
Egy haza polgárai, 
egy Atya gyermekei 
Gondolatok a romapasztorációról 

Harrach Péter volt családügyi miniszter mondta, hogy Magyarország 
előtt két sorskérdés áll, a demográfiai krízis és a romákkal való együtt -
élésünk. Ha erre a két kérdésre nem találunk megfelelő meg oldást, 
alig képzelhető el szép és élhető jövő ebben az országban. Ez a kije-
lentés teljes mértékben igaz. 

A romák körülbelül 600 éve (a 14. század végétől kezdve) érkeztek 
a Kárpát-medencébe. Az Indiából való elvándorlásuk legfőbb oka 
Mahmud szultán hódítása volt, aki Kr. u. 1001-ben elfoglalta Észak-
nyugat Indiát és Delhit, rengeteg ember menekülését kiváltva ezzel. 
A cigányság innen, Indiából hozza a gyönyörű, ősi nyelvét, a romani 
nyelvet (melynek legfőbb dialektusai hazánkban a lovari, a kelde-
rashi és a cerhari). Ez a nyelv közeli rokona a hindi, a pandzsábi és 
a radzsasztáni nyelveknek. 

Ennek az első nagy beáramlásnak a leszármazottai az úgyneve-
zett magyar cigányok, vagy romungrók, akik jelenleg a magyaror-
szági cigányság több mint 80 százalékát alkotják. Ez azt is jelenti, hogy 
a magyarországi romák nagy részének ősei régebb óta itt élnek a Kár-
pát-medencében, mint a mai magyar lakosság egy igen jelentős ré-
szének ősei, akik csak a török utáni betelepítésekkor kerültek ide (fő-
ként német és szlovák ajkú betelepülők). 

A Kárpát-medencében eltöltött több mint 600 év nagy része (kü-
lönö sen is az első fele) komolyabb konfliktusok nélkül telt el. A ro-
 mák hamar megtalálták a helyüket a magyar társadalomban. Sok volt 
közöttük például a fegyverkovács, amire a végvári harcokban igen 
nagy szüksége volt a magyarságnak. 1476-ban Mátyás király privi-
légiumlevelet (főként adómentességet) adományozott a nagyszebeni 
ci gá nyok nak, annyira hasznos volt a tevékenységük a szebeni vár 
megerő sítésében és más munkákban. 1500-ban cigány kovácsok Te-
mesváron ágyúkat öntöttek. 1585-ben Kolozsvár városa a cigány vaj-
dától vásárol ta a Házsongárdi temető létrehozásához szükséges szö-
geket és fémkapcsokat. Mária Terézia rendelkezéseiig (1761) komolyabb 
feszültség a cigányság és a többségi társadalom között nem volt Ma-
gyarországon. 

Egészen más volt a helyzet ebben az időben tőlünk nyugatabbra. 
A Német Császárság területéről 1498-ban kitiltották a cigányokat. Az 
Angol királyságban 1541-ben törvényt hoztak, miszerint minden cigányt, 
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akit angol területen elfognak, fel lehet akasztani. Hessen tartományban 
egy 1734-es rendelkezés értelmében, aki megölt egy cigányt és a holt-
testét bemutatta, 3 tallér pénzjutalmat kapott. A Német Császárság te-
rületén „cigányvadászatok” is voltak (például 1720-ban), amikor katonák 
kimentek az erdőkbe, és válogatás nélkül lőtték a cigányokat. 

A magyarság ebben az időben igyekezett az emberséges együtt élés 
módjait megtalálni a cigánysággal. Különösen is igaz ez Erdélyre, ahol 
az országgyűlések sok bölcs rendelkezést hoztak az együttélés meg-
könnyítése és a romák megsegítése érdekében. A ma gyarságnak volt 
— és reméljük, ma is megvan — egyfajta jó tapasztalata és érzéke a 
cigánysággal való kapcsolat terén. Talán nem véletlen, hogy a környező 
országokban (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Ausztria) a ro-
mapasztorációban dolgozó személyek között igen sok a magyar. 

A közös történelmünknek sok szép és emlékezetes pillanata volt. 
Az 1848-49-es szabadságharcban körülbelül 6.000 roma honvéd har-
colt. 1956-ban sok cigány honfitársunk küzdött és adta az életét a sza-
badságunkért (a leghíresebbek: Szabó Ilonka, Sztojka László és Ones-
tyák László). 1990. március 20-án Marosvásárhelyen, amikor verték 
a magyarokat, a cigányok ezzel a felkiáltással jelentek meg: „Ne fél-
jetek, magyarok, megjöttek a cigányok!” Van sok szép pillanata a kö-
zös történelmünknek! Mennyire fontos lenne ezeket felidézni, meg-
ünnepelni, ezekre építeni! 

A katolikus egyház nem tegnap kezdett foglalkozni a cigánysággal. 
4–500 év óta mindig is voltak olyan papok, hitoktatók, szerzetesek, 
akik igyekeztek tenni a romákért. Ilyenek voltak Spanyolországban 
a 16–17. században Pedro León és Pedro Catalayud atyák, vagy az 
a Lucie Peter nevű tanítónő, aki Franciaországban, Toulon városá-
ban 1899-től körülbelül 40 éven át működtetett — gyakran az isko-
la egyetlen tanáraként — egy cigány gyerekek számára létrehozott 
iskolát egy vasúti vagonban. Ugyanezt tette sok protestáns lelkész 
is (például John Baird és James Crabb a 19. századi Angliában). Ha-
sonlóképp magyar földön — a Szatmári egyházmegyében — Hám 
János püspök (†1857) ferencesek segítségével iskolát hozott létre ci-
gány gyerekek számára. Ferenc Ferdinánd érsekújvári plébános 1850-
ben szakiskolát létesített roma fiataloknak. 

Közös történelmünknek voltak nagyon fájdalmas eseményei is. 
Ilyen volt a Mária Terézia rendeletei nyomán okozott rengeteg seb. 
A felvilágosult uralkodónő elrendelte, hogy a cigányokat magya-
rosítsák. Megtiltotta a cigány nyelv használatát, a cigány népvise-
letet, és legszörnyűbb intézkedéseként elrendelte, hogy a cigány gye-
rekeket (2–4 éves kortól kezdve) vegyék el a családjaiktól, és adják 
oda magyar családoknak, ahol (állami támogatás fejében) „magyarrá” 
nevelik őket. Rengeteg cigány gyerek veszítette így el a szüleit, szö-
kött el később a befogadó családtól, és kereste kétségbeesve a vér sze-
rinti családját — általában sikertelenül. A másik fájdalmas korszak 
a roma holokauszt ideje, amikor a náci ideológia őrületében (nem-
ritkán a helyi magyar hatóságok nagyon is aktív segítségével) kö-
rülbelül 30.000 roma honfitársunkat küldték a halálba. 
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A kommunizmus korszakában nem volt szabad a romákról mint 
kulturális identitással rendelkező etnikumról beszélni. A szocialista 
rendszer sokat tett a romák lakáshoz és munkához juttatásáért. Igen 
gyakran azonban a falu határában levő cigánytelepek helyett a falu 
egy-két utcájából kialakuló újabb cigánytelep lett az eredmény. 

A rendszerváltozás utáni idő fontos eseménye a romáknak mint 
nemzetalkotó kisebbségnek az elismerése (1993) és a kisebbségi ön-
kormányzati rendszer létrejötte (1995), amely, minden nehézsége el-
lenére sokat segít abban, hogy lassan kialakuljon egy felelős veze-
tő réteg a roma közösségek élén. 

A romák létszáma Magyarországon jelenleg körülbelül 800.000. Az 
1893-as nagy népszámláláskor a mai trianoni határokon belül a ci-
gányok létszáma még jóval 100.000 fő alatt volt. Alig több mint 100 
év alatt majdnem tízszeresére nőtt a romák lélekszáma. 

A rendszerváltozás előtti években a romák túlnyomó többsége (kö-
rülbelül 87 százalékuk) dolgozott. Ez kötelező is volt, de a ro mák el-
fogadták, és rengeteg helyen (építkezéseken, útépítéseken, terme-
lőszövetkezetekben, nehéziparban stb.) romák százezrei dolgoztak. 
1993-ban, a rendszerváltozás után 3 évvel már csak a munka képes ro-
mák körülbelül 28 százalékának volt munkahelye. Há rom év alatt a 
romák több mint kétharmada elveszítette a munkahelyét. Ez egy óri-
ási tragédia, amit a magyar társadalom azóta sem tudott igazán ki-
heverni, helyrehozni. 

A munkanélküliség azzal is jár, hogy Magyarország egyes régióiban 
a romák óriási elkeseredettségben, kilátástalanságban, nyomorban 
élnek. Sokfelé csökkent a közbiztonság, kevesebb az élő kapcsolat 
romák és nem romák között, nőtt a társadalmi szakadék. 

Örömteli tény, hogy a romák iskolázottsága nagymértékben javult 
az utóbbi 40–50 évben. Jelenleg már a megfelelő korosztálybeli roma 
fiatalok körülbelül 91 százaléka elvégzi a 8 osztályt, és a felsőoktatás-
ban tanuló hallgatók 2–3 százaléka is roma. Ezek egész Európában ta-
lán a legjobb iskolázottsági mutatók a cigányságot illetően, egyedül a 
spanyolországi adatok hasonlóan jók. A magyar társadalom — és ben-
ne a cigányság — sok komoly erőfeszítést tett annak érdekében, hogy 
idáig eljutottunk. Erre az eredményre mindannyian büszkék lehetünk. 
Ugyanakkor a korai iskolaelhagyás hatalmas problémát jelent. Szak-
mát csak a megfelelő korosztálybeli romák körülbelül 24 százaléka, érett-
ségit pedig csak a 11 százalékuk szerez (lásd: Társadalmi Riport 2012). 

Sajnos kialakultak Magyarországon olyan régiók (Borsod megye 
északi része; Szabolcs, Nógrád és Heves megye egyes térségei; Ba-
ranya és Somogy megye egyes falvai stb.), ahol óriási a nyomor és a 
kilátástalanság. Mintha a magyar társadalom tehetetlenül és közönnyel 
nézné a honfitársaink egy nagy csoportjának szenvedését, küzdelmét. 

A romák felzárkózásának 3 alappillére van: az iskolázottság, a mun-
kához segítés és a szív. Az iskolázottság és a munkához segítés elvá-
laszthatatlanok egymástól. Ha valakinek nincs megfelelő képzettsége, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. A jelen helyzet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Mit tesz, és mit 
tehetne még az egyház?

84



akkor igen nehezen talál jó megélhetést biztosító munkahelyet. Ez azon-
ban fordítva is igaz. Ha valakinek nem sok reménye van arra, hogy va-
la ha is egy jó munkahelyet, megélhetést találjon, ha már a nagyapját sem 
látta soha a munkájából megélni, ha a faluban, ahol él, óriási az elke-
seredettség, a kilátástalanság, akkor igen nehéz lesz őt arra motivál ni, 
hogy tanuljon, hogy küzdjön. Az iskoláztatást és a munkahely te remtést 
csak együtt lehet megmozdítani, elindítani a kibontakozás útján. 

A harmadik oszlop a szív. Ha valaki befogadja az Evangéliumot, 
Isten szeretetének jó hírét, ha megérti azt, hogy ő végtelenül kedves 
az Isten szemében, hogy őt Isten a bőre színével, a kultúrájával, a sze-
génységében is végtelenül szereti, hogy ő Isten képmása éppen úgy, 
mint bárki más, hogy Krisztus érte is meghalt a kereszten, akkor an-
nak az embernek az egész élete kezd megváltozni. Másképp fog hoz-
záállni a családtagjaihoz, a munkához, szabadul a szenvedélybe-
tegségekből, átalakul az élete. Az egyház elsősorban ebben tud segíteni. 

Milyen lelkülettel kell ezt tennünk? A cigány testvéreinkben meg 
kell látnunk, fel kell ragyogtatnunk az Isten képmását, a szeretetre 
méltó és értékes embert, a testvért. A cigánypasztorációhoz sok tü-
relem is kell. Cigány testvéreink alig 70–80 éve kezdtek igazán be-
lecsöppenni a nyugati kultúrába. Addig nagy többségükben a tele-
pülések szélein, putrikban, sátrakban éltek. Alig 70–80 éve kezdték 
el azt megtanulni, hogy mi az idő, a munkahely, a tisztálkodás, az 
írás-olvasás, a magántulajdon stb. Nem várhatjuk el, hogy amit a ma-
gyarság ősei ezer éve tanulnak, azt a cigányság 70–80 év alatt meg-
tanulja. Nemzedékek kellenek mindennek az elsajátítására. Ebben 
a folyamatban a romák óriási lépéseket tettek és tesznek. 

Az egyház vegyes (romákból és nem romákból álló) pasztoráci-
ós csoportokat alakít. Egy ilyen csoport kétfelé épít hidat. A csoport 
nem cigány tagjai a nem cigány (többségi) társadalom felé tudnak 
hidat építeni, elfogadtatni velük mindazt, amit az egyház a romá-
kért tesz, a csoport roma tagjai pedig a romák felé tudják hitelesen 
közvetíteni az Evangéliumot és az abból fakadó értékeket. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által létrehozott Boldog 
Ceferino Intézet 2014 óta romapasztorációs munkatársakat, közös-
ségvezetőket képez. Sokkal könnyebben elfogadja ugyanis az Evan-
géliumot egy roma közösség, ha a saját népükből, közösségükből való 
vezetők is hirdetik, közvetítik ezt az ő számukra. Eddig körülbelül 
220 ilyen közösségvezetőt képeztünk ki, akik segítenek imacsopor-
tok alakításában, közvetítenek a plébános és a roma közösség között, 
esetenként elvégzik a szülők oktatását a gyermekük keresztelése előtt, 
zarándoklatokat szerveznek, gyermekcsoportokat vezetnek. 

Az integráció nem az emberek matematikai képletek szerinti ösz-
szevegyítését jelenti, hanem mindenekelőtt jó kapcsolatokat egy tár-
sadalmon belül. A jó kapcsolatokhoz pedig hiteles, bizalomkeltő em-
berek kellenek mindkét oldalról. A roma közösségvezetők ezt a 
folyamatot is segítik. 

A katolikus egyház jelenleg 44 olyan közösségi házat működtet (eb-
ből 22-t tanoda formájában), ahol hátrányos helyzetű gyermekek dél-
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után segítséget kapnak a tanulásban. Egy roma gyerek az iskolában 
gyakran szinte csak kudarcot él át. Sok esetben nem szeret iskolába 
járni. A mi közösségi házainkba azonban szívesen jön, mert itt ol-
dottabb, családiasabb légkörben vagyunk együtt, és így a tanulás is 
könnyebben megy. 

Sok olyan egyházi iskola van, ahol különlegesen is a hátrányos hely-
zetű gyermekek oktatása folyik (például a kazincbarcikai Don Bos-
co Iskola; a szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Iskola; a rakacaszendi 
Szent Miklós Iskola stb.). Több ilyen iskolában (például a Nyíregy-
házi Görögkatolikus Iskola) örömteli azt látni, hogy az itt végzett di-
ákok bekerülnek a többségi iskolákba, ilyen módon megvalósul a fel-
zárkózás és az integráció. Fontos volna minden iskolafenntartó 
egyháznak ügyelni arra, hogy soha ne vegyen át iskolát azzal a cél-
lal, hogy szegregáljon, és a nem cigány többségű iskoláinkba önként 
és tudatosan igyekezzünk felvenni 3–5–10 százalékban (a településtől 
függően) hátrányos helyzetű gyerme ke ket. 

Nagyon jónak tartanám, ha minden olyan iskolában, ahol jelen-
tősebb számú roma tanuló van, évről évre lenne egy olyan ünnep, 
amely a roma kultúra értékeit, a cigányság történetének egyes fon-
tos eseményeit felmutatná (például április 8-a: a romák világnapja; 
vagy május 4-e: Boldog Ceferino ünnepe). 

Van sok örömteli példa a romák felzárkózására. Említhetjük pél-
dául Tarnabodot, ahol az előfizetéses villanyórák, a veszélyes hul-
ladék-szétszerelő üzem, a közösségi ház az egész falut átformálta. 
De említhetjük Kaposfőt, Alsószentmártont, Szendrőládot, Balajtot 
és még hosszan sorolhatnánk. 

Óriási szükség van a tanárok, óvodapedagógusok, de a papok és 
hitoktatók képzésére is a romákkal kapcsolatos ismeretekben. Sok roma 
gyerek például szinte állandó zajban nő fel, állandóan megy otthon 
a TV, a zene, a családtagok is jó hangosan beszélnek. Sok esetben egy 
ilyen gyerek alig hallja meg, amit az óvónő mond neki, nem tud csend-
ben megülni egy helyen, nem tud figyelni. Soha senki nem olvasott 
neki mesét, soha nem tanították meg őt a nyugodt figyelemre. Igen 
gyakran az óvónő szidni kezdi a gyermeket, a gyerek pedig lassan 
elkeseredik, megkeményedik, tüskéket növeszt. Ehelyett az óvónő-
nek meg kellene értenie azt, hogy a gyermek nem tehet arról, hogy 
nem tud figyelni, és innen, erről a nullpontról kell elkezdenie lassan 
rávezetni őt arra, hogy megtanuljon egy helyben csendesen ülni és 
odafigyelni. Tapasztalatom szerint igen hamar, nagyon szívesen fi-
gyelnek ránk a roma gyerekek (és felnőttek), ha erre bölcsen, ügye-
sen rávezetjük őket. Ismernünk kell a roma kultúrát. Egy papnak tud-
nia kell például a romák temetéssel kapcsolatos hiedelmeit, szokásait. 

A roma kultúra számos igen nagy értéket hordoz: családszeretet, 
gyermekszeretet, az öröm spontán természetes kifejezése, az ünnepelni 
tudás, zenéhez és más művészetekhez való kiváló adottságok, vallá-
sos érzék, istenközelség. Cigány volt Charlie Chaplin, Elvis Presley, 
félcigány volt Pablo Casals és még hosszan lehetne folytatni ezt a sort. 
A romák nemzetünk nagy lehetőségei is. A demográfiai válságunk 
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egyik megoldói. A romák a magyar nemzet teljes jogú részei. Péli Ta-
más, roma festőművész mondta: „A cigányember homlokán kettős 
aranypánt van: a roma identitása és a magyar kultúrája. Egyikről sem 
vagyunk hajlandóak lemondani.” 

Álmom az, hogy minél több olyan pap és hitoktató legyen, aki kü-
lönleges szeretettel és nyitottsággal fordul a cigány testvérek felé. A tár-
sadalmunkban meglevő szakadékot legkönnyebben a pap tudja átlépni, 
áthidalni. Ha meglátogatunk egy-egy roma családot, a papot a legtöbb 
esetben nagy szeretettel és nyitottsággal fogadják. Álmom az, hogy ne 
várjuk a plébániáinkon, hogy esetleg majd csak megjelennek, hanem 
mi tegyük meg a kellő lépéseket őfeléjük. Mindig az előnyösebb hely-
zetben levőnek kell a másik felé lépnie, mindig ő határozza meg egy 
nagyobb közösség alaphangulatát. 

Álmom az, hogy az egész magyar társadalom (vagy legalábbis en-
nek jelentős része) felismerje, hogy feladatom van a romákkal kapcso -
latban, rajtam is múlik az ő befogadásuk, és ilyen módon a társadal-
munk általános hangulata, egészsége. Meg kell ismernem a közelemben 
élő roma családot, segítnem kell nekik a hivatalos levelek értelmezé-
sében, az ügyintézésben, de leginkább a velük való szeretetteljes kap-
csolatok által. 
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