
A jóakarat koalíciója 
Katolikus kezdeményezés a romák védelmében 

Mohácsi Viktória és Szőke Péter Fotó: Szabó Bernadett 

Különböző világnézetű és 
vallású emberekből szeretné 
létrehozni a romák iránti jó
akarat koalícióját egy katoli
kus szervezet. A Sant'Egidio 
(Szent Egyed) közösség ma 
konferenciát rendez az MTA 
budavári dísztermében, hogy 
a cigányokat fenyegető verbá
lis és fizikai erőszakkal szem
ben hangot adjon együttérzé
sének. Szőke Péter katolikus 
jogász és Mohácsi Viktória 
roma jogvédő nyilatkozik. 

Czene Gábor 

- A romák elleni újabb és újabb 
gyilkosságokról hallva első re
akciónk az imádság volt. Az 
Üllői úti Örök Imádás temp
lomában imaórát szerveztünk 
az áldozatok emlékére. A meg
rendülés, a felháborodás és az 
együttérzés arra indított, hogy 
más kezdeményezéseket is te
gyünk. Inspirációt merítettünk 
Sólyom László köztársasági el
nöknek a kislétai gyilkosság 
után, tavaly augusztusban meg
fogalmazott üzenetéből is: a je
lenlegi helyzetben a cigányság 
mellett állni becsületbeli kér
dés - meséli Szőke Péter jogász, 
a Sant'Egidio katolikus közös
ség képviselője, hogy milyen 
előzmények vezettek a konfe
rencia megrendezéséhez. 

Cigányügyi tanácskozások
kal tele a padlás, a mostani 
azonban unikális a maga nemé
ben. Ebben a témában nem ta
láltunk példát arra, hogy kato
likus szervezésű eseményen 
együtt szerepeljenek egyhá-

• A Saint'Egidio (Szent Egyed) 
katolikus közösség 1968-ban ala
kult Rómában. Napjainkban a vi
lág 71 országában van jelen, tag
létszáma 50-60 ezerre tehető. 
Tevékenysége középpontjában a 
„szegények iránti tevőleges sze
retet" áll. A közösségnek ideha
za Budapesten, Győrben és Pé
csett működnek csoportjai. A ta
gok önkéntes munkában, térítés 
nélkül végzik szolgálatukat - Ma
gyarországon elsősorban a haj
léktalanok és a szociális ottho
nokban élő idősek körében. 

zi személyek, politikusok, egy
házhoz nem kötődő szakértők 
és a roma holokauszt túlélői. 

- Katolikusként - folytatja 
Szőke Péter - hiszünk a szavak 
erejében. Szeretnénk létrehoz
ni a jóakaratú emberek koalíci
óját. Lehet, hogy sok konferen
ciát tartanak a cigányokról, de 
nem vagyok biztos abban, hogy 
a remény tiszta szava elégszer 
elhangzik. A gyilkosságoknak 
a civilizált együttélés is áldo
zatul esett. Sok olyan fórumra 
lenne szükség, amely a remény 
építőköveit képes összegyűjte
ni, és egymásra rakva szilárd 
erődítménnyé emelni. 

A rendezvényen a bécsi 
Ceija Stojka roma asszony a 
bergen-belseni koncentráci
ós 'Táborban elszenvedettekre 
emlékezik, többek között a re
formátus Balog Zoltán, a parla
ment emberi jogi bizottságának 
fideszes elnöke, Katz Katalin, a 
jeruzsálemi Héber Egyetem ta
nára, Ladányi János szocioló
gus és Székely János katolikus 
püspök is előadást tart. Vala
mint Mohácsi Viktória, a Moz
galom a Deszegrációért Alapít
vány igazgatója, az SZDSZ-ből 
már kilépett volt európai parla
menti képviselő. 

- A gyilkosságok idején több 
szolidaritási kezdeményezés 
indult a romák mellett, de ezek 
mára mintha kifáradtak, fele

désbe merültek volna - mond
ja Mohácsi Viktória. - A felté
telezett elkövetők elfogása óta 
egyre nagyobb a csend, a rend
őrség és a nemzetbiztonság fe
lelősségéről is kevés szó esik. 
A társadalom napirendre tért a 
történtek felett. Pedig a cigány
ság brutálisan rossz helyzete 
nem javult, a rasszizmus és a 
mindennapos kiszolgáltatott
ság a gyilkosságok megszűné
se után sem csökkent. Ezért is 
örülök ennek a konferenciának: 
végre egy lépés abba az irány
ba, hogy próbáljuk meg ébren 
tartani a társadalom lelkiisme
retét. És külön jó, hogy a szer
vezők katolikusok. Bár temp
lomba ritkán járok, én is hívő 
vagyok. Most is gyakran imád
kozom otthon, de azokban a 
hónapokban, amikor a gyilkos
ságok történtek, egyetlen na
pot sem hagytam ki. Mégis, úgy 
látom, hogy a konferencia szer
vezőinek erősebb a hite, mint 
az enyém. Hála Istennek, eltö
kélten hisznek abban, hogy si
kerül pozitív jövőképet nyújta
ni a cigányságnak. Engem néha 
elfog a kétség... 

Mit várnak a katolikusok 
a jogvédőktől, és mit a jogvé
dők az egyháztól? Szőke Pé
ter a maga részéről más mód
szereket részesít előnyben, de 
a polgárjogi küzdelmet is legi
tim formának tartja. XXIII. Já

nos pápa szavait idézi: keres
sük azt, ami összeköt, félreté
ve, ami elválaszt. Mohácsi Vik
tória az oktatási szegregációról 
fog beszélni a konferencián. A 
katolikus iskolák többsége sze
rinte nem hajlandó fogadni hát
rányos helyzetű roma gyereke
ket, és ezzel az egyház maga is 
hozzájárul a cigányok kirekesz
téséhez. A roma jogvédő remé
li, hogy - talán éppen ennek a 
tanácskozásnak köszönhetően 
- sikerül változásokat elindíta
ni az egyházi intézményeknél. 

Szőke Péter veszi vissza a 
szót: 

- A történelem bizonyítja, 
hogy Magyarország azokban 
az időkben volt sikeres, amikor 
a befogadás, ha úgy tetszik, az 
integráció pártján állt. Egészen 
biztos, hogy a magyar társada
lomban van szellemi és lelki 
tartalék, amelynek a mozgósí
tásával meg lehet akadályozni, 
hogy végérvényesen elszaba
duljanak az indulatok. Ha sze
retettel és barátsággal közele
dünk másokhoz, akkor az anya
gi javakban szűkölködő szegé
nyeknek is segítünk megőrizni 
a legfontosabbat, a méltóságu
kat. Ezért hangsúlyozom any-
nyira a reményt. A katolikusok 
számára a remény nem szép-
lelkűség, hanem végrehajtha
tó, racionális cselekedetekben 
is megnyilvánuló életprogram. 
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