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vallási é lete
A kántoriánosi görög katolikus cigány közössé g

l98ó-ot í rtak, mikor Zolcsák István a faluba kerüit
parókuské nt. Már a Zolcsák Istvánt megei z  id szak-
ban is volt né hány cigány tagja az egyházközsé gnek,
de az, hogy a hodászi pé lda Kántorjánosiban is köve-
t kre talá]t neki köszönhet |,

Kezdetben a cigányok is a magyar misé re jártak,
zolcsák István azonban a misé ken kí vül is elment a ci,
gányokhoz, Beszé lgetett Velük, taní totta  ket imád-
kozni, é nekelni, bevezette  ket Isten országába. Meg-
tanulták a szertartást, az ünnepek rendjé t, azok ma-
gyarázatát.

Legtöbbször házaknál iöttek össze imádkozn1, é ne-
kelni. Minden a]kalommal megbeszé lté k, hogy legkö-
zelebb ki lesz a házigazda é s í gy mentek házról házra-
A házigazda mindig büszké n é s örömmel vállalta
szerepé t' Hetente ké tszer háromszor jóttek í gy össze,

Egy ilyen összeiöVetelen l99l-ben, mikor a ]elké sz
is ott volt, a cigányság felveiette, hogy mi lenne, ha
é pí tené nek egy cigány templomot, A parókusuk támo-
gatta aZ ötletet é s e]kezd dött a szervezé s,

Baloqh Dániel, az egyházközsé g gondnoka felaján-
lott a telké b I annyit, amennyi a templomhoz kell,
Nem ké rt é rte semmit, mert azt a ]ó Istennek é s a ci-
gányságnak adta. A polgármesteri hivatal, föIdhivatal
is áldását adta aZ é pí tkezé sre. A templom é pí té sé re
í gy emlé keznek:

,,Rengeteq segé lljt kaprunk, a taná(.s is ad1tt, a püspöh ú r is,
meg küIí öldró1 is ftaptunk, mi is adtunk valamennait, Ega-
hé t faluba elmentünk ciqánq misé L tartani é s í qL.! quí ilt össze
lassan a pé nz. A kántoriánosi cigángok odaáIltak é s segí tet-

tek. P,z asszoryoh felosztották egqmás közt mik|r fti fí zött a
munftásoknaí i .

Ebbe a í aluba nints ké t olqan dgánq, aftinek a keze munká-

ia ne lett volna benne Isten házába. Mi asszontlok is hordtuk
a táqlát- Ha jött a cserep leszedtük, ha kerí té st kellett í esteni
 sszeólltunh ."

l993, október l-é n lstenszül  oltalmáí a szentelte fel a
templomot Keresztes Sziiárd püspök, Ezután a cigány
egyházközsé gbe is megvá]asztották a tisztsé gvise] -
ket, a pé nztárost, a gondnokot, a harangozót é s a kán,
tort, akik gondosan el is látlák fe]adatukat.

A templom mellé  é pí tettek egy kis közössé gi házat,
Templombú csú  vagy egyé b szeretetvendé gsé g alkal-
mával ez a hely szolgála megvendé gelé sre

Aranyszálú  Szent János Liturgiáiát Sóla Miklós
hodászi parókus fordí totta le cigány nyelvre, Az   for-
dí tását Vetté k át Kántorjánosiban is é s tanulta meg a
parókus hí veivel együtt a mise szövegé t cigányul. Clioli
Daróczi |ózsef fordí tásában pedig ismeretes a né gy
evangé lium is cigány nyelven,
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Nagyobb esemé nyek (templombú csú , bé rmálás) al-
kalmával most is ellátogatnak a maggar tetnplomba.

A cigányság nagy tisztelettel, szeretettel emlé kszik
vissza parókusuk teril  m u n kájára:

,H sé ges volt mi hozzink, taní tott minket, Ieját,t ide a há-
zakhoz, elmondtuk csalódi problé máinkat _ Anngira befogad-
tuk, mert mi olqanok vagqunft ciqdnttrok, hogt1 akit megsze-

retünk, azt tiszta szí wel Ié IekkeI, de ha mi megutálunk vala-
kit, ha mi é rezzüh, de ha é rezzük, hoqq az a maqqar az a va-
Iakí  lehajol mi hozzú nk, szeret minket, ember számba llesz,
akkor mi annuira szeretiüft, mi ké pesek vaqqunk azé rt min-
dent megtenni, Ót is szinte Családtaqkónt foqadjuk eI_ Mó-
zeské nt tekintünk rá, aki kivezette a né pé t a pusztóból_ De
nem vót nekünk addia iluen lelkipásztorunft, hosu taní tson
minket, hogy felemeljen, taní tslh a ióra_ Ezt a kequelmet

most é rtüh el_ S hálát adunh az Istennek, hogg ideküIdte ue-
hünh ezt a plé b,lnost."

Yallás é s körnqezet

A cigányság szakráijs é leté nek központi helye a temp-
lom, A templom a hivatalos liturgikus funkciókon tú l
helyet ad a fé lhivatalos, egyé ni é s közössé gi á|tatos-
ságoknak is, ltt kezd dik eI hité letük a keresztelé s
szertartásával é s itt fejez dik be a gyászmisé vel,

A cigányság számára a templom az egyik hely, ahol
nyelvüket gyakorolhatiák, kultú rá|ukat ápolhatiák,
 rizhetik, közössé gi tudatukat fenntarthatiák-

Tehát nemcsak vallási é letükben iátszik fontos sze-
repet, hanem identitásuk meg rzé sé ben is- Bár a
templom egy egé szen egyszer , restett ikonosZtáZion-
nal dí szí tett', a cigányság számára nagy kincs, hiszen
ké tkezi munká|ukkal segí tetté k a templom é pí té sé t,

,,Mentinft í aluról í alura é s cigáha misé t tartlttuhk. Sokan
összeáIltunk mink is seqí tettünft soft mindenben. P,z egyik
nap az egqik, másih nap a másik f zött. Akkor mé q jobban

áIltunk, mé q vót munka é s tudtunk seqí teni, dolqoztunk-
Mennyire igyefteztünft, annqira örüItinh, hogg lesz eqt1

mennyorszáqunk."

Hé tköznap kedden é s pé nteken dé lután öt órakor tar-
tanak misé t, vasárnap szjnté n tizenhé t órakor kezd -
dik a szent liturgia, Gyakran összejáí nak a templomba
lelké sz né ikül is imádkozni, f ké nt nagy ünnepek kö-
zeledté vel,

A hagyományos templomi ülé srenddel több kutató
is foglalkozott, A tempJomi ú lé srendet társadalmi é s
egyházi szabályok alakí tották ki, Legtöbb esetben
é letkor é s nemek szelinti, valamint vagyoni elkülönü-
lé s szabályozta.



A cigányság eseté ben ülé srend kialakí táSában aZ

iátszott szerepet, hogy els  alkalommal hol foglaltak
helyet, s azt tartják megszokott helyüknek, Megfigyel-
het , hogy a fé rfiak |obb oldalt az utolsó sorokban he-
Iyezkednek el. Ez alól az egyházközsé g gondnoka kivé -
te], aki a legtöbb esetben jobb oldalt az els  padsor-
ban ül.

Jelen esetben tehát egyszer  helyfoglalásról beszé I-
hetünk, s nem vagyoni, é letkol szerinti elhelyezkedé s-
r l, A fé rfiak is ülhettek volna akár a bal oldalon is, de
feltehet leg egy fé rfi a iobb oldal utolsó padjában ü]t
le, a többi fé rfi pedig hozzá társult,

A cigányság számára a harangszó figyelmeztet arra,
hogy ne felejtsenek el hálát adni lstennek é s Sz z Má-
riának. Ha meghallják a harangszót legyen az a katoii-
kus vagy a református templom harangja keresztet
vetnek é s elmondják a Miatyánkot, az Üdvözlé gyet,
,,Te szinii amen o Del!" vagy csak egyszer en ,,Moro
RaI lertylszarI

Kántoriánosiban né gy helyen van harang, A refor-
mátus, római kato]ikus, a görög katolikus é s a cigány
templomban, Az utóbbi kett  haranglábon áll a temp-
lom mellett, az el z  kett  a toronyban található, A
cigánytemplom harangiának kú lön titulusa nincs.

Minden mise el tt egy fé l órával szól a hí vogató ha,
rangszó. Ha a cigányságnál meghal valaki, a cigány-
templomban é s a magyar görög katolikus templom,
ban egyaránt harangoznak, Naponta háromszor ha,
rangoznak halottnak: reggel, dé lben é s este, A dé li ha-
rangszó a római katolikus templomból szól, mivel ez
elektromos harang, a többit pedig ké zi er vel m köd-
tetik.

A faluban ké t temet  van, A ré gi temetó három
ré szre oszlott: református, római- é s görög katolikus,
AZ ú j temet t a polgármesteri hivata] lé tesí tette, itt
nincs felekezeti elkülönülé s, a sorba temetkezé s elve
é rvé nyesül, Ravatalozó a köZtemet ben található,
amit a polgármesteri hivata] é pí ttetett az egyházak
hozzájárulásával,

A ré gi temet t az egyház gondozta, a jelenlegi köz-
temet  karbantartása a polgármesteri hivatal felada-
ta. A í é gi temet ben é s a jelenlegiben sem volt ma,
gyar-cigány elkü|önülé s, sorban temetkeztek.

A cigányság temetkezé si szokása elté r a magyarsá-
gé tól. Oka abban a hitben keresend , miszerint halá-
luk után ugyanazt az é letformát folytatiák, amit földi
é letükben is é ltek, Látszólag egyforma sí rok vannak,
de a cigány sí rok belseje egy kisebb lakosztályra em-
lé keztet, A Sí rokat kitapé tázzák, berendezik é s minden
ióval ellátiák, mint földi é leté ben,

A halottnak megad|ák a tiszte]etet, de fé lnek a ha-
lott visszajárásától is, ezé rt rendezik be sí rját kedvenc
é teleivel, ruháival, A haláleset után mé g egy-ké t hó,
napig visznek ki a sí rra é telt-italt, Ké s bb márványból
sí remlé ket ké szí ttetnek, a sí rokra koszorú t, é l  é s m -
virágot helyeznek,

A plé bános szerint a ,,cigáwlsáq eseté ben különleges eset-

neh számft a halott, de í é lneh, tartanak t e- Nem szeretik, ha

halottas é nekeket é nekelünk a templomban- Nt vallják, hogy a

halottól fé lni kell, De uqqanahkor naqu tisztelettel is vannak
iránta. Sok mindent áldoznak í el eOu-egtJ temetós alkalmával-
Bár eqqre hevesebb, de mé g mind,iq van rd pdda, hoga berende-

zik a ;í riát , mintha a fuiza volna - A cigdryok é rnlemdú sabb vi-
láqa, az egqmáshoz való u s kötí dé s hozza magóval, hogq ne-

hezen viselik el a halól té nyé t."
A cigány családokat er s szálak kötik össze é s ne,

hezen tudiák feldolgozni, ha a szál egyszer elszakad,
ha valaki meghal közülük, A kutatómunka során tanú -
Ia lehettem annak, miké nt reagálnak a halál hí ré re,
Ordí tozásra, kiabálásra szaladtunk ki az egyik házból,
mikor kiderüit, hogy a szomszé dban egy 35 é ves n 
meghalt, Az anyja magán kí vül fetrengett a földön,
té pdeste saiát ha;át bánatában, A cigányságra jellem-
z , hogy gyászukat nemcsak a viselet szí né vel feiezik
ki, hanem ruháik vagy önmaguk megcsonkí tásával is.

A temet  legnagyobb közössé gi ünnepe a halottak
nap|a, Azonban a halott né vnapján, szú leté snap|án,
házassági vagy halálozási é vfordulón, karácsonykor,
hú své tkor is kimennek a temet be. Hú své tkor van aki
pászkát é s tojást visz ki szülei, családtagjai sí rjához,

A temet  információhordozói a fejfák, sí rkövek fel-
iratai, amelyek tájé koztatiák az arra járót az elhunyt
nevé r l, é letkorárói, a hatál id pontjáról, A cigány-
ságnál az utóbbi é vekben divatba 1ött, hogy fé nyké pet
is tesznek a sí remlé kre-

Kántorjánosiban öt kereszt taiálható. A három ka-
tolikus templomnál é s egy-egy pedig a temet kben. A
cigányság, ha kereszt mellett halad e] keresztet vet é s
egy rövid imát mond; ,, MOrl Rai jeruliszár| Uram irqal,
mazz é s seqí ts meg minket|."

A keresztek gondozása mindenki feladata, aki é p-
pen arra jár tesz rá virágot, gyertyát. A kereszteken el-
helyezett emlé ktábla tartalmazza az állí ttató nevé t, az
állí ttatás id pontját, okát, A cigány templom mellett
lev  keresztet Lakatos Pé ter állí itatta egy é wel a
templomszentelé s után-

A legtöbb lakásban található olyan sarok vagy egy
szekré ny, ahol a szentelmé nyeket, a bú csú król hozott
kegyké peket, Máí ia szobrokat, keresztet tartiák. Ez a
hely ké szteti az ott lakókat imádságra, Vannak akik
mindennap a szentsarokban mondiák el imájukat,

A cigányság a Bibliát, rózsatüzé rt, szenteit gyertyát,
kegyké peket á]talában abban a szobában  rzi, ahol a
legtöbbet tartózkodik, Itt lakóház kultikus tere, de a
ház többi helyisé gé ben is található Mária ké p, é s ke-
reszt a falakon.

IEcYzET!A hodászi citány pasztorlácló 
'0 

é ves mú ltra telilnt
vissza, melyet sóia Miklóg ildí tott el.

' Rendet rakott portáián, vásárolt egy kt§ üdí t t, kávé t ké .
szí tett, sütemé nyt sütött az alkalomra.

' Zolcsák Mtklós kené zlói paróku§ festette. Hasonlóké ppen
ó festette a magyar göróg katollkus templom lkonogztázioniát
is, ame|yet 1998. szeptember l2-é n szentelt fel Keteszte§ szl-
lárd püspök. A templom eredeti lkoniát a nyí regyházi mú zeum
 rzi.

'Foí dí tása: Könyörüli raitunk, lstenl; Ulam, lrgalmazz!
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