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Székely János püspök atya így ír a cigányság történetéről szóló könyvének 

bevezetőjében: „Lehet, hogy ha megkérdeznék tőled, hogy hány híres embert ismersz, aki 

cigány volt, egyet sem tudnál mondani. Lehet, hogy nem sok fogalmad van arról, honnan és 

mikor érkeztek meg a cigányok Európába, milyen hagyományaik, szokásaik vannak, mennyi 

üldözésen, népirtáson mentek már keresztül. Csak azt tudjuk szeretni, akit ismerünk. Én úgy 

szerettem meg cigány testvéreinket, hogy ellátogattam az otthonaikba, megismertem a 

gyerekeket, az öregeket, együtt énekeltünk. Ez a kis könyv egy ilyen látogatásra hív. Isten 

hozott!”   

 A könyvből megismerjük a legnagyobb magyarországi etnikai kisebbség, a cigányság 

jelképeit: az 1971-es első Roma Világkongresszuson elfogadott kék-zöld sávos zászlót,  

közepén egy ősi indiai jelképpel – egy vörös kerékkel és a cigány himnuszt, amely a Mentem, 

mentem végtelen utakra mellett szintén himnuszként terjedt el Magyarországon. Szövege így 

hangzik:  

Zöld az erdő, zöld a hegy is, 

    a szerencse jön is, megy is. 

    Gondok kése húsunkba vág 

    Képmutató lett a világ. 

 

     

    Egész világ ellenségünk,  

    űzött tolvajokként élünk. 

    Nem loptunk mi csak egy szöget 

    Jézus vérző tenyeréből. 

 

     

    Isten, könyörülj meg nékünk, 

    ne szenvedjn tovább népük. 

    Megátkoztál, meg is vertél, 

    Örök csavargóvá tettél. 

 

 

    Isten, könyörülj meg nékünk, 

    ne szenvedjen tovább népünk. 

    Megáldottál, megváltottál, 

    Országodba befogadtál. 



 Érdemes meghallgatni a Kalyi Jag együttes által megzenésített himnuszt, melynek 

dallama első hallásra megmarad bennünk! 

Érdekesek a cigányok eredetét elbeszélő mondák, melyek közül az egyik a bibliai 

teremtéstörténetre hasonlít: Isten agyagból gyúrta meg az embereket, majd kemencében 

kisütötte őket. Az első túl fehér lett, a második túl megsült, a harmadik „szép barnára” sült – 

tőle származnak a cigányok. Egy másik legenda szerint egy szegény asszonynak tizenhét 

gyermeke volt. Amikor Isten meg akarta áldani őket, az asszony csak tízet mutatott meg neki, 

mert szégyellte, hogy olyan sok gyereke van. A tíz megáldottból lettek a gazdagok, a hét 

elrejtett leszármazottai a cigányok.  

A szerző leírja, hogyan vándoroltak a cigányok az őshazából: Észak-Indiából Perzsián, 

Örményországon, Afrikán keresztül a Bizánci Birodalomba, Besszarábiába és Romániába, 

míg a XV. században megjelentek a nyugat-európai városokban. Beszámol magyarországi 

letelepedésükről, főbb szakmáikról, az asszimilációs törekvésekről, Mária Terézia erőszakos 

letelepítési kísérletéről. Megtudjuk a könyvből azt is, hogy munkanélkülivé válásuk a XX. 

századi tömeggyártású iparcikkek elterjedésével kezdődik el, amikoris feleslegessé válnak a 

hagyományos cigányfoglalkozások.  

Székely János feltárja a cigánysággal kapcsolatos legégetőbb problémákat 

(aluliskolázottság, munkanélküliség, marginalizáltság, gettósodás, magas gyerekszám, 

alacsony jövedelem, cigánybűnözés) és a problémák megoldására tett kísérletekről is 

beszámol (munkahelyteremtő programok csakis a helyi viszonyok ismeretével, a mentalitás 

megváltoztatása, egészségügyi ellátás, a hátrányos helyzetű régiók támogatása, a 

közbiztonság erősítése, életmód átalakítás, stb.). Megismerjük a magyarországi egyházak 

cigánypasztorációs tevékenységét és  a boldoggá avatott cigány vértanú: Boldog Ceferino (El 

Pelé) életútját is. A sok képpel illusztrált könyv végén magyar írók írásait találjuk 

cigányokról, és cigány írók műveiből olvashatunk részleteket. 

Székely János püspök valóban szeretettel és nyitottsággal beszél a cigányság 

múltjáról, jelenéről, problémáiról és értékeiről.    

    


