmaza van, amely ké-
pes a biológiai önreprodukcióra, illetve növekedésre: a ci-
gányok és a keresztények. Valószínû tehát, hogy néhány 
évtized múlva a cigányok és a keresztények nagyobb mér-
tékben meg fogják határozni a magyar társadalom karak-
terét, mint amilyen mértékben most meghatározzák. 

Hogy ez a két társadalmi csoport milyen viszonyban lesz 
egymással, az döntheti el a társadalom mûködôképességét, 
avagy mûködés képtelenségét. Vajon a mai magyar fiata-
lok unokái egy olyan világban élnek majd, amit a cigány 
és fehér társadalom sorozatos durva konfliktusai tesznek 
élhetetlenné, vagy olyanban, amely egy megerôsödô ci-
gány középosztály és egy erejét megôrzô keresztény kö-
zéposztály kiegyezésén alapul?

EgyHáz
az elôbbi felvetések súlyát növeli, hogy a két említett 
részhalmaz – a cigányok és a keresztények – között 
jelentôs átfedés van. a legutóbbi népszámlálás tanúsága 
szerint a cigányok túlnyomó többsége kereszténynek, s 
azon belül katolikusnak vallotta magát. 

tovább élezhetjük a kérdést így is: vajon egy meggyen-
gült-elkorcsosult fehér fogyasztói társadalom és egy 
devianciára hajló cigány társadalom konfliktusa vár ma-
gyarországra? Vagy a keresztény fehérek és a keresztény 
cigányok képesek lesznek közös nyelvet találni, és meg-
teremteni a rendezett együttélés kereteit? Egyáltalán kik 
lehetnek alkalmasabbak erre, mint a keresztények? 

több figyelemre méltó egyházi kezdeményezés is indult 
ebben az ügyben. Érdemes lenne ezeket felkutatni, figye-
lemmel kísérni, támogatni. (E kezdeményezésekrôl bôvebben 
a 18. oldalon. – a szerk.)

Jogos lehet az az észrevétel, hogy a cigányok hagyomá-
nyos vallásossága esetenként számos törzsi-babonás vo-
nást hordoz, azaz fenntartásokkal lehet ezt a fajta hitet 
keresztényként jellemezni. Ezzel együtt alighanem igaz 
az az észrevétel, hogy a cigányok között nemigen találha-
tunk deklaráltan vallástalant, ateistát – az ilyesmi inkább 
a fehér értelmiségi társadalom szórakozása. a cigányok 
domináns része alap beállítottságában vallásos – ami per-
sze nem azt jelenti, hogy fejbôl idézik a második vatikáni 
zsinat dokumentumait, de mégis, van bennük fogékony-
ság a transzcendens dimenzióra, van valami, ami közös, 
amibôl ki lehet indulni. (már csak azért is, mert – vall-
juk be – a fehér keresztény középosztály se nagyon idézi 
fejbôl a zsinati iratokat.)

magyarság
az itt élô cigányoknak magyarország a szülôföldjük, ma-
gyarul beszélnek és keresztények. Honfitársaink tehát, 
s ezért magyarország lényegesen jobb helyzetben van, 
mint azok az európai országok, amelyeknek földrajzi, 
nyelvi, kulturális és vallási értelemben is idegen beván-
dorlókkal kell megoldaniuk demográfiai és munkaerôpiaci 
problémáikat.

lehet vitatni, hogy ez az európai kultúrkör normáit a 
gyakorlatban hagyományosan és mindmáig sok tekin-
tetben tagadó, szociális problémákkal és devianciákkal 
sújtott népcsoport mennyire tekinthetô a szó szûkebb 
értelmében magyarnak. a fenti okok miatt azonban kije-
lenthetjük, hogy sokkal inkább magyarok az itteni cigá-
nyok, mint amennyire németek a németországi törökök, 
vagy mint amennyire franciák az ott élô arabok, vagy 
akár mint amennyire magyarok a budapesti kínaiak. 

a törököket, arabokat és kínaiakat elvileg haza lehet kül-
deni; a cigányokkal más a helyzet – számukra a „haza” 
itt van. a közös múlt és közös jelen közös jövôre ítél 
bennünket; nem térhetünk ki a problémák elôl. nem 

HOnfitáRsaink, 
a CiGányOk 
Összeállítás a netalaljukki.igen.hu blog vitája nyomán
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Hagyományos cigány 
mesterségek 

a cigányok indiában, ôshazá jukban vándor-
zenéléssel és kézmûiparral foglalkoztak, ezt 
a tényt támasztják alá a cigány nyelvben 
erre vonatkozó szavak, melyek ma is meg-
találhatók.

amikor a perzsa király 10.000 cigányt kért 
az indiai királytól a nép mulattatására, 
ezek a cigányok már nem mentek vissza 
indiába, hanem továbbvándoroltak Európa 
felé. 1489-ben Beatrix királynénak Csepel 
szigetén már cigányok muzsikáltak, és ii. 
rákóczi ferenc erdélyi fejedelem táborában 
a cigánykovácsok egyúttal zenészek is vol-
tak. a rákóczi-induló alapdallamát is tôlük 
származtatják. 

a seregekben voltak cigány katonák is, 
akik fegyvert kovácsoltak, hadiszekereket, 
puskákat gyártottak, mivel a fémmûves 
mesterség szintén ôsi foglalkozás a cigá-
nyoknál. Emellett ôk patkolták, gyógyítot-
ták a lovakat. (mátyás király 1476-ban kelt 
levelében megparancsolja, hogy a szebeni 
cigányokat ne háborgassák, mert fegyvert 
gyártanak neki.) 

az európai cigányok közül a kárpáti cigá-
nyok jelentôsebb csoportjai még az 1400-
as évek elején érkeztek magyarország-

ra. kocsival, lovakkal jöttek, zenélés és 
fémmûvesség volt a megélhetési forrásuk. 
az oláh cigányok az 1850-es évek végén 
érkeztek jelentôs számban, román nyelvte-
rület érintésével magyarországra. Utóbbi-
aknál a kialakult törzsek, egy-egy foglalko-
zást is jelentettek, sajátos nyelvi dialektus 
mellett.

a letelepedés után a gazdagabbak kereske-
déssel, házalással foglalkoztak. „ló nélkül 
nem cigány a cigány” tartja a közmon-
dás. a lovakhoz jól értô cigányok mint 
lókereskedôk, lófelvásárlók tevékenykedtek. 
törzskönyvezett (remunkda) lovakat szállí-
tottak a katonaság részére. Ez a mesterség 
hosszú ideig virágzott, közülük sokan lettek 
lószakértôk. ismerték a lovak betegségeit, a 
gyógymódokat, a lóval kapcsolatos fondor-
latokat. lehetôségük volt több ló tartására, 
önállósulni tudtak, s ez által pénzesebbek, 
lóvésabbak lettek. Ebbôl ered a lovári (pén-
zes) elnevezés. 

az igazi vályogvetést a cigányok tudják a 
legjobban, tapasztásban is hírnevet szerez-
tek. nem csak az új, hanem a régi házak 
építésénél (vert falú házak) is vályogot 
használtak, ugyanis a bontási vályogot fel 
lehet használni, csak meg kell tisztítani a 
felesleges sármaltertól. 

a köszörûs foglalkozás még ma is vándor-
láshoz kötött. a famegmunkálók elsôsorban 
nyárfából teknôket, sámlit, szerszámnye-
let, fakanalakat, fatálakat készítettek, és a 
búcsúkban, vásárokban eladták. az ismert 
fajátékok szintén megtalálhatók a reperto-
árjukban, mint pl. jojo, talicska, fakard. a 
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mondhatjuk, hogy oldják meg ôk a problémáikat. az ô 
problémájuk és a mi problémánk ugyanaz.

Hagyomány
a cigányság erôsen hagyománykövetô, közösség- és 
családközpontú kulturális tradícióval rendelkezik. Ezek 
olyan értékek, amelyekre minden egészséges társadalom-
nak nagy szüksége van. a magyar társadalom struktúrá-
ját súlyosabban rombolják a fogyasztás bûvöletében élô 
nagyvárosi - mégoly kulturáltnak tûnô - fehér szinglik, 
mint az esküvôket és keresztelôket nagy felhajtással és 
hangoskodással ünneplô falusi cigányok.

igaz, számos tény azt mutatja, hogy közösség- és csa-
ládközpontú cigányságról úgy általában egyre kevésbé 
beszélhetünk. az állami nevelôotthonok már a hetvenes 
években cigánygyerekkel voltak tele: ez ma sincs más-
ként. a cigányságnak abban a csoportjaiban, amelyeket 
erôsen sújt a lumpenizálódás és a bûnözés, a hajdani tör-
zsiség inkább bûnszövetkezetté korcsosult, amit a félelem 
és a kiszolgáltatottság tart össze. De bizonyos csopor-
tokban és nyomaiban mégiscsak létezik a hagyományok 
tisztelete, vagy legalábbis ismerete. természetesen a sa-
ját hagyományaikat követik, amelyek a fehér társadalom 
számára nem mindig rokonszenvesek, és nem is elfogad-
hatóak. Ugyanakkor még mindig könnyebb szót érteni 
egy olyan emberrel, embercsoporttal, aki/ami egyáltalán 
érvényesnek ismer el egy hagyományt, mint azzal, akinek 
semmilyen hagyomány sem jelent semmit.

DEVianCia
a cigányság jelentôs csoportjainak értékrendjébôl és élet-
módjából hiányzik az a – nyugati civilizációra jellemzô 
– szemlélet, amely a rendszeres munkával felhalmozott 
személyes magántulajdont tekinti a biztonság zálogának. 
E cigány közösségek szemléletét nem ítélhetjük el, de 
meg kell értetni velük, hogy tiszteletben kell tartaniuk 
a többségi fehér társadalom szemléletét, magántulajdon-
hoz fûzôdô jogait. az ennek hiányából származó konflik-
tusokat mindenképpen meg kell elôzni – és ez legalább 
annyira a cigányok érdeke, mint a fehéreké. a békességet 
szolgáló jogi, hatósági, rendôrségi intézkedéseket a ma-
gyar társadalomnak – cigányoknak és nem cigányoknak 
– egyöntetûen támogatniuk kell.

kosárfonás azokon a helyeken vált foglal-
kozássá, ahol volt fûzfavesszô bôségesen. 
a fûzfavesszô felhasználható hánccsal (zöl-
den), és háncstalanítva.

a XX. században a kézmûipar kiszorult (az 
üstfoltozók is ekkor hagyták el magyaror-
szágot, helyüket részben átvették a tótok) s 
ezáltal, cigány tömegek kerültek a létmini-
mum alá. Így az alkalmi munkások, napszá-
mosok, kéregetôk száma egyre nôtt. anya-
gilag azok a zenészek kerültek jobb sorba, 
akiknek állandó muzsikálási lehetôségeik 
voltak. a kárpáti és oláhcigányok viszont 
Európa más országaiban még ma is vándo-
rolnak, lovaik vannak, kereskednek, muzsi-
kálnak, fémmunkát végeznek.

pálfay Erzsébet

Húzd rá, Hungarikum!

a cigányság sokféle módon kategorizálható 
(származás, beszélt nyelv, anyagi helyzet), 
de alkalmas felosztás a zenész és nem ze-
nész közti különbségtétel is. a zenész ci-
gányság külön életforma, zárt közösség. a 
tudás apáról fiúra száll, így lehetséges az, 
hogy a ma aktívan mûködô zenész cigá-
nyok többnyire neves, vagy kevésbé neves, 
de mindenképp muzsikus család sarjai.

a cigányzene kialakulása lassú, soktényezôs 
folyamat volt, nincs konkrét esemény, 
amitôl számíthatjuk a létezését. az elsô 
krónikák Czinka panna, híres cigányprí-
másról, és zenekaráról szólnak, bár liszt 
ferenc cigányzenérôl írt könyvében szent 
lászló korabeli hegedûsökrôl is említést 
tesz. a zenészcsaládba születô gyerekek 
együtt tanulják a hegedülést, a stílust és 
a mesterfogásokat a járással, így viszony-
lag fiatalon jutnak el magas technikai és 
mûvészeti szintre. 

a cigány muzsikusokat sajátos stílusuk, 
modoruk tette igazán kedveltté. rengeteg 
leírás említi, hogy a legnagyobb zenészek 
egy jól sikerült este után egy árva forint 
nélkül várták az újabb estét. Bihari János, 
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a hatályos törvényeket be kell tartatni; a jogszabályokat 
megsértô cigányokat – csakúgy, mint a fehéreket – el kell 
kapni, és meg kell büntetni. Ha ez nem történik meg, ak-
kor az maguknak a cigányoknak, a cigány társadalomnak 
a legrosszabb. a büntetlenség ugyanis csak a cigányokat 
általánosságban elítélô, homályosan gomolygó gyûlöletet 
erôsíti. tehát igen, nagyon is: a bûnözô cigányok (és 
a bûnözô fehérek) féljenek a büntetéstôl, féljenek a 
rendôröktôl, és ne a rendôrök féljenek a bûnözôktôl. 

a fenti állítások kétségtelenül hordozhatnak ellentmon-
dásokat is, ám valószínûleg mégsem oltják ki egymást, 
hanem együtt igazak. nyilvánvaló az is, hogy ezek az 
állítások nem fedik le a probléma egészét. Egy sajátos 
nézôpontból fogalmazódtak meg; lehet – és talán érde-
mes is – vitatni, kiegészíteni ôket. 

az 1800-as évek egyik legjelentôsebb mu-
zsikusa, a közönséghez alkalmazkodva, a 
minél nagyobb bevétel elve szerint játszott. 
Ha városi polgárok voltak többségben, ak-
kor sváb valcert (fusernótát), minden bra-
vúr nélkül, ám ha magyar uraknak kellett 
játszani, akkor ô is, és bandája is elképesztô 
virtuozitással zenélt, ahogy azt a magyar 
virtus megkívánta.

rigó Jancsi, az 1858-as születésû világhírû 
prímás ötévesen kezdett zenélni, a hege-
dûjére a tanítójától lopott húrokat, tízéve-
sen már szüreteken zenélt. az esperes elvit-
te a magyar királyi kávéház hegedûséhez, 
simplicius Barcza Józsihoz, aki felvette a 
zenekarába, cimbalomhordozónak. 1896-
ban egy párizsi étteremben játszott immár 
saját zenekarával, ahol a belga herceg és 
fiatal felesége is jelen voltak. Jancsi meg-
szöktette a hercegnôt: az asszonyszöktetés 
olyan jól sikerült, hogy az országos Hírlap 
is tudósított róla. a híres süteménnyel Jan-
csi egy pesti cukrászdában kedveskedett a 
friss barátnônek, amit a cukrász a prímásról 
nevezett el. (létezik egy angol rockbanda, 
rigo Jancsi néven: a zenekar üzenete, hogy 
a szerelem mindent legyôz).

Cigányzene nem csak itthon, szerte a világ-
ban, fôleg a szláv, illetve balkáni területe-
ken is jelen van, így nyilván az adott terü-
let kultúrájából építkezik: a magyarországi 
cigányzene sem a magyar kultúrából fakad, 
csak az idôk során azonosult azzal. Bár ko-
dály bizonyára tiltakozna a cigány dalok 
népdalként való elkönyvelése ellen, mégis 
azt mondhatjuk: a magyar virtus az, mely a 
cigányzenészeket messze földön is híressé 
teszi. Elvégre egy hercegnôt megszöktetni 
nemzetközi szinten is nagy dobás.

Deák Endre
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1. 
a „nyomorért segélyt” és a „segélyt közmunká-
ért” elv helyett a „tanulást és közmunkát” elv 
érvényesítése. Hiába söpör valaki az utcán, a 
képzettsége attól nem fog növekedni, ez csak a 
képzetlen munkaerô szinten tartására jó. a több-
ségi társadalom hordozza a nagyobb felelôsséget: 
mielôtt bármilyen követelményt állít a kisebbsé-
gek felé, biztosítani kell a tanulás és (köz)munka 
lehetôségét.

2. 
antiszociális viselkedések és a bûnözés terjedé-
sének megakadályozása. mely pont csakis akkor 
érvényesíthetô, ha az elsô pont maradéktalanul 
teljesül. a kulcsszó: lehetôségek és szabályok 
kettôssége. aki nem fogadja el e szabályokat, 
ráadásul képtelen élni a többségi társadalom ál-
tal biztosított felemelkedési lehetôségekkel, azt 
nem megérteni kell, hanem a hatályos törvények 
alapján börtönbe dugni. Bûncselekményre nem 
adhat felmentést a származás. továbbá a haté-
konyabb bûnüldözéssel ki kell fogni a szelet az 
önbíráskodó és szélsôséges militarista szerveze-
tek vitorlájából.

3. 
a jelenlegi segélypolitika gyökeres átalakítása. 
az élet nem kusturica-film, itt egyáltalán nem 
vicces, ha valaki csinál tizenhét gyereket, aztán 
élete hátralévô napjait a kocsmában tölti. az eh-
hez való jogot nem lehet elvenni, de a gyerek-
csinálásért járó pénzjutalmat, és súlyos esetben a 
gyerekeket is, igen.

4. 
a szociális kártya országos szintû, minden se-
gélyezettre kötelezô bevezetése. segély csak 
fényképes kártyára kapható, mely így megvéd az 
uzsorásoktól, alkohol és dohánytermék ugyan-
akkor nem vásárolható vele (szociális ellátások 
célzottsága), de felmutatására jelentôs kedvez-
mények nyújthatók.

5. 
a nyomortelepek felszámolására, az analfabetiz-
mus megszüntetésére szánt források biztosítása, 
évtizedre szóló törvény keretében. a két emlí-
tett területen való lépés elengedhetetlen, prio-
ritást kell, hogy élvezzen a polgárháborús hely-
zet megelôzése miatt. a forrásokat minimum tíz 
évre, törvényileg garantálni kell.

6. 
a cigányság autonóm választásán alapuló, való-
di önkormányzati politika. az oCÖ távolról sem 
mutatja egy demokratikus országhoz méltó szer-
vezet képét, ugyanúgy az is tarthatatlan, hogy a 
nemroma politikai osztály a cigánysággal csak a 
választások közeledtével számol.

7. 
Húsz év cigánypolitikájának értékelése, a tanul-
ságokkal való kemény szembenézés. senki, sem-
milyen fórumon sem értékelte átfogóan, szakmai 
szemmel a 1989-2009-ig tartó magyar cigány-
politikákat, holott csak errôl az alapról lehet to-
vábbmenni. Érdemes felidézni a mondást: „azt 
nem tudom, hogy merre menjünk. De azt már 

igen, hogy merre ne.” Csak két területet említ-
ve: ki kell mondani a milliárdos költségvetésû, 
láthatóan semmilyen eredménnyel sem járó pla-
kátkampányok pazarló mivoltát, a falusi digitális 
táblák feleslegességét. 

8. 
közösségek, szellemi és anyagi holdudvarok 
hálózatának megteremtése az ügy mögött. az 
anyagi forrásokat plakátkampányok és digitális 
táblák helyett önkéntes közösségek támogatására 
kell fordítani: az egyház cigánypasztorációjára, 
cigány mûvészeti közösségek, cserkészcsapatok 
és más, önkéntes normakövetésre ösztönzô kö-
zösségek megteremtésére.

9. 
az egyértelmûen káros cigányreprezentáció mé-
dia-megjelenéseinek korlátozása az ortt által. 
a cigányság kulturális elmaradottságát, antiszo-
ciális viselkedését hangsúlyozó, nyilvánvalóan 
feszültségkeltô mûsorok megszüntetése. Örök 
példa gáspár gyôzô több kereskedelmi adón 

látható mûsora, mely szívós munkával igyek-
szik többségi tudatba vésni, hogy a magyar 
cigány buta, ronda ruhákban jár, és nem dol-
gozik. Ugyanerre a lapra tartoznak zenei klipek, 
az alvilági és gettólétet büszkén járható útként 
feltüntetô mûsorok.

10. 
szemléletváltás a rasszizmus és antirasszizmus 
megítélésében. a cselekvés elôfeltétele a 
frusztrációk oldása. El kell ismerni, hogy az 
esélyegyenlôségrôl papolókban is van fé-
lelem, gyermekeiket ôk sem járatnák nyo-
mornegyed melletti iskolába. semmi eset-
re sem szabad anyagi segítséget, támogatást 
nyújtani a politikailag érdekvezérelt (vagy 
egyszerûen hibbant) fasisztázóknak, megélhe-
tési egyenlôségpártiaknak.

Az összeállításban forrásunk volt Giró-Szász András Fullasztó levegôjû 
gettótestület c. írása, a Heti Válasz Monokról készült összeállításai, For-
gács István (a European Roma and Travellers Forum szakértôje) cikkei, a 
Reakció „kormányprogramja”, valamint Barna veszedelem in da house c. 
cikke és a Hofher Józseffel készült IGEN-interjú.

Javaslataink 
a CiGánykéRdés 
MeGOldásáRa

Z
AgYtAkARÍtÁs
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„mA A CIgányKérDéSBen rengeTeg A Szó, éS KevéS A TeTT. Igazán akkor jutunk elôre, ha belülrôl 
változunk meg mi és a cigányok is” – mondta Dr. Székely János, a püspöki Kar cigányságért felelôs 
tagja a cigány-magyar megbékélésért bemutatott szentmisén, a jezsuita héten. „Az igazi fejlôdés az 
ember szívében kezdôdik. egy budapesti keresztény közösség nemrégiben vett egy kis lakást egy 
kilakoltatás elôtt álló cigánycsaládnak – van tehát, aki cselekszik. Talán sokkal több múlik rajtunk, mint 
az államon.” – vélekedett a püspök prédikációjában. lapunk cigánypasztorációs példák nyomában.

gÖrÖg katolikUsok
a magyarországi cigánypasztoráció elsô képvi—
selôje sója miklós görög katolikus parókus 
volt. 1940-ben, néhány évvel az európai 
cigánypasztoráció kezdete elôtt kezdte munká-
ját Hodászon, amely ma is e tevékenység min-
tapéldája. Jelenleg gelsei gábor parókus vezeti 
a települést. 1995-ben épült itt görög katolikus 
cigánytemplom, ahol cigány nyelvû szentmi-
séket (sôt, beatmiséket is) tartanak. Emellett a 
parókusoknak köszönhetôen felépült egy roma 
közösségi ház és a cigány idôsek napközi ott-
hona is.

a zászlósHaJó
a hazai cigánypasztoráció egyik zászlóvivôje 
a magyar katolikus püspöki konferencia 
cigánypasztorációs referense, Dúl géza, aki egy-
ben a gyömrôi Ceferino Ház, a Váci Egyházme-
gye cigányevangelizációs irodájának vezetôje. a 
ház névadója a cigányság védôszentje, El pelé, 
avagy boldog Ceferino giménez malla, akit ii. 
János pál 1997-ben avatott boldoggá mártírha-
láláért; ugyanis a spanyol polgárháború idején, 
1936-ban meg akarta menteni egy pap életét, 
amiért a kommunisták kivégezték. a magyar 
katolikus püspöki konferencia migrációs irodá-
ja hat-nyolcszáz cigány részvételével 2003 óta 

minden évben megrendezi az országos katoli-
kus Cigánytalálkozót, melynek résztevôi teljes 
költségtérítést kapnak. (Riport a találkozóról és 
Dúl Géza munkásságáról az IGEN 2008/3 számában 
olvasható. – a szerk.)

JEzsUiták
a jezsuita rend cigánymissziójának vezetôje 
Hofher József. a jezsuiták szeretnének életre 
hívni egy cigány értelmiségi réteget és mun-
kához juttatni minél több romát. tápiószecsôn 
például a pest megyei munkaügyi központ 
romaprogamjának tapasztalatait felhasználva 
komplex személyiségfejlesztô és felzárkóztató 
tanfolyamokat tartottak sokáig, ami késôbb a 
Józsefvárosba költözött. itt szinte minden tanuló 
- akiknek nagy százaléka felnôtt ember - külön, 
személyre szabott program szerint tanul, igé-
nyeinek, szükségének megfelelôen, és alapvetô 
ismeretekhez, szakképzettséghez juthat. (Inter-
júnk Hofher Józseffel a 6. oldalon olvasható. - a 
szerk.)

Bp. - JózsEfVáros
a szent József plébánián Bajzáth ferenc plébá-
nos hozta létre a szent József a gyermekekért 
alapítványt, mely élelmiszersegéllyel támogat-
ja a rászoruló családokat, és hozzájárul a gyer-
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mekek nyári táborozásához is. 1994-tôl kezdve 
nyári hittanos táborokat, majd 1998-tól rend-
szeresen zarándoklatokat szerveznek roma csalá-
doknak, valamint létrehoztak egy közösségi ott-
hont is. itt található az apor Vilmos tanítóképzô 
fôiskola kihelyezett romológia tanfolyama, de 
rendszeres kézmûves és cigánytánc foglalkozá-
sokra is sor kerül.

ViDÉki pÉlDák
körömön, kiscsécsen és girincsen, a miskolc 
környéki falvakban a köröm Életminôségéért 
alapítvány elsôsorban gyermekek iskolai föl-
zárkóztatásával foglalkozik. a girincsi plébánián 
foglalkozásokat tartanak a cigány ifjúság számá-
ra, körömben a házvezetés fortélyait tanítják a 
cigányasszonyoknak. 

alsószentmártonban, a száz százalékban beás ci-
gányok lakta baranyai településen lankó József 
plébános kezdeményezésére jött létre a szent 
márton Caritas alapítvány, ami hitoktatás és a 
gyermekek nyári táboroztatása cigány nemzeti-
ségi óvodát és tanodát is mûködtet.

a Borsod megyei arlón szent ferenc kisnôvérei 
a karitatív munka mellett heti közösségi taní-
tást tartanak, nyaranta pedig gyerektáborokat, 
ifjúsági találkozókat szerveznek. szendrôládon a 
Cursillo-tanfolyamok azok, amelyeken már ren-
geteg cigány vett részt, akik közül sokan már 
lelkipásztori munkatársak.

Esztergomban a marista testvérek, egy spa-
nyol és egy francia szerzetes 1999-ben a város 
legszegényebb utcájában, a cigánysoron tele-
pedett le. a cigánygyerekek számára naponta 
játékos foglalkozásokat tartanak. segítik ôket a 
tanulásban is, és létrehoztak egy közösségi há-
zat, melyet öt fôállású pedagógus segítségével 
mûködtetnek.

gyöngyösorosziban a Jó pásztor nôvérek egy 
utcában, közvetlen kapcsolatban élnek a cigány 
családokkal. a cigányasszonyokkal közös ak-
ciókat, programokat rendeznek, a 13–15 éves 
lányok számára pedig gazdasszonyképzôt indí-
tottak, ahol például fôzni tanítják, és felkészítik 
ôket a feleség, a családanya feladataira is. 
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nemzetközi szinten a legmagasabb szintû testület, amely a cigánypasztorációval foglalkozik, az 
Elvándorlók és úton levôk pápai tanácsa a Vatikánban, mely nemzetközi szinten fogja össze az 
érintett vallási közösségeket. 2008-ban hatodik alkalommal szervezték meg a Cigánypasztorációs 
Világkongresszust. a katolikus egyház cigánypasztorációja elsôsorban nem anyagi segítséget je-
lent, hanem lelkigondozást, tanítást, eligazítás: ennek következtében a cigányok egyre önállóbbá 
válhatnak.
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Újból kiélveztem újdonsült lakhelyemet, a Balatonfelvidéket, hajnali sportolás címén. Gyönyörû volt az idô, de 
nem turistásan gyönyörû. Köd alul, tiszta ég felül. Elôször persze felül is köd, de minden madárhangból sejteni 
lehetett, hogy késôbb turisztikailag is kitisztul az idô. Elôször a vöröslô napot lehetett meglátni.

A polgári esküvônkön azt mondta az anyakönyvvezetô, ne feledjük, a baljós felhôk felett mindig tiszta az ég. 
Ez hívô közhely is, Isten állandó, szeretô: megnyerte a játszmát, hiába ólálkodik körülöttünk a sátán és saját 
silányságunk, a világgazdasági válság, munkanélküliség. Arra gondoltam, ha Isten személy, és nem amolyan 
mindenütt folyó anima, vagy kozmikus energia, akkor bizonyára nem is lakik sehol vagy mindenütt, hanem 
valahol. A szemünk elôtt, mégis elérhetetlenül távol. Talán a Napban? Végül is mindegy. Ezt eddig is tudtam.

Magvas teologikus gondolataim között ácsorogva nézem a látványt és érdekes együttállásra leszek figyelmes. 
Két magas fa között pókháló, vezérszála meredeken felfelé mutat. Vicces. Ez lenne a törzsfejlôdés? Legalul a 
biomassza, fû, bogáncs, bogarak. Alul én, bûnös ember, fölöttem a pók, a nem-tehet-róla-mégis-bûnös raga-
dozó. A biológia látható részei közül legfelül a fa, amely elôbb született nálam, túlél engem, ha ki nem vágjuk, s 
biztosan kevesebbet árt életében más lényeknek, mint én. Élete elôtt és után bennünket szolgál.

 A kép betetôzéseként, elérhetetlen távolban, a már tiszta kék égen megláttam egy lökhajtásos gépet. A napkul-
tusz hipotézisem után már nem merem felvetni, hogy az meg egy angyal. Mindenesetre engem mindig kerubra-
szeráfra emlékeztet, ahogy száguldozik Istenhez láthatólag közel, szabadon, el- és megérhetetlen sebességgel.
És a cigányok? Valóban a fû/bogáncs és közöttem, felvilágosult fehér ember között helyezkednek el az ártat-
lansági ranglétrán, ahonnan már csak az Atya a tovább? Hát persze, hiszen minden – kissé izzadságszagú – 
antidiszkriminációs projekt és poliszi ellenére titkon és családon belül tíz magyarból kilenc meg van gyôzôdve 
róla, hogy a „roma származású, kisebbségi izé, … szóval azok!!!” többet lopnak, meg múltkor is az a gyilkosság a 
tévében, hogy a szemtelen kölkeikrôl az iskolában ne is beszéljünk, szerencsére hamar kimaradnak. De tényleg?

A felmérések a bûnözés szignifikánsan magasabb volta mellett más tényeket is bizonyítanak. Például szeretetet. 
Épebb anya-gyerek kapcsolatot, gyerekvállalási kedvet – ami túl botor leegyszerûsítéssel vezethetô csak vissza 
az amúgy is egyre kevésbé vonzó családi pótlékra. A cigányokat kétségtelenül jobban vezetik az ösztöneik, mint 
az úgynevezett civilizált népeket, ennek jó és rossz oldalával együtt. Én a sok remek – bár kissé drága és nagyon 
kis hatású –  projekt helyett a következô jelszót adnám ki: „Emberek! (Testvérek!!!) Mindenki barátkozzon össze 
egy cigány emberrel, családdal, s az eredményt mesélje el rokonainak, barátainak és üzletfeleinek!”

Három év után fogok írni a cigány barátomnak. 
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EKF-programnak köszönhetôen. De én úgy látom, 
hogy ennek a kiemelt figyelemnek a többi egyház-
megye és Magyarország egész lakossága a hasznát 
látja, ugyanis segít tudatosítani, hogy ezeréves ke-
resztény kultúránk van. Ennek hallatlanul fontos 
identitásképzô szerepe van.

Máshol is van a vallási kultúrának ilyen jellegû, 
tömegeket mozgató hatása? Hogyan látja ezt a 
rendezvényszervezô szemével?
A közelmúltban tartották a Szakrális Mûvészetek 
Hetét, ami a fôvárosban és vidéken is hihetetlenül 
sok embert vonzott. Ugyanezt mutatta a 2007. évi 
budapesti Városmisszió, ami több százezer embert 
mozgatott meg. Európában máshol is hasonlók a 
tapasztalatok. Borzasztó nagy igény van manap-
ság az olyan programokra, ahol egyrészt minôségi 
mûvészeti kínálattal találkozhatnak a résztvevôk, 
másrészt amelyeknek határozott lelki üzenetük is 
van. Fontos szerepe van a helyszín megválasztá-
sának is.

Milyen szempontból?
Nagy hatásúak az olyan programok, amelyek alter-
natív szakrális tereket hoznak létre. Ez úgy történ-
het, hogy vallási tartalmak a templomokon kívül, 
az utcákon, a köztereken, vagy mondjuk akár a 
metróállomásokon jelennek meg. Izgalmas ennek 
a fordítottja is: amikor profán tartalmakat viszünk 
be szakrális terekbe. Ennek nagyon jó példája T. S. 
Eliot Gyilkosság a székesegyházban címû drámá-
jának elôadása, amelyet augusztus 21-én a Pécsi 
Bazilikában mutattak be. A darab témája természe-
tesen összefügg a vallással; Becket Tamás sorsát, 
szentté válását dolgozza fel. 

Vagyis a szent és a profán világ közötti kapcsolat, 
az átjárhatóság felidézése vonzza az embereket? 
Pontosan. Hasonlóan nagy vonzerô van a szabad 
téri nagy ingyenes rendezvényekben, amire az 
elôbb említett pécsi Mahler-koncert kitûnô pél-
da. Ha jó a szervezés, akkor az ingyenességben 
nem az értéktelenséget látják a résztvevôk, ha-
nem épp ellenkezôleg, az ajándékozás keresztény 
gesztusát. Adunk valami értékeset, és cserébe 
nem kérünk semmit, csak a befogadó figyelmet.

Kérdés, hogy ezeknek az egyszeri élményeknek 
van-e hosszabb távú hatásuk is.
Megerôsödött a pécsi mûvészeti élet, a nemzetközi 
sajtó is felfigyelt rá. Erre sok mindent lehet építeni. 
Még fontosabb az a hatás, ami a kulturális fogyasz-
tási szokásokban, a lelkekben következik be. Pécs 
nem tipikus „katolikus fellegvár”, de hogy ebben az 
idôszakban mégis a hazai keresztény kultúra köz-
pontjává vált, ez olyan élmény, amibôl az ott élôk 
sokáig táplálkozhatnak.

Az is kérdés, hogy egyáltalán mit jelent ma a ke-
resztény kultúra...
Azt gondolom, hogy az egyház kezd visszatalálni a 
maga sajátos kulturális kínálatához, és ezzel valami-
képpen visszatér azokhoz a – felvilágosodás elôtti 
– idôkhöz, amikor a keresztény vallás és a kultúra 
között nem volt határ; a kettô ugyanazt jelentette. 
Ha az egyház most kilép a vasárnap esti templomi 
orgonahangversenyek keretei közül, és rátalál arra 
modern kulturális kínálatra, amivel a mai kor em-
beréhez hitelesen és színvonalasan tud szólni, ak-
kor nagyon fontos dolgot tesz. Ez napjaik kulturális 
életének fontos tapasztalata, amin érdemes lenne 
tovább gondolkodni. 

A „Pécs 2010 Európa Kulturális Fôvárosa” prog-
ramsorozat elôtt egy évvel, 2009-ben a Vallási Kul-
túra Évét ünneplik Pécsett. Honnan jött az ötlet, 
hogy „elôkészítô évet” iktassanak a 2010-es prog-
ramok elé?
A pécsi püspökség ebben az évben ünnepli ezer éves 
évfordulóját. Több egyházmegye is hasonló hely-
zetben van, például a gyôri és a kalocsai, ám a Pécs 
egyedülálló abban a tekintetben, hogy alapításról 
kézírásos okirat maradt ránk. Ismerjük az alapítás 
pontos dátumát: 1009. augusztus 23. Ezért tartot-
tak ünnepi szentmisét a pécsi székesegyházban idén 
augusztus 23-án.

A kulturális fôvárosok szoktak hasonló elôkészítô 
éveket szervezni?
Nem, ezt a pécsi pályázat írói találták ki. A kormány 
és a város költségvetésébôl is szántak pénzt erre a 
célra, hogy mintegy felkészítsék a várost az Európa 
Kulturális Fôváros program évére. 2007 A tanítás és 
tanulás, 2008 a Környezet- és egészségkultúra, az 
idei pedig a vallási kultúra éve.

A Vallási Kultúra Évének alapvetôen a pécsi egy-
házmegye a „házigazdája”?
Természetesen. Az egyházmegye 100 millió forin-
tos támogatást kapott a programok szervezésére. A 
Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezô Kft. pe-
dig a maga eszközeivel minden szakmai segítséget 
megad a programok sikeres megvalósulása és kom-
munikációja érdekében.

A rendezvénysorozat számos programján túl va-
gyunk már. Meg lehet fogalmazni, hogy mi a Val-
lási Kultúra Évének a jelentôsége, a hozadéka?
Jelentôs eredménynek találom például Szamosi 
Szabolcs, a Pécsi Bazilika zenei vezetôje, karnagya 
és orgonistája sikerét: mára egyértelmûen orszá-
gos, sôt, nemzetközi ismertségre tett szert, ami 
a magyar zenei és egyházzenei kultúra hírnevét 
is növeli. De nagy jelentôségûnek tartom azt is, 
hogy bebizonyosodott: a pécsiekben nagy igény 
van a kultúrára. Amikor Placido Domingo az 
Operalia 2009 záróeseményeként a Pécsi Bazilika 
elôtt adott ingyenes koncertet augusztus 8-án a 
Pannon Filharmonikusok közremûködésével, kö-
rülbelül 15 ezer ember gyûlt össze a téren! A többi 
kiemelt program is végig 10-15 ezer fôs közönség 
érdeklôdése mellett zajlott, az ünnepi szentmisét 
és az utána tartott szabadtéri Mahler-koncer-
tet is beleértve. A bazilika elôtti téren az Ezrek 
szimfóniáját adta elô egy 158 tagú zenekar és 
egy 450 fôs kórus, ezt az egyébként nem könnyû 
zenemûvet 12 ezer ember hallgatta, egymás mel-
lett állva, néma csöndben. Nem háttérzajként, 
hanem valóban a mûre figyelve, randalírozás és 
pogácsamajszolás nélkül. Ezek fantasztikus ered-
mények.

A hasonló millenniumot ünneplô többi egyházme-
gye akár irigykedhet, hogy a pécsieknek ilyen nagy-
szabású programsorozat jutott...
Pécsre kétségtelenül kiemelt figyelem irányul az 

úJRa töMeGeket 
MOzGat a vallási 
kUltúRa 2009-ben PéCsRe fiGyelÜnk

A pécsi vallási Kultúra éve rendezvénysorozat tapasztalatai túlmutatnak önmagukon: alkalmat adnak 
arra is, hogy újragondoljuk az egyház kulturális kínálatát, vallás és kultúra, szakrális és profán viszo-
nyát. Rubovszky Rita, a Hungarofest Nonprofit Kft. igazgatója nyilatkozott lapunknak.
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‘89 - - iGen szeMMel

„A peresztrojka, a glasznoszty jóvoltából már má-
sodszor néztem meg a szovjet filmrendezô, Tengiz 
Abuladze Vezeklés c. filmjét. Az utolsó jelenetéért: 
egy néni megy a széles utcán, jön vele szemben 
egy hölgy: 
- Mondja kedveském, ez az utca a templomhoz 

vezet?
- Ez az utca nem vezet semmiféle templomhoz. Azt 

már régen felrobbantották…
- Ez az utca nem vezet templomhoz? Akkor ezt az 

utat nem volt érdemes felépíteni.
A filmvászon elsötétül, majd újra megvilágosodik: 
KONYEC FILMA”
(Tóth Péter Domonkos glosszája, 1989. VII. 5.)

„Az utóbbi idôben egyöntetûen állapították meg 
[1989-ben összegyûlt erdélyi katolikus papokról 
van szó – a szerk.], hogy a hívek között nagy a 
megdöbbenés, az aggodalom, sôt az elkeseredés 
több olyan hatósági intézkedés miatt, amelyek köz-
vetve, vagy közvetlenül a vallást és annak akadály-
talan gyakorlását érintik (…) A kereszténység szent 
könyve, a Biblia, teljes terjedelmében a háború óta 
egyszer sem jutott a hívek kezébe. Ha az Újszö-
vetségi Biblia, imakönyve, katekizmus, nagy ritkán 
meg is jelenik, a szükségleteknek alig csekély töre-
dékét elégíti ki. Más vallásos tárgyú könyv, folyó-
irat stb. kiadására az Egyház kísérletet sem tehet.”
(Erdélyi római katolikus papok levele Jakab Antal gyulafehérvári püspökhöz, 

1989. V. 12.)

Békés átmenetet! E szavakkal köszöntik mostaná-
ban a politikusaink egymást, s népüket. A vájtfülû 

politikusok értenek a szóból: az osztozkodás ide-
jére fegyvereiket a ruhatárban hagyják. A nép is 
érti a célzást: urai megint megfenyegették, jobb, 
ha behúzott nyakkal várja a sorsát. Krisztus barátai 
azonban tudják, a szónokok „békés átmenetének” 
- gorbacsoviasan - van alternatívája: átmenet a ha-
lálból az életre, a gyûlöletbôl a szeretetre. (1 Jn 
3,14) Persze Krisztus követésének is van alternatí-
vája. De ha egy banknak elhisszük, hogy egy forin-
tért másfelet ad, mennyivel több okunk van arra, 
hogy elhiggyük, Krisztustól szeretetünkért örök 
életet kapunk.
(Huszthy Ádám glosszája, 1989. IX. 29.)

„Mert az úgynevezett konszolidáció veszélyes 
képzôdmény: nehéz megítélni pusztítását, mert 
az nem látványos, és csak lassan vesszük szám-
ba az áldozatait, mert mindig voltak kivételek. A 
mostról beszélek, elmúltán a cenzúrának és el-
múltán a vallásszabadságnak nevezett központi 
vallássorvasztásnak.”
(Esterházy Péter, 1989. XII. 8.)

Kedves Gyerekek! Akik egész délután az utcán 
vagytok. Akik egész délután nem tanultok, nem 
játszotok, nem olvastok, nem sportoltok. Akik üre-
sítitek a szíveteket és értelmeteket. Akiknek szülei 
egy súlyos tévedés áldozatai. Akiknek tanárai talán 
nem is tudják, hogy hol vagytok. Akik magatok is 
tévedtek. Akik félô, hogy majd más területen is el-
tévednek. Kérve kérlek benneteket. Ne mossátok le 
a kocsim ablakát a piros lámpánál!
(Szikora József glosszája, 1989. XII. 8.) 

HÚSz évvel ezelôTTI ArCHívumunK felDolgozáSAKor kétségtelenül legkönnyebb a glosszák kö-
zül válogatni. A glossza erôs, tömör, sokatmondó leképezése a mozgalmas 1989-nek. ezúttal méltán 
híres szerkesztôink glosszái lesznek többségben.

4. rész

V á l o g a t t a :  b o r b á s  b a r n a b á s

HOGyan fOGlalJUk vissza 
naGy-MaGyaRORszáGOt 
néGy léPésben?

HIHeTünK egyálTAlán ABBAn, hogy vissza lehet még foglalni nagy-magyarországot? Hát persze 
hogy hihetünk. Csak nem úgy, ahogy mondjuk nyolcvan, vagy nyolcszáz évvel ezelôtt foglaltak el 
területeket. ez az új nagy-magyarország nem olyan lesz, mint a nyolcvan, vagy a nyolcszáz évvel 
ezelôtti. De lesz, vagy legalábbis lehet – majd egyszer. Ha megteszünk bizonyos lépéseket – már most.

ELSÔ LÉPÉS
Legyünk jelen az elszakított területeken! Nagy-
Magyarországot nem lehet Budapestrôl, a tévé 
elôtt a fotelban hôbörögve visszafoglalni. Tölt-
sünk a trianoni határokon túl minden évben egy 
kis idôt. Szívjuk be azt a levegôt, lássuk azt a 
tájat, tapossuk azt a földet néhány napig. Vagy 
akár vegyünk ott házat, földet, alapítsunk céget, 
ha netán ez is módunkban áll.

MÁSODIK LÉPÉS
Ne csak turistaként menjünk! Építsünk élô kap-
csolatokat – elôször is az ott élô magyarokkal. 
Legyen közvetlen tapasztalatunk az életükrôl, 
tudjuk, hogy mit gondolnak nemzettudatról, val-
lásról, divatról, filmekrôl, környezetvédelemrôl, 
rockzenérôl. Értsük meg, hogy mik a személyes 
céljaik, mire törekednek, s hogy ezek hogyan kap-
csolódhatnak a mi személyes céljainkhoz, törek-
véseinkhez.

HARMADIK LÉPÉS
Legalább olyan fontos, mint az elôzôek: ne csak 
magyarokkal legyenek élô kapcsolataink! Le-
gyünk részei a szlovákok, szerbek, románok éle-
tének is! Például járjunk az ô boltjukba vásárolni. 
De ha megtehetjük, alapítsunk közös cégeket is. 
Próbáljunk az ô nyelvükön beszélni, a szó átvitt 

és szoros értelmében is. Tanuljuk meg legalább a 
„jó napot”-ot és a „köszönöm”-öt, de még jobb 
lenne legalább alapfokon beszélnünk valamelyik 
elcsatolt terület mai hivatalos nyelvét. Véssük a 
szívünkbe Nagy-Magyarország térképét, de ne 
ragasszuk föl az autónkra; felejtsük el a kihívó 
magyarkodást. Jegyezzük meg: Szlovákiát csak 
úgy tudjuk visszafoglalni, ha a szlovákok is visz-
sza akarnak foglalni minket! És ugyanez igaz a 
többi népre is. Hungária sosem volt egynyelvû, 
és a jövôben sem lesz az. Hungária közös visz-
szafoglalásában szövetségesünk minden szlovák, 
szerb és román, aki velünk együtt felismeri, hogy 
lejárt – és sosem volt itt – a kis nemzetállamok 
szerencsétlenkedésének ideje. 

NEGYEDIK LÉPÉS
Ami a többi lépést megelôzi: legyünk jó magya-
rok! Ismerni Nagy-Magyarország kultúráját és 
történelmét szükséges, de nem elégséges. A je-
lenben is legyünk jók! A környezô országok szá-
mára legyen vonzó a magyar perspektíva. Legyen 
erôs, etikus piacgazdaságunk, és legyen jövôépítô 
életformánk. Alapítsunk családokat, neveljünk 
gyerekeket, hozzunk létre stabil intézményeket, 
ôrizzük a hagyományos értékeket. Legyünk olyan 
ország, amellyel érdemes közös sorsra vágyni, kö-
zös múltban osztozni, közös jövôt tervezni. 

í r t a :  b e t h l e n f a l V y  g á b o r

Ne találjuk ki Magyarországot! 

N
köz.ép.

8. rész
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KÖNYV 
LÉTEZIK-E VALÓDI ÖNZETLENSÉG?
Kamasz koromban felháborított, ha keresztény osztálytársa-
im olvatag kedvességgel fordultak azokhoz, akiket tudtam, ki 
nem állhatnak, és bôszített, ha évenkénti influenzám idején 
meglátogatott az, akirôl tudtam, hogy nem szívesen teszi. Ta-
lán effajta élményeim vezettek oda, hogy feltegyem a kérdést: 
létezik-e önzetlen szeretet, majd negatív választ adjak, hisz a 
jóság mögött mindig ott láttam az öntetszelgést. Ilyen élmé-
nyek és gondolatok villantak be, mikor kezembe vettem Az 
erény természete címû könyvet, mely azt vizsgálja, létezik-e 
önzetlen cselekedet? 

Családon belül, általában számíthatunk egymásra: segítünk 
akkor is, ha nem gondoljuk, hogy ez majd közvetlenül meg-
térül. Ez azonban könnyen magyarázható azzal, hogy génje-
ink másolatait hordozzák rokonaink, márpedig sikerünket (az 
evolúcióelmélet szerint) az biztosítja, ha génjeink megjelennek 
a következô generáció génállományában. A rokonokkal, hoz-
zánk (genetikailag) hasonló emberekkel szembeni önzetlenség 
tehát érdeke az embernek, azaz a szó szoros értelmében nem 
önzetlenség. 

Persze sokszor segítünk idegeneknek is. Ekkor viszont érvénye-
sül a „jótett helyébe jót várj” igazsága, azaz a másokért való ál-
dozat befektetésnek tekinthetô: így a velünk pici hasonlóságot 
se mutató idegenek számára nyújtott segítség se feltétlenül 
jelent önzetlenséget a szó igazi értelmében.

A könyvet olvasva hosszú ideig úgy tûnik, valóban nincs igazi 
önzetlenség. A háromnegyedénél járva viszont a könyv lapjai-
ról optimistán mosolyog ránk Daniel Batson, aki szerint – bár 
ritka és nehezen bizonyítható - létezik empátia, a másik fájdal-
mára való ráhangolódás, melybôl valódi önzetlen jócselekedet 
születhet. Ha ugyanis ez az érzelmi ráhangolódás megtörténik, 
és ennek nyomán segítünk a másikon, jöhet a jutalom bármi-
lyen formája, az mitsem változtat az empátia nyomán támadt 
szándékunk tisztaságán – állítja a szerzô. Megnyugodva tet-
tem le a könyvet: továbbra is érdemes próbálkozni.
(Bereczkei Tamás: Az erény természete – Typotex 2009.)
-vt- 

KIÁLLÍTÁS 
BIZSU, KOROM, CIGÁNYDOMB
Tétován lépek be a felújításra szoruló 
mûemléképületbe, mely a Roma Parlamentnek, 
benne pedig a cigány festôk állandó kiállításának 
ad otthont. Az iroda nincs zárt ajtó mögé rejtve, 
bárki bekukkant, érdeklôdhet soron kívül. Fris Kata, 
egy lelkes fiatal hölgy, aki végigkalauzol a színház-
teremben mûködô állandó kiállításon. 

A terem végében szinte az egész falat betöltô bar-
nás árnyalatú, rengeteg szereplôs mozgalmas kép, 
mely a cigányság múltba veszô örök vándorlását 
ábrázolja. Az alkotó, Milák Brigitta egy háromgyer-
mekes családanya Békésben. Kis lakásában úgy tud 
ilyen nagyméretû képeket festeni, hogy lepedôre 
fest, és mindig azt a részletet teríti maga elé az 
ágyon, amin épp dolgozik – meséli Kata. 

A vele átellenben lévô színpad függönye kék-
zöld-aranyos textilkompozíció madarakkal. Szécsi 
Magda készítette, utalva arra a cigány mondára és 
versre, miszerint a cigányok madarak voltak. Szécsi 
Magdának festményei is láthatók, de legérdeke-
sebbek színes filctollrajzai, melyek meseillusztráció 
hangulatát keltik. Ez nem véletlen: számos mesét 
írt és illusztrált. 

De felhívják magukra a figyelmet Balogh Balázs 
András képei is, melyek a cigányság életét mutatják 
be a salgótarjáni ún. cigánydombon. Képeit mintha 
korommal hintette volna be. Katától aztán meg-
tudtam, van ennek valami különleges fortélya, amit 
senkinek sem árul el. Felesége, Oláh Jolán szintén 
festô, de az ô képei egészen más hangulatúak. Üde 
és kiegyensúlyozott világának gyakori témája a val-
lás és a nô. Mindketten bányában dolgoztak, a férj 
„kormos” képeit nézve ez nem is meglepô, a feleség 
csodálatos színeibôl, figurái vonásaiból azonban 
teljesen hiányzik ez az élmény. 

Ráczné Kalányos Gyöngyi képei szintén kiegyen-
súlyozott, derûs belsô világról tanúskodnak. Édes-
anyja haláláról festett képén három angyal röppen 
fölfelé könnyedén az anyával. Lent a fekete kereszt 
és a vörös rák, mely jelzi, mi volt a halál oka, de ez 
nem sötétlik komoran a képen. Amit látunk, az a 
hit öröme: angyalok vitték föl. 

Más képek inkább a cigányság nehézségeit, fájdal-
mait jelenítik meg. Szintén felhívja magára a figyel-
met egy hajdan ‘56-os tábornok, Dilinkó Gábor – 
népszerû nevén Bizsu – képe: Ködben. A havas köd 
fehérségében egy csapat ember úton van. Honnan? 
Hová? Nincs a képen semmi más. Csak annyit tu-
dunk: el, messzire.

És akkor még nem beszéltem Orsós Teréz hosszúkás 
alakjairól, kávézaccal festett barnás képeirôl, a ne-
héz sorsú, takarítónôként dolgozó Bada Márta üde 
világáról, Botos Flórián bibliai jeleneteirôl, melyeket 
a bibliai szöveg különbözô méretben és sûrûségben 
írt betûi adnak ki, Túró Zoltán reneszánsz ruhákba 
bújtatott Máriájáról és Erzsébetérôl, és még sorol-
hatnám. A kiállításon több mint negyven alkotótól 
láthatunk képeket változatos stílusban és témában, 
aki megnézi és meghallgatja hozzá a tárlatvezetést, 
az egy idegen, fájdalommal teli, mégis csillogó vi-
lágnak lehet részese egy röpke órára, mely alatt le-
het, hogy még elôítéleteit is elfelejti.
(Kortárs roma festôk állandó kiállítása. 
Megtekinthetô a Tavaszmezô utca 6-ban hétfôtôl 
péntekig reggel 9-tôl délután 5 óráig.)
-tímea- 

lAt

ANTIKVÁRIUM 
AZ ÁLARC HATALMA
Az élet mágia. Ha nem vigyáz az ember. 
Mert azzá lesz, akinek képzeli magát. 
Csak egyáltalán nem úgy, ahogy kép-
zelte. Az álarcosbál csak addig vidám 
mulatság, amíg az embernek módjában 
áll az álarcot bármikor levenni. Egy bi-
zonyos ponton túl azonban az álarc az 
ember részévé válik. 

Így járt a fényes életrôl álmodozó ha-
lászfiú, Sebô is, akit egy végzetes 
idôpontban és egy végzetes helyen 
magukkal ragadják a XI. század má-
sodik felét formáló történelmi erôk. I. 
András, Salamon, a Béla fiak: László, 
Géza, Lambert hercegek kora ez, melyet 
számos irodalmi alkotás választott hát-
teréül (például az IGEN kiadó gondo-
zásában Czakó Gábor Aranykapu címû 
kötete), ám valamennyi közül kiemelke-
dik Karczag György széles ívû, olvasói 
sorsokat meghatározó eposza. 

Sebô-Zákony fia Iván nem egyszerûen 
regényhôs, és nem is egyszerûen ko-
rabeli valóságos személy. Sebô-Iván 
én vagyok. Aki a kor kaotikus és sodró 
eseményei közepette is képes talpra áll-
ni és saját kezébe venni sorsa irányítá-
sát. A felállásnak és állva maradásnak 
azonban keserves ára van. A hihetetle-
nül izgalmasan bonyolódó história (és 
az olvasó szívritmusa is) akkor éri el 
tetôpontját, amikor Sebô-Ivánnak dön-
tenie kell – végleg és tudatosan –, egye-
sül-e saját páncél-álarcával.
(Karczag György: Idegen páncélban, 
Móra, 1977)
-viktor- 
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A várost nemcsak lelkiekben, de a gyakorlatban is 
közel hozza Európához a Pécs-pogányi repülôtér, 
mely ma már utasszállító gépek fogadására is 
alkalmas. Remélhetôen nemsokára elkészül a 
várost Budapesttel összekötô autópálya, vonat-
tal pedig nemcsak a hazai nagyvárosok, hanem 
Ausztria, Horvátország és Bosznia is közvetlenül 
elérhetô innen.

Pécs hagyományait és nemzetközi elismertsé-
gét jelzi, hogy az Európa Kulturális Fôvárosa 
kitüntetô címben osztozik a német és a tö-
rök kultúra két figyelemreméltó központjával, 
Essennel és Isztambullal. 

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Pécsre mostan-
tól több mint egy éven át egész Európa odafigyel, 
ékes bizonyságul arra, hogy a kultúra határtalan. 

A mediterrán hangulatú polgárváros ezer éve 
püspöki székhely. Itt nyílt meg az elsô magyar-
országi könyvtár és egyetem, Janus Pannonius 
pedig messze földön híres reneszánsz értelmi-
ségi központot hozott létre. Többek között en-
nek köszönhetô, hogy a városban sokféle náció 
megtelepedett, és kultúrájukkal tovább gazda-
gították a várost. A kommunizmus negyven éve 
alatt iparvárossá, az uránbányászat központjá-
vá akarták tenni a várost. Pécs most kapott egy 
esélyt, hogy több évszázados hagyományaihoz 
méltó módon újra megmutassa magát a szellemi 
élet központjaként: 2010-ben Európa kulturális 
fôvárosa lesz. 

Az a város, ahol a Zsolnay család világhírû por-
celángyárat alapított, nemcsak a mûvészeknek, 
hanem a kézmûveseknek is megfelelô környeze-
tet nyújt.  A város ma is ôrzi latin és török építé-
szeti emlékeit. Ma is a hazánkban élô horvátok, 
németek és romák talán legfontosabb városa. A 
romák számára egyértelmûen itt nyílik a legtöbb 
lehetôség a szellemi felemelkedésre: Pécsett az 
óvodától az egyetemig anyanyelvükön tanul-
hatnak. A városban mûködik az ország egyet-
len, cigányok számára épült gimnáziuma. Rajtuk 
kívül békében élnek együtt lengyelek, görögök, 
ruszinok, szerbek és bolgárok, építészetükkel, 
folklórukkal és hagyományos ételeikkel kápráz-
tatják el a városba látogatókat. 

Pécs befogadó középvárosnak számít a maga 
150 ezres lélekszámával. A sokféle nemzetiség 
színes kultúrája révén a város hangulatos utcáin 
bolyongva úgy érzi az ember, mintha Közép-Eu-
rópa és a Délvidék összeköltözött volna ezen a 
helyen. 

Az ókeresztény sírkamrák nemcsak a magyar, de 
az egyetemes kultúra számára  is olyan érték-
nek számítanak, hogy az UNESCO 2000-ben a 
Világörökség részévé tette ezt az emlékhelyet. 
Nemcsak a kereszténység, hanem a muszlimok 
históriája is összeforrt a várossal, hiszen Pécs a 
középkori ottomán világ egyik északi központ-
jának számít. Török hadurak végsô nyughelyét 
fedezhetjük fel sétánk során, és pécsi származású 
Ibrahim Pecsevi, az oszmán birodalom egyik leg-
nagyobb történésze is.

Napjainkban Pécsett öt színház és húsz múzeum 
várja az érdeklôdôket, ezen kívül saját filharmo-
nikus és fúvószenekar is otthonra talált a város-
ban. A nyüzsgést, a szellemi pezsgést és fiatalos 
erôt az ország legnagyobb, 34 ezer hallgatót 
befogadó egyeteme biztosítja. Nem árt tudni, 
hogy a város szülötte Sólyom László köztársa-
sági elnök.  Büszkén vallja idevalósinak magát 
többek között Kulka János színész, Gera Zoltán 
futballista és Lovasi András, a Kispál és a borz 
frontembere is.

a PÜsPökséGi székHelyRe 

2010-ben OdafiGyel a viláG

Az európa Kulturális fôvárosa címet az európai unió ítéli oda egy évre. ez alatt az idô alatt az adott 
város lehetôséget kap kulturális életének és kulturális fejlôdésének bemutatására. 

Európa Pécs szívébenpR
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Zichy Gyula püspöknek (1905-1926) nagy sze-
repe volt a pozsonyi egyetem Pécsre költözte-
tésében. Utóda, Virág Ferenc (1926-1958) pe-
dig tovább gyarapította az egyházmegyében 
mûködô szerzetesrendek számát. A II. világhá-
ború utáni kommunista diktatúra idôszakában 
Cserháti József (1961-1989) hivatali ideje alatt 
megkezdôdött egy belsô megújulási folyamat, 
összhangban a II. vatikáni zsinat szellemével.

Pécs az egyetlen olyan magyarországi egyházme-
gye, amelyrôl tudjuk, hol és mikor alapították. 
Gyôr várában, 1009. augusztus 23-án jelölték ki 
az egyházmegye határait, és ekkor szentelték fel 
elsô fôpásztorát,  Bonipert  atyát.
 
Utóda Szent Mór (1036-1075) bencés szerzetes, 
majd pannonhalmi apát volt, személyében tisztel-
hetjük az elsô magyarországi latin nyelvû írót. Ôt 
Bertalan követte, aki a XIII. század nagy pécsi püs-
pökei közé tartozott, ott volt a muhi csatában, és 
közremûködött az egyetlen ma is mûködô magyar 
alapítású szerzetesrend, a pálos közösség létreho-
zásában. Vilmos püspök (1361-1374) diplomáciai 
érzékérôl volt híres, ô szerezte meg a pápai enge-
délyt az elsô magyarországi egyetem alapításához. 
Utódai közül ketten is háborúban estek el: Albeni 
Henrik 1444-ben, a várnai csatában, Csulai Móré 
Fülöp pedig 1526-ban Mohácsnál halt hôsi halált. 
Nem feledkezhetünk el Janus Pannoniusról, aki 
ugyan keveset tartózkodott székhelyén, ám igye-
kezett ott egy felvilágosult, humanista gondolko-
dókból álló kört kialakítani, és rendkívül értékes 
könyvtárat is berendezett. Kultúrateremtô munká-
ja évtizedekre meghatározta a magyar reneszánsz 
idôszakát, utódai közül többen is a kor nagy mecé-
násai voltak. Közülük kiemelkedik Szatmári György 
(1505-1521), aki a székesegyház Corpus Christi-

kápolnájában ma is megcsodálható vörös márvány 
pasztofóriumot készíttette. 

1543-ban Pécs és az egyházmegye egész területe 
török fennhatóság alá került. 1687-ben, a törö-
kök kiûzése után gyakorlatilag mindent elölrôl 
kellett kezdeni. 
 
Az egyházmegye virágkorát Klimo György püs-
pök idején élte, amikor is megújult az egyházme-
gye teljes templomhálózata, a püspök nyilvános 
könyvtárat, nyomdát és csillagvizsgálót alapított. 
Csak a bennfentesek tudják, hogy augusztus 20-
át Klimo püspök kezdeményezésére nyilvánítot-
ták országos ünneppé. 
 
Utóda, Eszterházy Pál László nevéhez fûzôdik 
többek között a püspökszentlászlói rezidencia és 
az arborétum létesítése, valamint a Jogakadémia 
alapítása. A Magyar Tudományos Akadémia tagja 
volt Szepesy Ignác püspök (1828-1838), aki elôször 
szólalt fel magyarul a felsôházban, elrendelte a ma-
gyar nyelvû anyakönyvezést, és megszervezte az 
anyanyelvi népoktatást. Késôbb, Dulánszky Nándor 
püspöksége idején, 1882 és 1891 között zajlott a 
pécsi székesegyház nagyszabású átépítése, amely-
nek eredménye a ma is álló impozáns négytornyú 
püspöki bazilika.

a PéCsi  eGyHázMeGye 
töRténete

Az IDén ezer éveS péCSI egyHázmegye eddig nyolcvanegy püspököt adott a hazának, közöttük 
Szent mórt, a hazai írásbeliség megteremtôjét is. pécsi püspök volt az elsô magyarországi egyetem 
alapítója, és az az ember is, aki elsôként mert magyarul beszélni a felsôház ülésén.

Európa Pécs szívébenpR
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BEVánDorlók
Három kínai, Bu, Chu es Fu Amerikába emigrálnak. 
Politikailag korrektek lévén elhatározzák, hogy nem 
szítanak puszta kinézetükön kívül etnikai ellenté-
teket és amerikanizálják neveiket. Bu Buck-ra, Chu 
Chuck-ra változtatja a nevét, Fu pedig úgy dönt, 
inkább hazautazik. 
- Pelikán József -

aDáson kÍVül
RTL-es, híradós ember mesélte, hogy még a 2006-
os kampányban lett volna (vagy talán volt is) va-
lamilyen mûsoruk, amelyben képviselôjelölteket kí-
sértek el, amikor azok járták a választókerületüket, 
bekopogtak emberekhez, meghallgatták a problé-
máikat, gyôzködték ôket, tehát amit a politikus nap 
mint nap tenni szokott. A szocik közül Lendvai asz-
szony volt a kiválasztott, lakásról lakásra baktatott 
egy budafoki lakótelepen, a stáb meg nyomában. 
Mondták az emberek a sírámaikat, panelôprogram 
így, gázár úgy. Bekopogtattak egy hetven feletti 
bácsihoz is, aki nem nagyon akarta kinyitni az aj-
tót, hosszas rábeszélésre mégis. Kamerák forogtak, 
képviselôasszony köszön, bemutatkozik, mire az 
öreg kissé meglepve:
- Én ismerem magát! Maga tiltotta be ‘85-ben a 
könyvemet!
(Nem ment adásba.)
-UP-

kEgyElEmkEttEs
A „kegyelemkettes” fogalom az oktatásban. (Ezért 
is így, egybe kell írni.) A tanárnak kényszerpálya 
(fejkvóta-rendszer, diákjog forródrót ésatöbbi), a 
gyermeknek meg olyan biztos pont, mint slam-
pos melósnak a minimálbér. Aztán rájöttem, hogy 
a kegyelemkettest minden tantárgyból be lehet 
gyûjteni – csak hittanból nem. Hogy néz már az 
ki. Kegyelem. Kettes. Végül eszembe jutott, hogy 
mégis, sôt az összes közül ez passzol a leginkább 
és ez védhetô a leginkább. Mert aki hittanból 
kegyelemkettes, az ugyanúgy nem tud semmit.
De hisz benne.
-barna-

ki ôrzi az ôrzôkEt?
Hetvenkét órára megszállták utcánkat. Nem moz-
dultak se este, se reggel: pillanatra sem hagyták 
magukra az egyre nagyobb lomhalmokat. Autóm 
csomagtartójában már egy hete ott pihent a kido-
básra ítélt, alumínium-keretes kempingágy. Tíz mé-
terre parkoltam a szemétkupactól, de nem jutottam 
el odáig: félúton segítôkészen átvették tôlem az 
ágyat. Még hogy a cigányok nem dolgoznak...
-nikola-

pécs európa Kulturális fôvárosa vallási kultúra éve programjai

rEnDEzVÉny ElôaDó HElyszÍn

szept. 30. zenekari szentmise mozart kórus és zenekar
ferences 
templom

okt. 22. orgonapont koncert Herbert lederer piusz templom

okt. 
22-25.

a bizalom és a kiengesztelôdés 
nemzetközi találkozója 
Ifjúsági találkozó a taizei lelkiséghez 
tartozó fiatalok számára

kb. 5.000 fô hazánkból és a 
környezô országokból

pécs város 
helyszínei

okt. 23. zenekari szentmise mozart kórus és zenekar
lyceum 
templom

okt. 25.
a millenniumi Évre kiírt misepályázat 
nyertes mûveinek bemutatása

Bazilika mozart kórusa Bazilika

okt. 26.
szent mór nap. Az egyházmegye 
hitoktatóinak és pedagógusainak ünnepe

Juliusz Janusz apostoli nuncius
székely János esztergom-buda-
pesti segédpüspök

Bazilika

nov. 13.
liturgikus konferencia + 
a XV. században kiadott pécsi misszálé 
fakszimile kiadásának bemutatója

schöck gyula kiadó 
Dr. török József

püspöki palota

nov. 22. zenekari szentmise mozart kórus és zenekar
ferences 
templom

nov. 27.
Egyházmegyei nagymonográfia 
bemutatója

mayer mihály megyéspüspök
prof. Dr. török József 
solymosi lászló tszv.egyetemi 
tanár Debreceni Egyetem, 
prof. Dr. font márta dékán PTE

püspöki palota

nov. 28.

a millenniumi Év lezárása 
8.00-10.00 szentségimádás 
10.00 szentmise 
12.00-16.00 kulturális program: 
megtekinthetô a Püspöki Plota,  
Dómmúzeum, Bazilika altemploma, 
püspöki sírhelyek…

mayer mihály megyéspüspök
sümegi József egyháztörténész
kovács zoltán a Püspöki Levéltár 
vezetôje

Bazilika

dec. 4-20. pécsi advent

Kulturális programosrozat  
Hangversenyek a Bazilikában 
Kézmûves vásár és karácsonyi 
finomságok a Szent István téren 
Gyermekprogramok, játszóházak 
a Dómmúzeumban

Bazilika, 
Dómmúzeum,  
szent istván tér

dec. 27. orgonapont koncert szamosi szabolcs Bazilika

További részletes információ: www.pecs.egyhazmegye.hu




