
A cigánypasztorációról 
szabadon 
A cigány emberek között végzett egyházi szolgálat nagy megtisz-
teltetéssé válhat azok számára, akiknek lehetőségük van mélyebben 
elmerülni benne, legyen szó akár szociális, kateketikai, liturgikus, 
szentségi vagy lelkigondozói jellegű feladatról. A cigánypasztorá-
ció — jó értelemben véve — kalandos tevékenysége az egyháznak, 
sokrétű, színes, tele meglepetésekkel, mély érzésekkel, különleges 
életekkel, hihetetlen fordulatokkal, meglepő egyház- és istenta-
pasztalatokkal. Olyan területe ez a szolgálatnak, amely csak levetett 
sarukkal végezhető. Részben mert egy-egy élethelyzet, emberi sors 
személyes megismerése szinte felszólító jelleggel hat az érintettek-
re, másrészt mert gyakran állhat a segítő (katekéta, pap, lelkigondozó, 
szociális munkás) égő csipkebokor előtt. 

Maguk a cigányok miatt nevezhető különlegesnek ez a munka. 
A cigányok ellentmondásos helyet foglalnak el mind a magyar tár-
sadalomban, mind a magyar egyházban. Írásomnak nem feladata 
ennek a helyzetnek a bemutatása, elemzése. Sok minden történt az 
elmúlt harminc évben ezen a területen országszerte és határainkon 
túl is. Ebbe a munkába enged betekintést a Szolgáljatok az Úrnak 
örömmel!1 címmel nemrégiben megjelent cigánypasztorációs kézi-
könyv. A szerkesztők olyan jellegű kiadványt adtak közre, amely 
nagy vonalakban bemutatja a cigánypasztoráció által érintett fonto-
sabb területeket (szociális és oktatási szféra, munkavállalás, cigány 
identitás, kultúra) és az ehhez kapcsolódó jó gyakorlatokat, tapasz-
talatokat, nehézségeket. 

Mint minden szolgálat, így a cigányok között végzett munka is 
visszahat arra, aki végzi. Ebben az írásban néhány — a munkám so-
rán megélt — tapasztalaton keresztül arra reflektálok, miként segí-
tett a munkámban a cigányokkal való találkozás ahhoz, hogy ráis-
merjek az egyház egy olyan arcára, amely eddig számomra 
láthatatlan volt. Illetve azt a belső utat kívánom nagy vonalakban 
érzékeltetni, amellyel megajándékozott — talán nemcsak engem — 
a velük való közös munka. 

Húsz éve dolgozom valamilyen módon ezen a területen, hitokta-
tóként, lelkipásztori munkatársként, lelkigondozóként. Tapasztalataimat 
Baranya megyében, főként az Ormánságban, apró „egyutcás” fal-
vakban, illetve Pécsen, a Hősök terén, Györgytelepen (a város egyik 
cigány szegregátumában) szereztem. Ezen helyeken a cigányság sze-
génységben, helyenként nyomorban él. Így az ott megéltek a sze-
génység, illetve a nyomor világát is megmutatták a maga szigorú, 
sokszor szürreális valóságában. 
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Talán megállapítható: minden őszinte egyházi szolgálat azzal kez-
dődik, hogy kíváncsi vagyok a másikra. Ez a „ki vagy te?” kérdése. 
Olyan érdeklődés, ami nem mellőzhető vagy helyettesíthető a talál-
kozásokkor.2 Ha megtalálom a módját annak, hogy valaki kérdezhe-
tővé váljon (vö. Lk 24,13–35), akkor a kérdés mögött mindig kirajzo-
lódik egy történet, egy út,3 ami lehet az egyes emberé, de lehet egy kisebb 
vagy nagyobb közösségé is. A pasztorális jelenlét azt feltételezi, hogy 
a szolgálatot végző azzal a tudattal van jelen a másik és önmaga szá-
mára is, hogy kapcsolatuk Isten jelenlétében formálódik.4 Ez a jelen-
lét olykor megfogalmazott, de gyakran nem az, vagy nagyon lassan 
jut el a „megtestesülés” fázisába. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert 
számos olyan élethelyzet lehetséges, ahol az Istennel való kapcsolat nem 
feltétlenül nyilvánvaló, sőt akár úgy is tűnhet, hogy szinte nem is 
része egy találkozásnak. Ebből még akár az a téves következtetés is le-
vonható, hogy akkor ott nincs jelen Isten.5 Csak ha otthonosan moz-
gok az őszinte érdeklődés világában, akkor válik láthatóvá a Másik. 
Az, aki küszködik a mindennapokkal, a megélhetéssel, az alkohol okoz-
ta sebekkel, bántalmazással, uzsorakamattal, nyugtatókkal, vagy örül 
egyik ballagó gyermekének, gyógyulásnak, születésnek… 

Ha az őszinte kíváncsiság légkörében alakul a kapcsolat, akkor be-
lépőt nyerünk egy olyan világba, ahol a másik azt érzi, hogy fontos, 
jelentős, elfogadott, szeretett. Ez az elfogadottságérzés teremti meg 
azt a kapcsolati klímát, amely segítheti őt és természetesen a segí-
tőt is valami újnak a befogadásában: legyen szó akár hitoktatásról, 
akár egyszerű utcai beszélgetésről, keresztségi megbeszélésről, 
családi ünnepről, temetésbejelentésről, kórházi látogatásról vagy bör-
tönbeli kapcsolattartásról. 

Amikor kezdő hitoktatóként és lelkipásztori munkatársként friss dip-
lomásan egy fiatal cigány pár keresett meg az egyik ormánsági falu-
ban azzal a szándékkal, hogy szeretnének templomi esküvőt, akkor 
„pontosan tudtam”, hogy jegyesoktatást „kell” tartanom. Akkoriban 
egy lakókocsiban laktam a plébánia udvarán, mert a plébánia lakha-
tatlan volt. Így elmentem hozzájuk megtartani az alkalmat. Igazi ci-
gánytelepi kis vályogkunyhó volt, a maga húsz négyzetméterével még-
is képes volt befogadni tizenöt főt. Ami akkor, abban az esetben jelentette 
a fiatal pár már meglévő két gyermekét, szüleit, a szomszédban élő ro-
konokat és azok gyermekeit. Amikor beléptem, szorítottak egy kis he-
lyet az egyik ágyon, elém tettek egy csésze kávét, kétfajta cigarettát, és 
az egyébként a fejem felett hangosan éneklő tévé hangerejét is alább 
vették. Sűrű cigarettafüstbe burkolózva, markáns kávéillat közepette, 
gyerekek viháncolásával körülvéve fegyelmezetten várta a pár a „je-
gyesoktatásomat”. Akkor egy kissé elbizonytalanodtam… 

Az első „komolyabb” találkozás szolgálhat arra, hogy meglássuk azt 
a valóságot, ahová érkeztünk. Érzékennyé váljunk, ráhangolódjunk egy 
egészen más világra, mint ahonnan jöttünk. Egy-egy helyzetben oly-
kor a szegénység a legerősebb életszervező, de van, hogy a betegség, 
ám ez lehet börtön, kisebbségi lét, fogyatékosság és megannyi más do-

2Vö. Isidor Baumgarten: 
Pasztorálpszichológia. 
Semmelweis Egyetem, 

Budapest, 2003, 109–110. 
 

3Vö. Isidor Baumgartner: 
Gyógyító lelkigondozás – 

emmauszi út. 
Embertárs 1 (2003), 7–19. 
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5Egy anekdota szerint 
egy misszionárius valahol 
a dzsungel mélyén rátalál 

egy törzsre. Este az 
imádságnál hálát ad 

Istennek, hogy elé vezette 
ezt a népet és megismer -
tetheti őket Vele. Isten így 
válaszolt neki az imában: 

„Sajnálom, hogy nem 
vetted észre azt, hogyan 
voltam jelen a dzsungel -

ban, amíg te nem jöttél…”  
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log is, ami sokunknak ismeretlen, ezért olykor félelmetes és felettébb 
idegen. Ezek határozzák meg gyakran egy család mindennapjait. Nem 
átléphető valóságok, valahogyan viszonyulni kell hozzájuk. 

Az egyszerűség mindenfajta pasztorális munka velejárója és hi-
telesítője is egyben. Az egyszerűség a szavak, a cselekedetek, a gon-
dolkodás, az imádság szintjén. A „máshonnan beszerzett”, komp-
likált egyházkép nem nagyon fér be egy telepi nyomorkunyhóba vagy 
peremkerületi feltört önkormányzati lakásba. A jól megszokott 
egyházi formulák, fogalmak, mozdulatok, melyek máshol kanoni-
zált menekülési útvonalai lehetnek egy személyes találkozásnak, és 
könnyedén elvisznek az egyházi nagyszínpad senkiföldjére, nyo-
masztóan használhatatlanok. Az egyszerű emberek életébe nem fér-
nek be felesleges dolgok. A szegények életébe még a szükségesek se, 
aki pedig nyomorban él, az arra „vállalkozik”, hogy minden nélkül 
hánykódjék egy életen vagy életszakaszon át. 

Egy-egy életkapu előtt nagyon szigorú vámot kell fizetni, semmit 
és valóban semmit nem tudunk magunkkal vinni, mert maga az élet 
metszi le azt rólunk. Így az első és legfontosabb kérdés, amivel egy 
segítő, pap, hitoktató találkozik, az egyszerűségét faggatja. Be tudok-
e lépni egy emberi életbe „mezítláb” úgy, hogy csak hallgatok. Taná-
csok, katekizmus, ítélet, szentségfelkészítési szándék, felzárkózta-
tási, integrálási, eljuttatási stb. program nélkül. Tudok-e figyelni, 
csendben lenni, és elhordozni a tehetetlenség irtózatos nyomását úgy, 
hogy közben nem ajánlok fel mondatokat és jámborsági cselekede-
teket, melyek szinte csak saját magam tehetetlenségét vannak hivatva 
csillapítani. Tudok-e csendben lenni? Hallgatni. Figyelni. Szemlél-
ni. Persze a csend mindig az önmagunkkal való találkozásnak is a 
felségterülete. A némaság előcsalogatja saját szegénységünket, ku-
darcainkat, nyomorunkat, fájdalmainkat, sebeinket is. Csak addig 
vagyok képes segíteni kifelé, ameddig befelé eljutottam. A két út 
ugyanaz. Csak azzal a szegénységgel vehetem fel a harcot másnál, 
amellyel magamban már szóba álltam. Különben egy olyan színjá-
téknak leszek főszereplője, amivel azonnal egyedül maradok, hiszen 
rövid időn belül láthatóvá válik, hogy nem ott vagyok, ahol a má-
sik. Önmagamnál vagyok. 

Megérkezni a cigányok közé a cigánypasztorációban egy külső és 
egy belső út is egyben. Merem-e magam rábízni helyzetekre, talál-
kozásokra? Ha komolyan akarunk dolgozni, szolgálni, segíteni nehéz 
élethelyzetű embereken, akkor gyakran fájdalmas történeteknek le-
szünk tanúi, olykor részesei. Az egyik legnehezebb része ennek az esz-
köztelenség. Itt nem konkrét fizikai eszközökre gondolok, bár erre is 
gondolni lehet, hanem arra az eszköztelenségre, nincstelenségre, amely 
a nyomor velejárója: kapcsolati nyomorra, lakhatási nyomorra, ad-
dikciós nyomorra, az erőszak nyomorára. Gyakran lehet részünk olyan 
helyzetekben, amelyeknek nincs feloldásuk. A kitartás, a jelenlét az, 
ami egyedüli megoldásként megragadható. Nem elmenekülni, hanem 
az embert választani, és megajándékozni a másikat a maradással. Nem 
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túl látványos, de mindenképpen reális valósága a munkának. Ezek-
nek a pillanatoknak nincs feltétlenül azonnali feloldásuk vagy meg-
oldásuk, de közben megszületik egy elköteleződés, ami nagyon mély 
kapcsolatot eredményez. Elköteleződés a megtört élet mellett, ami le-
het, hogy nem a látványos megoldások egyike, de feltehetően az egyik 
legerősebb. Egy olyan valóságba kerül át a kapcsolat, ahol nyilván-
való többlet „keletkezik”, egy olyan jelenlét, ami közös történetté vá-
lik. Egyházunknak egy sajátos arca rajzolódik ki, ami ugyan néma, de 
olyan mélyen gyökerezik Istenben, hogy igazi szabadsággal és erő-
vel ruház fel. 

Amikor idővel beljebb kerültünk néhány lépéssel, és otthonosab-
 ban vagyunk jelen, akkor egy másik világ nyílik meg előttünk. Azok 
a történetek, mozzanatok, amelyek messziről vagy sztereotip mon-
dataink mögül nehezen voltak láthatóak, értelmezhetőek, most lo-
gikussá, de legalábbis érthetővé válnak. 

Egy alkalommal két kamasz fiú állt elém (akikkel akkor már jól 
ismertük, és mondhatom, szerettük is egymást), hogy hittanozzam 
velük, mert ez szerintük „nem olyan rossz…” Az időbeosztás esti 
fél nyolcas kezdést tett lehetővé. Hetente egy óra, és csak a téli idő-
ben, amikor kint már sötét és hideg van. Egyik este nem jöttek. Egy 
órát vártam rájuk a helyi közösségi házban, és mivel nem jelentkez-
tek, elindultam haza. A hittan helyszíne nagyjából egyórás gyalogútra 
volt onnan, ahol akkor laktam. Azon az estén gyalog mentem át, és 
amikor elindultam hazafelé, a havas kanálisparton a falu határában 
hangokat hallottam. Majd amint közelebb ért a hang forrása, észre-
vettem, hogy ők azok, és egy kis kocsi fát húznak hazafelé az erdő-
ből. Hangos köszönésüket viszonoztam, sűrű bocsánatkérések kö-
zepette mesélték: azért késtek, mert a kiskocsival beszakadtak a jégen, 
leborult a fa, és így sokáig tartott a hazaérés. Még beszéltek, amikor 
egy kocsi fényszóróiban a rendőrautó lámpáit vélték felfedezni, és 
a bonyodalmak elkerülése végett — immár közösen — gyorsan be-
toltuk a fát egy udvarba. Egyiknek apja meghalt, másiknak nem élt 
már velük, így legnagyobb fiúként néha ilyen módon kellett kivenni 
részüket a családfenntartásban. Amikor elmúlt a vélt veszély, fel-
ajánlották, hogy egy darabon elkísérnek. Elfogadtam a felajánlást, 
és ahogy lépdeltünk a havon, halk, folyamatos klaffogásra lettem fi-
gyelmes. Megkérdeztem, mit gondolnak, mi lehet ez, mire az egyik 
rávágta: „csak a nadrágom szára az, megfagyott…” Utána azzal a 
lendülettel mondta is tovább, hogy utolsó alkalommal a lelkiisme-
ret volt a beszélgetésünk témája… 

Mást jelent a lelkiismeretről úgy beszélgetni, hogy a hitoktató az 
óra elején tettestársává válik a megfagyott nadrágú fiatalnak. Át-
íródnak a határok, nem eltűnnek, megszűnnek, csak más helyen 
lehet őket megtalálni. Mihelyt kialakul egy személyes viszony, köl-
csönös elfogadás és egészséges bevonódás, láthatóvá válnak olyan 
törvényszerűségek, amelyek messziről láthatatlanok. Nagy meg-
tiszteltetés volt, hogy megkértek, „toljam a szekerüket”. Más hori-
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zonton köttetnek így a kapcsolatok, és más összefüggések válnak 
láthatóvá. 

Manapság egy olyan iskolában is taníthatok, ahol minden gyer-
mek cigány: főként alsószentmártoniak, és a hitüket otthonról hoz-
zák. Természetesen van jelen mindennapjaikban Isten.6 Nem kerül 
nagy erőfeszítésbe bevonni őt az életükbe. Nincs születés kereszte-
lés nélkül, temetés pap nélkül, közösség imádság nélkül. Így beszél 
erről a Vigilia egy korábbi számában Lankó József alsószentmárto-
ni plébános: „Tapasztalatom szerint a cigányok alapvetően istenhí-
vők, legalábbis akikkel eddig találkoztam az életem során. Ugyan-
akkor ez autonómnak nevezhető istenhit, ami nem mindig fedi 
teljesen azt, amit az egyházak istenhiten, pontosabban vallásosságon 
értenek, vagyis az egyes egyházak sajátos szokásait. Ez a hit mégis 
táplálkozik egyházi gyökerekből, illetve egyházi közösségből. Van-
nak olyan alkalmak az életben, amikor nagyon is fontos az egyházhoz 
való kötődés. Ilyen a keresztelés és a temetés, az élet két szélső ha-
tárhelyzete, amelyet az élet két fontos pontjának tartanak.”7 Érde-
kes tapasztalat, hogy Isten létezését nem szükséges bizonygatni, vagy 
körmönfontan kerülgetni a témát.8 Jézus „úgy létezik, mint ők”. Az 
egyik iskolai hittanórán az ádventi időszakban megemlítettem, hogy 
nem feltétlenül tudjuk Jézus születésének pontos időpontját. Erre az 
utolsó padban gubbasztó, fejét kapucnival fedő nyolcadikos kamasz 
fiú egy hirtelen mozdulattal kiegyenesedve lesöpörte a csuklyát a 
fejéről, és belevágva a szavaimba így szólt: „Mondja maga, mi meg 
tudjuk, hogy karácsonykor született…” 

A keresztelés, a temetés, a betegség, a hittanórák mind alkalmat 
adnak arra, hogy kifejeződjék az a hit, amely néha csíraszerűen van 
meg, máskor természetesen és magától értetődően. Az istenhit egye-
seknél belesimul az életükbe, másoknál csak nyomokban található 
meg, de Isten jelenléte megkérdőjelezhetetlen. 

Sokat tűnődöm azon, mit jelenthet ma életszerűen a cigány-
pasztorációban — de a pasztorális gyakorlat egyéb területein is — 
a misszió. Mi jelent a „tegyetek tanítványommá minden né pet…” 
(Mt 28,18)? Mire gondoljunk, és főként hogyan cselekedjünk a hét-
köznapokban egyházi gyakorlatunkban?9 

Egy fiatal fiú évekkel ezelőtt azzal keresett meg, hogy szeretne meg-
keresztelkedni. Jól ismertem őt is, családját is. Az egyetlen fiú a sok 
lánytestvére között. Sokat beszélgettünk, talán hónapokon át. Két kér-
désemre adott válaszára mind a mai napig emlékszem. Az első kér-
désem úgy hangzott, volt-e már misén vagy igeliturgián, mire azt 
felelte, nem tudja, csak arra emlékszik, hogy a templomban én egy 
lepedőbe csavarva álldogáltam. Úgy gondolom, az albámat vélte le-
pedőnek. A másik kérdésem az volt, miért szeretne megkeresztel-
kedni. Mire azt felelte: „Szeretném, ha engem is úgy hívnának, mint 
az apámat…”, tudniillik az apja nevét választotta a keresztségben! 
Mindkét választ megjegyeztem. Az első őszintén elmondta, hogyan 
is lát ő engem, (minket?, az egyházat?). Egy lepedőbe csavarva, áll-

 

 

 

 

6„Én nem találkoztam 
a 39 év alatt olyan 

cigánnyal, akinek a hitet 
magyarázni kellett volna”, 

mondja Lankó József 
alsószentmártoni 

plébános egy vele 
készített interjúban 

(https://szemlelek.net/ 
2019/05/06). 

 

7A beszélgetés a Vigilia 
1998. 6. számában jelent 

meg (az idézett szöveg: 
617.). 

 

8„Ők nem azért hisznek 
Istenben, mert mi, papok 

megtanítottuk nekik. 
 Az Istenbe vetett hit a 

családban adódik tovább, 
a nagymamák ennek 

a kulcsfigurái. A cigányok 
hite olyan, ami valahol 
a pátriárkák és Mózes 

koránál tart. Isten az élet 
ura, aki fent van, akinek 
felelősséggel tartozunk, 
de azért lehet vele kicsit 

alkudozni, hogy jól 
menjen a dolog, lehet 

ajándékot adni, gyertyát 
gyújtani” – mondja 

szintén Lankó József a 6. 
jegyzetben idézett 

interjúban. 
 

9https://www.magyarkurir.
hu/hirek/somos-laszlo-

elmegyek-ciganytelepre 
-hogy-jezussal-

talalkozzak 
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dogálva a templomban. Nem volt a szavaiban gúny, rosszindulat vagy 
irónia, egyszerűen ez volt a válasza. Találó és kissé humoros kép is 
egyben! Mintha meghatározná, hogy honnan indul a közös utunk 
— keresztelési beszélgetéseink — következő része. „Én ezt látom be-
lőled, most ennyit tudok az egyházról…” 

A másik válaszában pedig olyasmit fogalmaz meg, ami a Szent-
írásban is megtalálható. Ösztönösen, a saját életéből kiindulva egy 
mély vágyát mondja ki. „Azt szeretném, hogy a név, a keresztelés 
ünnepe mindig emlékeztessen arra, aki a példaképem, aki hozzám 
a legközelebb van, az apámra…” Talán így lehetne szabad fordításban 
visszaadni annak az igényét, ami megfogalmazódott benne. 

Jézus felett a Jordán folyóban elhangzik az Atya szózata: „Ő az 
én szeretett fiam, őt hallgassátok”. Jézus az Atya Fiaként élt, és ebbe 
a kapcsolatba hívott meg minket, ennek a kapcsolatnak vagyunk mi 
is részesei, teljes jogú örökösei. Ez az emberi méltóság alapja és leg-
mélyebb önazonosságunk. Nem nagyon tudok ennél fontosabb fel-
adatot, mint ennek megélését és azt, hogy ennek mentén kapcso-
lódjunk a másikhoz. 

A hittel nézett életek, helyzetek, roncsolódások, kudarcok arról val-
lanak, hogy Isten jelen van abban a világban is, ahol úgy tűnik, csak 
ő nincs ott. Megtanulni látni, figyelni, jelen lenni talán a legembe-
ribb feladat. Az aktivitásról olykor lemondani és ráhagyatkozni a je-
lenben Létezőre. Naponta „kiszolgáltatni” magunkat a csendjének, 
elengedve a cselekvést, a szavakat, a gondolatokat, újból és újból visz-
szatérni Hozzá. Talán az imádságnak ez a módja az, ami a leginkább 
megtart az emberek közelében, segít helyes módon viszonyulni a 
munkához, magunkhoz. Abban kapcsolódunk, amiben valóban egyek 
vagyunk, az istengyermekség ajándékában. A segítő jelenlét akkor 
válik tapasztalhatóvá a másik számára, ha egy élő, lüktető kapcso-
latból merítkezik. A folyamatos Istennek szánt idő a „vagyok, aki 
van…” élményénél tart minket, ahol mindig csak mezítláb állhatunk. 

A cigánypasztorációban eltöltött évek, a találkozások, a különös 
kapcsolatok, a megajándékozottság mind azt mondják, hogy a ci-
gányok jelenléte olyan ajándék, amely Istennel köt össze. Nem fel-
tétlenül első látásra és egyszerűen történik mindez, nem erőfeszítés 
nélkül és „egyenes vonalú egyenletes mozgás” mentén, de bizonyára 
Istentől akartan. Olyan természetes módon, makacs őszinteséggel és 
szilaj életerővel vannak jelen a világunkban, ami inspiráló lehet so-
kunk számára. Az a dinamika, ahogy megélik kapcsolataikat, az a hit, 
amely mélyen gyökerezik az életükben, a család szeretete és az a pe-
riféria, ahol egyébként élnek, nagyon is az életről szól. Az egyhá-
zunkban ezzel a lendülettel és értékekkel, ugyanakkor fájdalmakkal 
és hiányokkal vannak jelen. Velük, közöttük élve, az egyház olyan ar-
cát tapasztalom meg, ami messze nem tökéletes, de ezzel együtt őszin-
tén szerethető, mert az életről szól. Jelenlétük hat és alakít, nem fel-
tétlenül azért, mert ezt akarják, hanem pusztán azért, mert az élet olyan 
szegleteibe költöztek, ahol a túlélés a tét, immár elég régóta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isten jelenléte
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