
E
zt a történetet már 
sokszor hallhattuk. 
Megszületik a család 
sokadik gyermeke, 
akit elhagynak, ne-
velőszülők nevelik, 

sok esetben elkallódik, jó esetben ta-
nul, szakmát választ. A csíkbánkfalvi 
Kalányos Ottó egyike azon kevés ki-
vételnek, aki nagyot álmodott, és azt 
valóra is váltotta. Az ő története eltér 
a hagyományostól.

Ki is Kalányos Ottó?

„Sem az általános, sem a középis-
kolában nem éreztették velem, hogy 
én más vagyok, de ez bennem sem 
tudatosult. Tulajdonképpen a teo-
lógiai képzés során erősödött meg 
bennem a nemzetiségi öntudat, az, 
hogy én cigány vagyok, de az is, hogy 
a gyökereimet fel kell vállalnom, és 
erre büszke is kell lennem. Abban a 
periódusban akadtak nehézségek, 
amelyekkel szembe kellett néznem, 
ugyanis számomra és a körülöttem 
élők számára mindaddig fel sem ve-
tődött az a kérdés, hogy én cigány 
vagyok-e vagy magyar. A teológián, 
mivel ritkaságszámba ment maga az 
a tény is, hogy egy cigány fi atalem-
ber ott tanul, felfi gyeltek rám, ami-
nek volt pozitív és negatív vetülete is. 
De mindezért ma már hálás vagyok, 
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Én az általános 
iskolában va-
lóban gyenge 
tanuló voltam, 
anyum sokszor 
elemlegeti ezt. 
Persze, hogy 
furcsállották, 
mit is mond-
hattak volna? 
Itt van egy 
buta gyermek, 
aki még ráadá-
sul cigány is, 
és neki akar 
vágni egy nagy 
dolognak.

Kalányos Ottót még csecsemőkorában 
elhagyta a vér szerinti anyja, így alig né-
hány hónaposan nevelőszülőkhöz került, 
és mivel első perctől kezdve magyar szülők 
nevelték, ő magyarnak tartotta magát. Sa-
ját élettörténetével középiskolás korában 
szembesült, akkor ismerte meg édesany-
ját, és tán akkor tudatosult benne cigány 
származása is. De arra, hogy erre büszke is 
legyen, még várnia kellett.

LEHAJOLNI A
AKIKHEZ NEM

hiszen ezáltal megismertem önmaga-
mat, a gyökereimet, amikre büszke 
vagyok. Ma már elfogadom magamat 
olyannak, amilyen vagyok” – magya-
rázza csillogó szemekkel. Igen, így 
ma már derűsen tud beszélni arról, 
hogy ki is Kalányos Ottó.

Alig 26 éves. Azt mondja, az ő éle-
te csodák sorozatából tevődik össze. 
Megszületett, elhagyták, sőt még az 
orvosok is lemondtak róla, mert sú-
lyos beteg volt. „Azt mondták, ha ez 
a gyermek megéri a holnapot, akkor 
az lesz maga a csoda. Megértem a 

holnapot, de a holnaputánt is, és ne-
velőszülőkhöz kerültem Bánkfalvára, 
ahol három éves koromig lehettem. 
Ide sokat járt egy svájci nő, aki egy 
alkalommal, amikor megérkezett 
és meglátott, ahogy ott ülök egy sa-
rokban, megsajnált, és azt mondta, 
ezt a gyermeket támogatom, csak 
szerezzenek neki nevelőszülőket, ne 
engedjék nevelőotthonba. Ő ma már 
a keresztanyám. Járt a családhoz egy 
néni tejért, egy alkalommal kiszalad-
tam a szobából a konyhába hozzá, át-
öleltem, s azt kérdeztem, hogy néni, 
néni, engem mikor visz el. Úgy elül-
tettem ezt a gondolatot a fejébe, hogy 
ez a néni aztán egy alkalommal a tej 
helyett engem vitt magával. Ő nevelt 
fel, ő az én anyukám. Érdekes, mert 

öt anyuka jött, hogy nézzen meg, 
egyiknek cigány voltam, a másiknak 
vézna, a harmadik azt mondta, hogy 
jaj, ha hazaviszem ezt a gyermeket, 
megüt az uram. Ezért is tartom cso-
dának, mert egy nagyon egyszerű 
asszony vett magához, akinek tizen-
egy gyermeke volt, igaz, akkor ők már 
nagyok voltak, egy gyermeke volt ott-
hon, akivel én együtt nőttem fel” – 
eleveníti fel, miközben számbaveszi 
az életében bekövetkezett csodákat. 
Szeretettel, tisztelettel beszél ne-
velőanyjáról, annak egyszerűségéről, 
alázatosságáról, arról az asszonyról, 
aki miután férjét eltemette, gyerme-
keit gyermekotthonba volt kénytelen 
adni. Persze, hogy megszólták a fa-
luban, amikor a kis árva gyermeket 

Nem sokan hittek benne, 
hogy pap lehet belőle
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Azt mondja, az ő élete csodák 
sorozatából tevődik össze




