
A CIGÁNYOK KÖZÖTTI MISSZIÓ 
HAZÁNKBAN 

„Krisztus az eljövendő ország tulajdonságait és 
követelményeit fokozatosan nyilatkoztatta ki 
szóval, cselekedeteivel és saját személyében. Is -
ten országa minden ember előtt nyitva áll, mert 
mindenkinek szól a meghívás, hogy részesüljön 
benne, éppen ezért a cigányok is megszólítottjai 
ennek a meghívásnak, mely az ő országának épí-
 tésére vonatkozik. Ennek érzékeltetésére Krisz-
 tus különösen azokhoz fordul, akik a társadalom 
peremére szorultak. Az Evangélium jó hírének 
hirdetésében őket részesítette előnyben. Mind-
azoknak, akiket lenéztek és megvetettek, Jézus 
kijelentette: »Boldogok a szegények«. Az elha-
gyottaknak megadta, hogy megtapasztalják a 
szabadulást, hozzájuk fordult, velük evett, úgy 
bánt velük, mint egyenrangúakkal és barátok-
kal, emlékeztette őket Isten szeretetére, és ilyen 
módon nyilatkoztatta ki mérhetetlen jóakaratát 
a nyomorultak és a bűnösök iránt” (II. János Pál: 
Redemptoris missio 14). 

Ezen a ponton felismerhetjük azt a cigányarcú 
Jézust, aki nem nézi le a mások által kirekesztett, 
lenézett cigányokat, hanem egy asztalhoz ül 
velük, mint amikor keresi annak a szamariai 
asszonynak a társaságát Jákob kútjánál, akit 
egyébként származása miatt a zsidók lenéztek 
és kirekesztettek. Krisztus azzal, hogy testét és 
vérét kínálja a hozzá közeledő cigányoknak, po-
tenciálisan egy a vérségi köteléknél magasabb 
rendű közeg tagjává emeli őket, hiszen ezzel az 
egyház minden egyes tagjával szó szerint test-
véri közösségbe kerülnek. Krisztus, aki ember-
ként szenvedett önkéntes kereszthalála során, 
mélyen ismeri az emberi fájdalmat, mely a bűn 
következtében lepte el világunkat, éppen ezért 
segítségére tud sietni minden cigánynak, aki testi-
lelki fájdalommal küszködik. A cigányságnak 
őszinte beszédre van szüksége a gyógyuláshoz, 
hogy őszintén tudjon az egyházhoz csatlakozni, 
nem kendőzve el azokat a problémaforrásokat, 
melyekkel saját integrációjukat nehezítették. 

Az egyházhoz való csatlakozás során a ci-
gányság szempontjából egyfajta társadalmi gyó-
gyulásról is beszélhetünk, hiszen ahogyan II. Já -
nos Pál Redemptoris missio kezdetű missziós 
enciklikájában írja, ha egy ország meg akarja 
változtatni az emberek egymáshoz való viszo-
nyát, akkor lépésről lépésre valósul meg: az em-
berek megtanulják egymást szeretni, megtanul-
nak egymásnak megbocsátani és egymásnak 
szolgálni. Napjainkban az egyik legfontosabb 

dolog, hogy a magyar és cigány emberek meg-
tanulják egymást helyesen szeretni, rendezzék 
egymással való viszonyukat, békességet teremt-
senek maguk körül és egymás között, hiszen 
Isten országa a béke tökéletes megvalósulásával 
érkezik el. 

Magyarországon sorsdöntő kérdés számunk -
ra, hogy a katolikus egyház milyen csatornákat 
talál a cigány emberek megszólítására az Evan-
gélium hirdetése közben. Országunk közel egy-
tizedét alkotja a cigány népesség, ami jelentős 
társadalmi változásokat eredményezhet a jövő-
ben. Kulcskérdés lehet a magyar és a cigány tár-
sadalom szempontjából egyaránt, hogy miképpen 
tudunk keresztény alapokon nyugvó lelki-test-
véri kötelékben élve közös hazánk jövőjén mun-
kálkodni. A cigánypasztoráció meglátásom sze-
rint Isten jelenlétének és cselekvésének egyik 
alapvető mai formája, az a „kilépő dinamizmus”, 
amely eljut a cigánysorokra, a periférián élők-
höz, a nyomorban senyvedőkhöz. Az inkulturá-
ció kiemelkedő aspektusa lehet, ha Isten öröm-
híre megmártózik a cigány kultúrában. 

A cigányok kultúrája sok-sok olyan elemet 
tartalmaz, amelyet jó irányba terelve megke-
resztelhetünk és megtölthetünk keresztény tar-
talommal. Jelenlegi szolgálati helyem egy csere-
háti kis faluhoz köt, ahol papi hivatásomat élem 
meg családommal együtt, mint görögkatolikus 
pap. Számunkra a cigánypasztoráció létkérdés-
ként jelenik meg, hiszen iskoláinkban, óvodá-
inkban, tanodáinkban és egyéb intézményeink-
ben kiemelten magas létszámban vannak jelen 
cigány testvérek. Cigányügyi referensként azt 
látom, hogy sok területen belőlük áll az egyház-
község, őket kell pasztorálni, őket célzó lelki-
pásztori terveket kell megalkotni azért, hogy az 
Evangélium cigány módon tudjon megszólalni. 

A cigányok, akik vándorlókként és úton lé-
vőkként élnek az egyház köztudatában, a keresz-
tény életet élve zarándoklattá tudják tenni földi 
életüket, mely Isten felé veszi irányát. Mind azok-
nak, akik cigánypasztorációt végeznek, azzal a 
tudattal kell végezniük missziójukat, hogy az 
egyházat Krisztus a cigányokért is alapította. 
Félmegoldás lenne kívülről cigány testvéreinkre 
ráerőltetni vallási nézeteinket anélkül, hogy ők 
maguk nem éreznének buzgóságot saját népük 
evangelizációjáért. A cigányokért is alapított 
egyház semmit nem ér az olyan cigányok nél-
kül, akik felismerik, hogy az úton levésnek kell, 
hogy meghatározott célja legyen. 

A cigánypasztorációs irányelveket 2005-ben 
kiadó vatikáni dokumentum (Orientamenti per 
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una pastorale degli zingari) arra hívja fel figyel-
münket, hogy a cigánypasztoráció végzése so -
rán csorbítatlanul kell megőriznünk a cigány 
kultúra és az Evangélium értékeit, egymásnak 
alá nem rendelhetőek. Amikor az említett két 
komponens kapcsolatba lép, egy új, pozitív irá-
nyú dolgot kell eredményeznie. A cigánypasz-
toráció több tevékenységi kört érintő valóság, 
mely a katolikus egyház misszióján belül he-
lyezkedik el. Ennek kiemelkedő eleme az evan-
gelizáció, mely a hit terjesztését, a vallási élet el-
mélyülését és annak megerősítését célozza. 
Ennek szolgálatában állnak a cigány nyelven fel-
hangzó liturgiák és minden imaalkalom, a za-
rándoklatokkal karöltve, melyet egyházunk ki-
fejezetten cigány testvéreink kedvéért szervez 
meg, azzal a céllal, hogy közelebb vigye őket 
Krisztushoz és a többségi társadalomhoz. A régi 
időkben a vajda szerepe volt, hogy közvetítsen a 
cigány és a nem cigány kultúra között. Napja-
inkban országunk helyzetére alkalmazva a vajda 
képét, Krisztustól várhatjuk, hogy a kultúrák kö-
zötti szeretetben és békében összekötő, avagy 
hídszerepet tölthetne be, mindkét kultúra cson-
kítása nélkül, egy harmadik valóságot létrehoz -
va, a kettőt egységbe kovácsolva az inkulturáció 
jegyében. Ebből a megfontolásból a katolikus 
egyházban egymást érik a zarándoklatok, bú-
csúk, nemzetközi találkozók, a sorra megszülető 
kiadványok, melyek a cigánypasztorációt kí-
vánják elősegíteni. Szintén a cigánypasztoráció 
gyümölcseiként kellene beszélnünk a cigány 
egyházi hivatások születéséről is. 

Egy evangelizált cigány közösség keresztény 
kifejezési formáiban a Szentlélek megszépíti az 
egyházat: megmutatja neki a kinyilatkoztatás új 
szempontjait, és új arccal ajándékozza meg. Az 
inkulturációban az egyház „a népeket kultú -
 rá jukkal együtt bekapcsolja saját közösségébe” 
(II. János Pál: Redemptoris missio 52), mert „az ér-
tékek és a pozitív formák”, melyeket minden 
kultúra hordoz, „gazdagítják azt a módot, aho-
gyan hirdetik, megértik és megélik az Evangéli-
umot” (II. János Pál: Ecclesia in Oceania 16). Ily 
módon „az egyház, befogadva a különböző kul-
túrák értékeit, sponsa ornata monilibus suis, »éksze-
rekkel díszített menyasszonnyá« válik” (II. János 
Pál: Ecclesia in Africa 61). Az Evangelii gaudium-
ban Ferenc pápa azt állítja, hogy „a helyesen ér-
telmezett kulturális sokféleség nem sebzi meg 
az egyház egységét”. Sőt azt mondhatnánk, hogy 
a cigánypasztoráció által az egyház újabb arccal 
gazdagodik, hiszen egy újabb nép kulturális kin-
cseivel bővül, melyet saját krisztusi hagyomá-
nyával ötvöz. „A Szentlélek, akit az Atya és a Fiú 
küld, átalakítja a szívünket, és képessé tesz arra, 
hogy belépjünk a Szentháromsággal való töké-

letes közösségbe, ahol minden megtalálja a 
maga egységét. Ő építi Isten népe közösségét és 
harmóniáját. Maga a Szentlélek a harmónia, 
mint ahogy ő a szeretet köteléke az Atya és a Fiú 
között. Isten az, aki az ajándékok sokféle és vál-
tozatos gazdagságát létbe hívja, egyben ő maga 
hoz létre egy olyan egységet, mely soha nem 
uniformitás, hanem vonzó, változatos harmó-
nia” (Evangelii gaudium 117). Ez a harmónia a 
kulcs ahhoz, hogy cigányként az egyház falai 
között miként lehetséges békességben élni em-
bertársainkkal. „Az evangelizáció örömmel is-
meri fel ezt a sokféle gazdagságot, melyet a Lé -
lek támaszt az egyházban. Nem felelne meg a 
megtestesülés logikájának, ha egy egykultúrájú 
és egyhangú kereszténységben gondolkod-
nánk” (Evangelii gaudium 117). Nem várható el, 
hogy a cigányok saját kultúrájuktól eltérő mó -
don imádják az Istent, hiszen a cigány kultúra 
és minden más kultúra alkalmatlan arra, hogy 
teljesen kimerítse Krisztus misztériumát. 

Sorra születnek az olyan eredmények a cigány -
pasztorációnak köszönhetően, amelyek katolikus 
egyházunk e területen végzett elért sikerei nek 
tudhatóak be. Ezen a ponton megemlíthetjük a 
roma szakkollégiumokat, a cigány nyelvű Szent-
írás-fordítást, a cigány nyelvre lefordított latin 
misét és bizánci liturgiát, az egyre nagyobb 
szám ban megjelenő cigány egyházi hivatást, a 
cursillót végzett cigányok számának növekedé-
sét, és legfőképpen azt, hogy egyre több cigány 
ember érzi magáénak saját egyházközségét, 
melynek aktív tagja akar lenni. 

A Miskolci Egyházmegye területén mindezt 
oktatási intézményeinken keresztül is igyek-
szünk megvalósítani, ahol kiemelt módon biz-
tosítunk cigány fiataljainknak lehetőséget az in-
tegrációra, az egyházi élet megismerésére és 
elsajátítására. Egyház által fenntartott óvodákban, 
iskolákban, középiskolákban, szakkollégiumok-
ban, énekkarokban, barátságházakban, lakásott-
honokban, tanodákban igyekszünk keresztény 
neveltetést biztosítva a cigány és magyar társa-
dalom békés együttélésén dolgozni, Krisztussal 
karöltve. 

A hagyományos cigány kultúra elemeinek 
ápolása, a roma identitás erősítése szintén fon-
tos eleme a pasztorális tevékenységnek. Ilyenek 
az anyanyelvi szakkörök, tanfolyamok, a cigány 
hagyományőrző együttesek, kézműves műhe-
lyek működtetése. Ezek a kulturális csoportok, 
kis közösségek sokszor a templomi szertartá-
sokban is szerephez jutnak. A cigányok és nem 
cigányok számára szervezett közös események 
alkalmat adnak a két közösség számára egymás 
közelebbi megismerésére, így az egymással 
szemben táplált előítéletek lebontására, enyhíté-
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sére. A cigányzene és az egyházi karizmatikus 
lendület egymásra talált. Ezt bizonyítja, hogy 
Egerben és Máriapócson a cigánypasztorációs 
találkozókon mindig előkerülnek a hangszerek, 
amelyekkel kifejezik a cigány ember Istennel ápolt 
érzelmes kapcsolatát. Az előadások szüneteiben 
előkerül a gitár, a dobként szolgáló tejesköcsög, 
a rumbacsörgő és a fakanál. A szendrőládi roma 
cursillós kórus minden cigánypasztorációs kon-
ferencián részt vesz. Húsz éve énekelnek együtt, 
tizenkét taggal járják Magyarországot és a kör-
nyező országokat, hogy zenéjükkel evangelizál-
janak. „Elmegyünk börtönökbe, hogy tanúságot 
tegyünk Isten szeretetéről. A cursillóhoz erős kö-
telék fűz minket. A kétezer lakosú Szendrőládon 
négyszázan vettünk részt cursillón” — mondja 
Rézműves Jenő, a „tejesköcsögdobos”. „Isten ke-
gyelmének tartom, hogy meghívott erre a fel-
adatra, hogy énekelni, zenélni tudást adott. Éne-
kelve imádkozunk Istenhez.” 

A cigánypasztoráció fontosságát nem csupán 
statisztikai adatok húzzák alá, hanem maga 
Krisztus missziós parancsa szólít fel bennünket 
minden kultúra megkeresztelésére. A cigányok 
kultúrája a maga néhol babonás sajátosságaival 
jó táptalajnak tűnik az Evangélium befogadására, 
hiszen a cigány közösségekben — tapasztalataim 
szerint — nem képezi vita tárgyát a legfelsőbb 
létezőben való hit és a szentségek védelmében 
való bizalom. 

Ideális esetben olyan embereknek kell végez-
niük a cigánypasztorációt, akik az egyház által 
meghatározott módon, helyen és időben cselek-
szenek. A felkészültséghez hozzátartozik a nyelv 
ismerete, olyan területen, ahol a cigány nyelv va-
 lamilyen dialektusa élő nyelvként jelenik meg, 
valamint a cigány kultúra legfontosabb elemei-
nek ismerete. Ez a közösség gyorsabb elfogadá-
sát teszi lehetővé, a közösség adoptív folyamatát 
gyorsítja fel a gazho (nem cigány em ber) testvér 
irányába. 

Sokan fogalmazzák meg azok közül, akik ci-
gánypasztorációban dolgoznak, hogy fenntartha-
tó vallási közösség létrehozása elképzelhetetlen 
anélkül, hogy a családok szintjén ne végezzünk 
pasztorációt, missziós tevékenységet. A ci gány-
misszió logikája néha ambivalens abban az érte-
lemben, hogy itt sok esetben a közösségen ke-
resztül jutunk el az egyénekig. A cigánypaszto-
rációban akkor lehet kiemelkedően sikeres egy-
házunk, ha a cigány családokat küldetéstudattal 
tudjuk felruházni, ha felébresztjük bennük a sa-
ját népükért végzett missziójuk fontosságának 
tudatát. 

A cigány családok pasztorációjában a házas-
ságkötés és a jegyesek felkészítése kiemelkedően 
fontos lehet. Az Amoris laetitia szerint a jegyesek 

felkészítésében fontos a házaspárok és család-
csoportok közreműködése. A házasságra való 
felkészítést el kell mélyíteni, hiszen feladata 
nemcsak a házasságra vonatkozó alapismeretek 
átadása, hanem a bevezetés a keresztény életbe 
és az egyházi közösségbe. Olyan cigány házas-
párok, akik az egyházi normák szerint élik éle -
tüket, hitelesen tudnának arról beszélni, hogy 
egy cigány pár életében miért fontos Isten jelen-
léte, miért kell, hogy életüket megszentelje az 
egyház. Egyik fontos momentuma az lenne 
ennek a kurzusnak, hogy bemutassák közülük 
származó, hasonló helyzetből induló tisztessé-
ges keresztény cigány emberek nekik azt, hogy 
a kereszténység és a cigány kultúra egymást ki-
egészítve hogyan válik élhetővé. A cigány csalá-
doknak azt kell megérteniük, hogy amennyiben 
otthonunk „családegyház”, akkor szükségünk 
van arra, hogy megéljük a hitet. A társadalom 
gyakran üzeni nekünk azt, hogy a vallás csak 
egy praktikus megoldás arra, hogy gyermeke-
ink jól neveltek legyenek, és rendes alapokkal 
rendelkezzenek. Hitünk nemcsak egy feladat a 
teendőink listáján, hanem kapcsolat Jézus Krisz-
tussal, ami mindent megváltoztat, amit teszünk. 
A sikeres szülők hiteles példát mutatnak a hit-
ről gyermekeiknek. A sikeres szülők ismérve az, 
hogy olyan baráti körrel rendelkeznek és olyan 
rokoni kapcsolataik vannak, amelyek hittel teli 
példát mutatnak a gyermekeiknek. Keresni kell 
az elkötelezett katolikusokat, akik kihívásokat 
állítanak elénk és ugyanabban a cipőben járnak, 
mint mi. 

Sokszor a cigányok közötti családpasztorációt 
nehezíti az a jelenség (mely napjainkban szeren-
csére oszlani látszik), hogy a cigány fiatalok a ho-
zott mintát követve korán lépnek élettársi kap-
csolatra, sok esetben a szentségi házasságot 
mellőzve. Természetesen a cigányok családpasz-
torációja során sem lehet ajtóstól rontani a házba 
azzal a céllal, hogy rögtön házasságrendezésre, 
gyökeres orvoslásra kívánjuk terelni őket, mivel 
ez az állapot sok helyen nem erkölcsi, hanem 
legtöbb esetben anyagi döntés következménye. 
Borsodban gyakran találkoztam olyan házastár-
sakkal, akik hivatalosan nem élnek együtt, 
külön lakcímre vannak bejelentve pár ezer forint 
differencia és egy kis többlet tűzifa miatt, amit 
támogatásként kaphatnak így meg. 

Kívánatos lenne, hogy papi szemináriumok-
ban egy-egy cigánypasztorációs kurzust vezes-
senek be annak érdekében, hogy a jövő generá-
ció papjai helyt tudjanak állni a cigányok közötti 
misszió során. 
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