
A cigányok és az istentudat 

Amíg a baptista egyház pasztorációja el nem ért hozzájuk, a téglagyári 
cigányoknak gyakorlatilag nem volt vallásuk, istenképük sem. Az isten 
szót csak a káromkodáshoz használták. Néhányan közülük meg voltak 
keresztelve katolikusnak, páran ortodoxnak, azonban egyikük sem volt 
hitgyakorló. Ellenben babonásak. Halottkultuszuk egyik eleme, hogy 
ilyenkor kapja meg a halott azt, amit életében nem. Új ruhát, cipőt, kalapot 
vesznek az elhunytnak, így temetik el, pedig életében lehet, sosem volt 
egy rendes ruhája. Sajátos rituáléik vannak a virrasztások, temetések so-
rán. Ezzel a baptista lelkész nem tud közösséget vállalni, a hozzátartozók-
nak dönteniük kell, hogy keresztény szertartás vagy saját hagyományaik 
szerint történjen meg a temetés. Papot ugyan korábban is hívtak temetni, 
de csak olyan kelléknek számított, mint a koszorú, nem képviselt mást a 
szemükben.

Rendes öltözetben, megtisztálkodva 
a közösségi házban. Korábban nem volt 
ez természetes
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A pasztoráció nem lehet ered-
ményes, ha nem érinti az 
egész életet. Nem elég a lé-

lekkel foglalkozni, hiszen össze-
tett dolog az embereket felemelni 
a mélyből. Küldetés az is, hogy az 
életvezetésben segítséget nyújtsa-
nak – fogalmaz Novák Zsolt, aki egy 
évtizede végez munkát a gyergyó-
szentmiklósi cigányok körében.

Az igével szólítani meg azokat, 
akiknek semmi sem számít

2009 karácsonya előtt pár nap-
pal tartotta az első istentisztele-
tet Novák Zsolt baptista lelkész a 
gyergyószentmiklósi téglagyári 

telepen. Negyven-ötven cigány em-
ber volt kíváncsi arra, hogy miről 
is beszél ott, a mínusz 12 fokban, 
15 centis hóban, szabad ég alatt. 
Nem vitt magával semmiféle kará-
csonyi ajándékcsomagot, csak az 
evangéliumot és néhány éneket. Ki 
is jelentette, hogy ezután sem szá-
míthatnak tőle ajándékokra. Ennek 
ellenére jól fogadták, és ekkor kez-
dődött el a baptista lelkész szolgá-
lata a cigányok között. Előzménye 
ennek, hogy az akkori polgármes-
ter, Mezei János felvetette: vállal-
ná-e, hogy a hit oldaláról közelítve 
megszólítsa a cigány közösséget, 
szerepet vállaljon felzárkóztatá-
sukban. Ugyanis azt tapasztalták, 
hogy sem szabályok felállításával, 
sem büntetésekkel, sem karhatal-
mi eszközökkel, sem ajándékokkal 
nem lehet megérinteni őket, és rá-

venni a civilizált társadalmi nor-
mák elfogadására.

„Nem voltam hurráhangulat-
ban ettől a lehetőségtől, addig 
csak magyar emberek körében dol-
goztam. Imádkoztam, és a Jóisten 
úgy győzött meg, hogy vállalnom 
kell” – mondja a lelkész. Az igehir-
detések, a téglagyári istentiszteletek 
először nagyon keveseket tudtak 
megérinteni. Aztán az első számot-
tevő változást az hozta, amikor a 
téglagyári cigányiskolában az osz-
tályteremben tudtak találkozni, heti 
egy, majd két alkalommal. Az első 
évben húsz-negyven személy vett 
részt ezeken az alkalmakon, aztán 
elkezdett növekedni a létszám, amíg 
már százhúsz felnőtt és ugyanannyi 
gyermek jelentette a közösséget, és 
már külön kellett velük foglalkozni.

Sok évre szóló feladat

„Feltettük a kérdést, hogy tud-e a 
Jóisten számottevő, hasznos válto-
zást elérni az ő életükben. Aztán 
láttuk, hogy meg lehet szólítani 
őket, azonban azt is láttuk, hogy 
ahhoz, hogy a közösség felzárkózá-
sában lényegesen előrehaladjunk, 
sokéves munkára van szükség. Ti-
zenöt-húsz évben kell gondolkodni, 

hiszen akkora a szakadék köztünk, 
akkora a cigányság leszakadása 
akár higiéniai, akár kulturális szem-
pontból, hogy ezt rövid idő alatt nem 
lehet megváltoztatni” – szögezi le 
Novák Zsolt.

Szükség volt egy olyan helyre, 
ahol találkozni lehet, ahol megtart-
hatják az istentiszteleteket, és ahol 
más szervezetek is megszólíthatják 
az embereket, de az önkormányzat 
vagy akár a rendőrség illetékesei is 
szóba állhatnak a közösséggel.

2014-ben nyílt meg a közösségi 
ház, majd a tanoda, és beindultak a 
délutáni foglalkozások a gyermekek 

számára. „Az iskolában oktatásban 
részesülnek ugyan, írni-olvasni 
tanulnak, de az ő esetükben ennél 
jóval többre van szükség – mondja 
a lelkész –, mivel otthon semmiféle 
támogatást, ösztönzést nem kapnak 
arra, hogy tanuljanak. Nem is tud 
nekik segíteni senki a családban, hi-
szen az emberek kilencven százaléka 
analfabéta. Itt a délutáni iskolában 
igyekszünk megérinteni a lelküket, 
hogy érezzék, amit átadunk nekik, 
az valóban jó és hasznos számukra.”

A baptista egyház által működ-
tetett délutáni foglalkozások során 
segítenek az állami iskolában elvárt 

Cigánypasztoráció  – a magyarokért is
Keresztyén erkölcsű emberré tenni azokat, akik nem ismerték Istent

• Idén karácsonykor lesz tíz éve annak, hogy Novák 
Zsolt gyergyószentmiklósi baptista lelkész először 
látogatott ki a téglagyári cigánytelepre. Akkor elin-
dult valami, ami mára, ha a város egész cigánysága 
számára nem is, de számos család életében gyökeres 
változást hozott. Az evangélium szavát megismerve 
és elfogadva jobbá lettek. Előzőleg Isten nevét csak 
szitkozódásra használták.




