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Találkozásom a cigányokkal

Segédlelkészi évemet töltöttem 
1993-ban Munkácson, amikor egy kora őszi napon halottat je-
lentettek a cigánytáborból (Kárpátalján a cigánytelepet cigánytá-
bornak hívják). Ne izguljak – biztattak a hozzátartozók –, értem 
jönnek, és mindenben segítenek, mellettem lesznek. Másnap a ci-
gánytábor szélén lassítottunk, majd megálltunk. Autóval nem le-
hetett továbbmenni a sár miatt. Kísérőim segítségével, palásttal, 
magnóval (amivel majd harangozni fogok), Bibliával és Ágendá-
val felszerelkezve elindultunk a halottas ház felé. A sár valóban 
óriási volt, gyalogosan is nehéz volt közlekedni. A nyomor meg-
döbbentő mélysége nyílt meg előttem. A vályogból, deszkából és 
mindenféle építőanyagból épített kis házak egymáshoz viszony-
lag közel sorakoztak, szemétkupacokkal körülvéve. Gyerekek 
hiányos öltözetben (miközben én kabátban voltam), néhányan 
meztelenül, csúnya bőrbetegségekkel. Kutyák, macskák, itt-ott 
tyúkok. És sok ember, minden irányból, színes, tarka öltözetben. 
A nyomornak olyan mélysége bomlott ki pillanatok alatt a sze-
mem előtt, amit eddig csak a tőlünk távoli kontinenseken készült 
dokumentumfilmekből ismertem. De ezen a napon Munkácson, 
egy európai városban, ahol mi, többiek rendes kövezett utcák-
ban, téglaépületekben, összkomfortban éltünk, a város központ-
jától alig egy kilométerre egy háromezer fős nyomornegyedben 
találtam magam. 

A temetés nehezen indult. A tarka sereg körülvette a ház előtt 
felravatalozott halottat, és búcsúztak. Felnőttek, gyerekek, karon 
ülő vagy éppen szopó babák, kutyák és macskák. A halott csókol-
gatását sikerült megállítani és a jajgatást lecsendesíteni, amikor 
meggyőztem a gyászolókat, hogy a szertartás erejéig tegyük rá a 
fedőt a koporsóra, és az igehirdetés alatt figyeljünk Isten vigasz-



taló szavára. A tarka, rendezetlen gyászoló csapat pillanatok alatt 
Isten Igéjét szomjasan hallgató gyülekezetté vált. Megérintett az 
a nyitottság és vágyakozás, ahogy az igehirdetésre figyeltek. Bó-
logattak, helyeslően meg-megszólaltak. A szokások, a környezet 
még ismeretlen volt, de tekintetünk találkozott, a lelkünk együtt 
mozdult, és ezek a gyászoló, szegény cigány emberek ott, az Ige 
és a Lélek által megteremtett térben testvéreimmé lettek. Meg-
történt a találkozás, otthon voltam közöttük. Az igehirdetés után 
néhány asszony körülvett, megmarkolászták a karomat (bár a 
palást még rajtam volt), megcsókoltak, és kérték, jöjjek máskor 
is temetni. Néhány fiatal ennél kicsit tartózkodóbban lépett oda 
hozzám és kérdezte meg, hogy van-e a gyülekezetünkben ifjúsá-
gi csoport, mert szívesen bekapcsolódnának. Fiataljaink öröm-
mel fogadták ezeket a lángoló hitű fiúkat. Ruszlán és Karcsi az 
ukrán nyelvű gyülekezet mellett, amelynek aktív tagjai voltak, 
keresték a magyar nyelvű közösséget. Később az Amaro Del ala-
pító tagjai lettek. Az ifiben mindannyiunk életének meghatározó 
szakasza lett a következő néhány együtt végigszolgált év. 

Az első találkozást újabb találkozások követték. De már nem-
csak Munkácson, hanem Kárpátalja-szerte más falvakban is, 
ahol református gyülekezeti tagok Isten hívásának engedve a ci-
gányok közé mentek, s közöttük az evangéliumot hirdették. Az 
ő munkájuk nyomán a kilencvenes évek közepétől több kis ci-
gány gyülekezet született, amelyek akkor még gyakorlatilag sem 
egymással, sem a magyar református gyülekezetekkel nem iga-
zán voltak kapcsolatban. Rendszeresen hívtak szolgálni, majd 
Tomes Attila munkatársammal együtt, aki a kilencvenes évek 
második felében kapott meghívást Munkácsra a cigányok közöt-
ti szolgálatra, mi hívtuk meg a cigány közösségek vezetőit közös 
gondolkozásra. Mit szeretnének látni a jövőben, hogyan tudjuk 
őket segíteni? Ebből az első megbeszélésből nőttek ki a cigány 
csendesnapok, amelyeket mindig más cigány gyülekezetben 
szerveztünk, s ahol a cigány testvérek bizonyságtétele, éneke, 
beszámolói és a fiatalok pantomim előadásai adták a program 
gerincét. Nagy élményt jelentettek ezek a találkozók. Zsúfolásig 
telt buszokkal érkeztek a cigány testvérek a különböző gyüle-
kezetekből. Az egyház támogatásával és általában nyugati test-
véregyházak segítségével a kilencvenes évek végén egymás után 
épültek templomok és gyülekezeti házak a cigánytáborokban. 
Ezeknek a felszentelése is mindig hatalmas örömünnep volt, 
ahol a testvéregyházak és a Kárpátaljai Református Egyházkerü-
let hivatalos képviselői is részt vettek. 

Az építkezésekkel párhuzamosan, a vezetőkkel történt első 
megbeszélésünk után elkezdtük a cigány munkatársak képzését 
is. Közülük többen írni, olvasni sem tudtak, de Isten által meg-
szólított, elhívott vezetői voltak közösségeiknek, akik bátran, a 
Lélek által erővel felruházva hirdették az evangéliumot és ve-
zették kis gyülekezeteiket. Egyértelmű volt, hogy bár örömmel 
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fogadták cigány testvéreink a „magyar papok” szolgálatát, a cél 
mégis az, hogy a közösségből találjuk meg és erősítsük meg azo-
kat a vezetőket, akik belülről egészen máshogy ismerik a hely-
zetet, és folyamatos jelenlétük, együtt megélt küzdelmeik sokkal 
erősebbé, hitelesebbé teszik szolgálatukat, mint a mi kívülről ér-
kező látogatásaink. 

A nincstelenség, kilátástalanság, a betegségek, melyek sok 
esetben kezeletlenül maradtak, súlyosan megnyomorították a ci-
gány közösségek életét. Ez egyértelművé tette, hogy az evangéli-
um szóban való meghirdetése mellett mindent meg kell tennünk 
a körülmények változtatásáért; azért, hogy az éhezés és korai 
halálozás csökkenjen. Először a Bibliát olvasni akaró felnőtteket 
kezdtük írni, olvasni tanítani. A cigánytáborok lakosságának 90 
százaléka abban az időben írástudatlan volt. Ezért iskolákat és 
iskolai előkészítőket szerveztünk a gyerekek számára is. A mun-
kanélküliség, nélkülözés és éhezés a gyülekezetek elindulása 
után is megnyomorító valóság maradt. A munkahelyteremtés 
kérdésében sajnos keveset sikerült érdemben előrelépni. Néhány 
próbálkozásunk volt a külföldi testvéregyházak segítségével, de 
ezek nem bizonyultak tartós megoldásnak. Egy gyülekezetben 
évekig folyt a gazdálkodó program, másik két gyülekezetben a 
kosárfonó projekt. A magyarországi Református Nőszövetség 
adományából kecskéket tudtunk vásárolni sokgyerekes cigány-
családoknak. Ami mégis változott, az az, hogy azok a cigány fér-
fiak, akik megtértek, a nehezen megkeresett fizetésüket hazavit-
ték a családnak, elkezdték szépíteni a házaikat, portáikat, és azt 
többé nem itták el, vagy veszítették el a szerencsejáték-gépekben. 

Az éhezés mellett az egészségügyi helyzet jelentett nagyon 
komoly kihívást. Több táborban új, mélyebb kutakat kellett fúr-
ni, mert a szennyezett víztől különböző betegségek, fertőzések 
terjedtek közöttük. A betegek orvoshoz, kórházakba való elsegí-
tése, kísérése, és alkalmanként gyógyszerek beszerzése is fontos 
része volt az első cigány gyülekezetek szolgálatának. Abban a 
falusi cigánytáborban, ahol először szolgáltam 1996-ban, a kö-
zel 350 főből csak négyen voltak 40 év felett. Megdöbbentő volt 
számomra a korai halálozások nagyon magas aránya, amelynek 
komoly oka volt az egészségügyi ellátástól való távolmaradás. 
Ez a mai napig nagy kihívás, de az arányok már sokkal jobbak. 
Hivatalos becslések szerint a cigány lakosság 50 százaléka szen-
ved TBC-ben Kárpátalján. Gyógyszeres kezelésük ma már az ál-
lam által biztosított, így a misszió feladata a betegek bátorítása a 
kezelés igénybevételére. 

Már Budapesten szolgáltam, amikor a cigánymisszió meg-
kapott egy nagy területtel rendelkező, de igen rossz állapotban 
lévő épületet Csonkapapiban. Tomes Attiláék oda költöztek 
Munkácsról, és évek alatt egy csodálatos központot alakítottak 
ki, ahol a munkatársképzések mellett különböző konferenciák és 
a nyári gyerektáborok is helyet kapnak. Közben hazaérkezett a 
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komáromi teológiáról Jeney Ottó, aki hosszú éveken keresztül 
nagyon hűségesen látogatta, gondozta a kárpátaljai református 
cigány gyülekezeteket. 

Számomra kiváltság volt, hogy ezekben az években ilyen 
intenzíven tanúja lehettem Isten cigányok között végzett mun-
kájának Kárpátalján. Sokat tanultam és tapasztaltam ebben a 
szolgálatban. Isten mindenhol jelen van, de jelenlétének egészen 
különös megtapasztalását engedi meg a szegények, a peremen, a 
szükségben lévők közötti szolgálatban. Írásom második felében 
arról szeretnék beszélni, amire Isten a cigányok közötti szolgá-
latban tanított.

Az első, életemet és további szolgálataimat alapjaiban meg-
határozó, formáló felismerés Isten hatalmának minden képzele-
tet felülmúló módon való megtapasztalása volt. Alkoholista, má-
sokat korábban félelemben tartó „bandavezéreket” láttam Isten 
előtt leborulni, és az Ő bocsánatát elfogadva új életet kezdeni. 
Megtört, oly sok szenvedéssel terhelt asszonyok tekintetét felra-
gyogni, Isten követésében elindulva gyógyulást, reményt és új 
identitást találni. Oly sokszor tapasztaltuk lehetetlennek látszó 
helyzetekben, ahogy Isten csodálatos módon cselekszik, vezet 
és válaszol imádságainkra. A nincstelenségnek, eszköztelenség-
nek ebben a kiszolgáltatottságában nagyon valóságos tapasztalat 
volt az imádság ereje. „Hívj segítségül engem a nyomorúság ide-
jén! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” (Zsolt 50,15) És 
a cigány testvérekkel imádkoztunk. Imádkoztunk a szükségben, 
a nyomorúságban, imádkoztunk az örömben, és imádkoztunk 
Isten vezetéséért, a misszió növekedéséért.

A cigány gyülekezetekben szolgálva sokat tanultam a szelle-
mi harc valóságáról. Addig nem ismert mélységeket és magas-
ságokat élhettem át a nagyon őszinte, mély bűnvallásokban, és a 
bocsánat, a szabadítás átélésében, amely alkalmanként akár a kö-
zösség előtt zajlott, többször azonban a személyes lelkigondozói 
beszélgetésekben. Megdöbbentő életutak, bűnök, megkötözött-
ségek, félelmek és fájdalmak bomlottak ki a szemem előtt. Az Ige 
üzenete, mely szerint nem test és vér ellen van tusakodásunk, 
nagyon valóságossá lett. És még dicsőségesebben ragyogott fel 
Jézus, a Megváltó, a Gyógyító, a Szabadító győzelmének hatal-
ma, Aki világosságul jött a sötétbe, hogy mindenki, aki segítsé-
gül hívja az Ő nevét, megtartasson! 

Ugyanakkor azt is meg kellett tanulnom, hogy ez a szolgálat 
nem a mi szolgálatunk, nem mi tartjuk kézben az időket, alkal-
makat, és az emberek hitét, életét sem. Nagyon nehéz volt azzal 
szembesülni, amikor a legszorosabb munkatársi közösségünk-
ből is egyesek visszaestek, s a gyülekezettől elfordulva újra az 
alkohol rabjai lettek. Ilyenkor ez az egész közösség életét vissza-
vetette. Sajnos történtek a cigány gyülekezetekben olyan meg-
hasonlások is, amelyek szakadáshoz vezettek. Legfájdalmasabb 
miértjeim közé tartozott, amikor legtehetségesebb fiatal munka-
társunkat vesztettük el egy gyors lefolyású betegségben. És több 

48 dani eszter 



vezetőképzős munkatársunk koporsója mellett álltunk az évek 
alatt, akik huszonöt és ötven év között mentek el közülünk. Mi, 
vezetők szeretnénk ezeket a helyzeteket „kézben tartani” és ki-
kerülni. Évekkel később voltak a visszaesők között olyanok, akik 
visszajöttek, akikkel újra együtt szolgálunk, s vannak, akik azóta 
is távol vannak a közösségtől. Fontos volt megtanulnunk, hogy 
az ember és Isten kapcsolata titok, az Isten Országa szolgála-
tában a mi részünk az engedelmes követés, de a kontroll és az 
eredmény biztosítása nem a mi feladatunk és nem is a mi ter-
hünk. A „megváltó szindróma” helyett mindent a Megváltó ke-
zében hagyni, Akihez mindig, minden körülmények között vára-
kozással, reménységgel fordulhatunk.

Ugyanakkor arra is rámutattak ezek a fájdalmas tapasztala-
tok, hogy mennyire fontos a tanítványképzés, a hitben elindul-
tak megalapozása, megerősítése és olyan hálózat kiépítése, ahol 
egymást is folyamatosan kísérni, támogatni, bátorítani tudják a 
testvérek. A közösségfejlesztésnek az az alapigazsága is hangsú-
lyos lett számomra, hogy ne szaladjunk előre az ötleteinkkel mi, 
akik kívülről érkezünk, hanem tanuljunk meg kérdezni, és a cé-
lokat, terveket együtt kidolgozni, együtt megküzdeni értük. Sok-
szor a túl gyorsan érkezett és erősen külső támogatás által létre-
hozott projektek idegenek maradtak a cigány közösség számára. 
Ezeket először lelkesen használták, de amennyiben a felelősség 
átvétele nem történt meg, egyre inkább csak kihasználták, és vé-
gül tönkremenni, szétesni hagyták. A kívülről jövő segítő szán-
déknak, ha az nem forr össze a közösség belső vágyaival és erő-
feszítéseivel, gyakran lesz ilyen kifutása. Az egyértelmű, hogy a 
missziót holisztikus, az élet minden területére kiterjedő módon 
kell végezni. Azok a viták, amelyek arról szólnak, hogy a meg-
térés evangéliumát vigyük-e, vagy az életkörülmények javítását 
célozzuk meg, értelmetlennek tűnnek, amikor a cigánytáborok 
nyomorával szembesülünk. Ha komolyan vesszük a szeretet pa-
rancsolatát, akkor nem kérdés, hogy Isten Országa örömhírét, az 
Isten bocsánatában gyökerező új élet lehetőségét meg kell hirdet-
nünk. De az is nyilvánvaló, hogy a fertőző vízre megoldást kell 
keresni, hogy a betegségekben szenvedő testvéreinket segíteni 
kell és a gyerekek oktatását is meg kell szervezni. Sőt, küzde-
nünk kell azok ellen a struktúrákban lévő bűnök ellen, amelyek a 
nyomorúságnak ezt az állapotát állandósítják. Ez mind része ke-
resztyén missziónknak, az Isten Országa meghirdetésének, amit 
Jézus a követőire bízott. 

Találkozásom a cigányokkal nem volt tervbe véve… Nem ké-
szültem rá, nem gondolkoztam róla, nem volt különleges misz-
sziói elhívásom. Szolgálatom végzése közben egyszer csak meg-
történt. Megtörtént a találkozás, amelyben lelkünk az Isten előtti 
térben találkozott és kapcsolódott. Abban a mélységben, ahol 
minden olyan egyszerű. Nem voltak elválasztó falak, nem volt 
félelem vagy tartózkodás, idegenkedés vagy visszahúzódás. 
Lelkünk együtt mozdult, szívünk együtt dobbant, s az öröm-
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ben együtt szárnyaltunk, a fájdalomban együtt sírtunk. A kö-
zösségnek azt a mélységét éltem meg cigány testvéreim között, 
ami csak ajándékul adódhat, s amikor adatik, az ember hálával 
belelép, ha pedig nem adatik, akkor sok akarás és igyekvés is 
nehezen teremti meg. Ezzel a hálával tekintek vissza a Kárpátal-
ján töltött évekre, és most különösen is a cigánymisszióban átélt 
eseményekre.
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