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„Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.”  Máté 7,12

A TÜKÖR előző száma fölvillantás-
szerűen mutatta be öt protestáns fele-
kezet cigányok közt végzett misszióját. 
Azzal a reménységgel bocsátjuk útjára 
a TÜKÖR ezen számát, hogy az olvasók 
érdeklődéssel fogják végignézni, miként 
gondolkodnak egyházaink vezetői erről 
a döntő fontosságú, stratégiai kérdésről 
– hisz mindannyian tudjuk: minden te-
rületen a vezetői hozzáállás alapvetően 
meghatározó, ha tetszik, iránymutató… 
Nem árulunk el nagy titkot, ha előre ki-
emeljük: egyházvezetőink a cigányság 
elfogadására, szeretetére és a közöttük 
végzett szolgálatra buzdítanak!
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Milyen személyes találkozása, tapasztala-
tai voltak a cigányokkal? 
– Papp János: Személyesen sok cigány em-
bert ismerek, voltam az otthonukban, voltam 
a közösségeikben, különböző személyes ta-
lálkozásban lehetett részem. Örülök annak, 
hogy ismerhetek sok elkötelezett, komoly 
hívő embert a cigányok között is. Személyes 
tapasztalataim szerint, ezek az emberek na-
gyon szeretik, ha elfogadjuk őket, ha sze-
retettel, őszinte szeretettel viszonyulunk 
hozzájuk, ha nem leereszkedő, hanem tisz-
teletteljes viszonyulással vagyunk feléjük 
és az ő helyzetüket elfogadva értő módon 
igyekszünk mellettük állni. 
– Gáncs Péter: Már kezdő segédlelkész-
ként olyan gyülekezetben szolgálhattam, 
ahol egy szorgalmas cigányember volt az 
egyházfi . Később országos missziói lelkész-
ként, majd püspökként is sokfelé találkoz-
tam velük. Öröm az a közösségépítés, amit 
például a sárszentlőrinci és a nyírteleki 
misszióban megtapasztalhattam. 

– Csernák István: Érettségi után, 18 éves 
koromban egy barátommal kezdtünk az ak-
kor már 20 éve fennálló alsózsolcai cigány-
gyülekezetben gyermekekkel foglalkozni. 
Itt ismertem meg igazán először a cigány 
emberek életét, sorsát, értékeit, habitusát, 
érzékenységét, családközpontúságát, ne-
hézségeiket a társadalomban. Egyre érzé-
kenyebb lettem magam is a „cigányozásra”. 
Úgy éreztem, mintha engem bántanának 
ezek a szavak. Egyben meg is szerettem 
őket. Lelkészi szolgálatom előzményének 
és a lelkészi elhívatásban való megerősö-
désnek tekintem a köztük töltött időszakot, 
ami 14 éven át tartott. Közben lettem kez-
dő munkavállaló, számviteli főiskolás, teo-
lógiai hallgató, segédlelkész és felszentelt 
lelkész. Az ott élő embereknek nagy szere-
pük volt abban, hogy lelkész lettem. A ci-
gányközösségben sok mindent tanultam: a 
közösséget, a család fontosságát értékelni, 
lelkesedést, vidámságot, segítőkészséget. 
– Pataky Albert: Gyermekkoromban a ta-
nítási szünidőket nagymamámnál töltöt-
tem Darányban. Hívő asszonyként minden 
emberhez krisztusi szeretettel közelített, de 
különösen a bajban és szükségben levők-
höz. Volt pár cigány család a faluban, nekik 

mindig vitt, vagy velem küldött élelmiszer-
csomagot. Az egyik idős cigányasszony 
pedig sokszor betért hozzánk, ha étkezési 
idő volt, akkor nagyanyám mindig az asz-
talhoz invitálta. Nagy tisztelettel beszélt 
erről a néniről nekem. Ha munka volt, szí-
vesen jöttek hozzánk dolgozni a cigányok, 
és ilyenkor természetesen velünk együtt ét-
keztek. Akkor tanultam meg nem csak el-
méletben, hogy minden embernek ugyanaz 
a tisztelet jár bőrszínére és nemzetiségére 
való tekintet nélkül. Később a szomszéd 
faluban, ahol több cigány élt, rendszeresen 
tartottam istentiszteletet a cigányok között. 
A darányi gyülekezetbe is mindig szívesen 
jöttek a helyi cigányok és mindig szeretet-
tel fogadtuk őket. 
– Dr. Fekete Károly: Szülőfalumban, a sza-
bolcsi Tornyospálcán iskolai padtársam volt 
egy magas és derék cigányfi ú, Tóth Pista, 
akivel igen nagy békességben ültünk egy-
más mellett és tanultunk együtt. A szüne-
tekben zajló játékban sokszor párom volt, az 
előforduló birkózások és gyermeki vereke-
dések alkalmával pedig védőbástyám a na-
gyobb fi úkkal szemben.

Mit lát a legfontosabb stratégiai lépésnek/
lépéseknek egyháza cigánymissziójában?
– Papp János: Egyházunk a korábbi szór-
ványos kezdeményezések után az elmúlt 
kb. két évtizedben végzett sok területen 
egyre szélesedő missziót a cigány em-
berek között. Létrejött egy cigánymisz-
sziós bizottság, vannak felelősei ennek a 
területnek és egyre több nem cigány ember 
(lelkipásztor és gyülekezeti munkás) is be-
kapcsolódott ebbe a szolgálatba. Az egyik 
legfontosabb stratégiai lépésnek a nem ci-
gány emberek érzékenyítését, szolgálati be-
kapcsolódását látom. Másrészt fontos, hogy 
az egyházunk folyamatosan pénzügyi kere-
tet biztosít költségvetésében ennek a misz-
sziónak. Harmadsorban fontosnak látom 
azokat a cigány gyülekezeteket, amelyek 
létrejöttek, amelyekre ugyanolyan jogi stá-
tusszal tekintünk az egyházon belül, mint a 
többi gyülekezetre.  
– Gáncs Péter: Fontos, hogy már a lelkész-
képzésben megfelelő felkészítést kapjanak a 
hallgatók erre a speciális szolgálati terület-
re. Hittudományi Egyetemünkön kötelező 

Cigánymisszió – egyházvezetői szemmel
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tantárgy a „Bevezetés a cigánymisszió-
ba”, amit a következő céllal hirdetnek meg: 
„A kurzus célja, hogy – a cigánysággal 
és cigánymisszióval kapcsolatos alapvető 
ismereteket és impulzusokat adva – előse-
gítse a hallgatókban a nyitott, elfogadó és 
közeledő attitűd kialakulását a hazánkat 
érintő egyik legégetőbb társadalmi kérdés-
körben.” Emellett fontos a gyülekezetek 
és a már szolgálatban álló lelkészek fel-
készítése is, hogy nyitottak legyenek erre 
a munkára. Ennek érdekében a témát már 
többször feldolgozták a lelkészi munkakö-
zösségek ülésein.
– Csernák István: A gyülekezeti infrastruk-
túra fejlesztése, a munkatársak megerősíté-
se, képzése, az átgondolt és jól szervezett 
szociális programok mellett leginkább az 
istentisztelet rendszeres megtartása, de 
ugyanakkor fontosnak tekintem az egyéb 
közösségi lelki programok szervezését, a 
nekik megfelelő gyülekezeti formák meg-
teremtését, az éneklés és a zene erősítését, 
a gyerekek tanulásának segítését. A cigány-
gyülekezetekben pedig a felelősségvállalás 
erősítését is fontosnak ítélem, pl. a gyüle-
kezet önálló fenntartásának anyagi felelős-
ségvállalását. 
– Pataky Albert: Az oktatást és a munka-
helyteremtést, természetesen ezekkel együtt 
az evangélium megosztását, ami a legfon-
tosabb minden ember számára. Egyházunk 
a bölcsődétől a főiskoláig, minden területen 
nyújt oktatási-nevelési lehetőséget. Fontos, 
hogy képzett cigány emberek tanítsanak és 
hirdessék az Igét saját népük között. Nagy 
segítség számukra az általunk teremtett 
munkalehetőség, így nem szorulnak segé-
lyekre. Az önértékelésük ezzel nő, ami sok 
területen segíti az életváltozást. 

– Dr. Fekete Károly: Több éves mun-
ka eredményeként 2013-ban elkészült 
a Magyarországi Református Egyház 
Cigánymissziós Koncepciója, amelynek a 
következetes megvalósítása zajlik. Részt 
veszünk a Tanoda-programban, fenn-
tartjuk a Wáli István Szakkollégiumot 
Debrecenben, és egy másik roma szakkol-
légium tervezése is aktuális Budapesten. 
Az egyház cigányok közötti szolgálatá-
nak egyik feladata olyan cigány teológu-
sok, egyházi vezetők kinevelése, akik a 
kontextualizáció munkáját a cigány kultú-
rára nézve végzik. Arra törekszünk, hogy 
gyülekezeteink befogadó, vegyes etniku-
mú, Istent dicsőítő közösségekké válja-
nak, ahol a cigány gyülekezeti tagok is 
egyenrangú, fontos tagjai a közösségnek, 
és kultúrájuk visszahat a gyülekezetek kul-
túrájára. Ehhez kínáljuk a Krisztus általi 
megbékélést és a valódi közösség megélé-
sének lehetőségét, az élet minden területén 
a gyógyulást, helyreállítást, az egészség 
munkálását és az emberileg reménytelen-
nek tűnő helyzetekbe is Isten Országa győ-
zelmének bizonyosságát.

Cigánymisszió és ökumené?
– Papp János: Hiszem, hogy a cigánymisz-
szióban is lehet jó ökumenikus és evangé-
liumi kapcsolatokat ápolni. Fontos, hogy 
ezeket a kapcsolatokat a kölcsönös tiszte-
let jellemezze. Másrészt, amikor ezeket a 
kapcsolatokat ápoljuk, a különféle vezető-
ket, akár a cigány vezetőket, akár a cigány-
misszióban dolgozó nem cigány vezetőket 
be kell kapcsolni az egyház testébe, hogy 
áttekinthetők, jól vezetettek és építőek le-
gyenek ezek a közösségek. Ugyanakkor 
oda kell fi gyelnünk arra is, hogy a cigány 
emberek között semmiképpen ne okoz-
zunk zavart egymással való esetleges ren-
dezetlen vagy tisztázatlan kapcsolataink 
miatt.
– Gáncs Péter: Akárcsak a többi misszi-
ói területen, itt is egész szolgálatunk hite-
lessége és hatékonysága nagyban függ az 
ökumenikus együttműködéstől. Jézus ezért 
imádkozik tanítványaiért, „hogy teljesen 
eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, 
hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted 
őket, ahogyan engem szerettél.” (Jn 17,23) 
Ennek az ökumenikus együttmunkálkodás-
nak ígéretes gyümölcse a „TÜKÖR” rend-
szeres megjelenése is. 
– Csernák István: Ez az a terület, aminél 
a felekezeti határok elmosódnak. Persze 
minden cigány embernek kell valaho-
vá tartoznia, de az együttműködés a ci-
gányok érdekében olyan fontossá vált 
Magyarországon, amit nem gyengíthet a fe-
lekezeti érdekek előtérbe állítása. Nekünk, 
metodistáknak jó tapasztalataink vannak az 
ökumené ezen területén. 

– Pataky Albert: Már rájöttünk más terü-
leteken is, hogy az egyházakat az együtt-
működés és a szeretet teszi hitelesekké a 
társadalom előtt. Ezért imádkozott Urunk 
is. A cigánymisszióban pedig olyan nagy 
a kihívás, hogy eredményesen csak együtt, 
egymás munkáját is támogatva tudunk szol-
gálni. Jó, hogy nem álom, hanem valóság 
ez az együttműködés, amit erősítenünk kell 
minden szinten. Egyházaink és vezetőik 
között meglevő és egyre erősödő szeretet-
teljes kapcsolat jó alapja volt a cigánymisz-
sziós összefogásnak, de fordítva is igaz. A 
cigánymissziós jó tapasztalatok hatnak az 
ökumené más területeire is. 

– Dr. Fekete Károly: Hiszek abban, hogy a 
keresztyén felekezetek cigánymissziós te-
vékenysége hatványozottan és látványosan 
eredményes lesz. Személyes élményem, 
hogy a Keresztény Roma Szakkollégiumi 
Hálózat fenntartói, akik különböző feleke-
zetek lelkipásztorai és vezetői, milyen kon-
szenzusra törekvéssel és testvéri módon 
vállalják fel egymást és a tehetséges fi atalok 
felkarolását. Ez jó reménységgel tölt el.

Miben szeretné bátorítani egyháza gyüle-
kezeteit a cigánymisszióval kapcsolatban? 
– Papp János: Hiszem, hogy Isten egy új 
időt, új lehetőséget hozott el a cigány em-
bereknek a mi korunkban. Jézus Krisztus 
evangéliuma elérte őket is, létrejönnek gyü-
lekezetek, közösségek. Fontos, hogy ezek 
a közösségek erősödjenek, és összekapcso-
lódjanak a már korábban megalakult nem 
cigány gyülekezetekkel, szolgálattevők-
kel, a különféle társadalmi közösségekkel. 
Országunk és azon belül egyházunk, illet-
ve egyházaink jövője szempontjából na-
gyon fontos a cigánymisszió, és az, hogy ez 

Dr. Fekete Károly, tiszántúli református 
püspök, Magyarországi Református Egyház
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a szolgálati terület összeépül és együtt nö-
vekszik-e a különböző egyéb missziói te-
rületekkel. Bátorítom azokat, akik elhívást 
éreznek erre a szolgálatra, hogy kapcsolód-
janak bele egyházuk cigánymissziójába és 
dolgozzanak együtt azokkal, akik már eb-
ben szolgálnak!
– Gáncs Péter: Immár negyed évszázada 
élhetünk és szolgálhatunk szabadon ebben 
a hazában. Ideje, hogy bátor bizalommal és 
kreatív szeretettel kilépjünk az „erős vár” 
nyitott kapuján a világba, amely „sóvárog-
va várja az Isten fi ai megjelenését.” (Róm 
8,19) Sürgető feladat, hogy gyülekezeteink 
felelősen élve a kapott szabadsággal kinyíl-
janak mindazok felé, akiket még nem ért 
el a Jézus Krisztusról szóló örömüzenet, 
Isten testté lett, kézzelfogható szeretete. 
A cigányság olyan növekvő kisebbség ha-
zánkban, akiknek még sok tekintetben tar-
tozunk a hirdetett és megélt evangélium 
ajándékával. 

– Csernák István: Vállalkozó gondolko-
dásra, nyitottságra, erősebb szociális ér-
zékenységre szeretném a gyülekezeteinket 
bátorítani. A meglévő cigánygyülekeze-
teink további erősítésre szorulnak, erre 
leginkább azoknak a körzeteknek van lehe-
tősége, amelyekhez a különböző cigánykö-
zösségek tartoznak. Bátorítani is szeretném 
azokat, ahol nincs cigánymisszió, hogy vál-
laljanak ilyen szolgálatot, illetve segítsenek 
azoknak, akik már végzik, de anyagi fel-
tételeik nincsenek meg hozzá. Pl. a cigány-
misszióval nem rendelkező gyülekezeteink 
a közös tehervállalás jegyében egy cigány-
missziós alap támogatásával járulhatnak 
hozzá a nagyobb terheket hordozó gyüleke-
zetek segítéséhez. 

– Pataky Albert: Legyenek nyitottak és be-
fogadók! Merjenek áldozatokat hozni, mert 
azt Isten bőségesen megáldja. Mindenkit 
nem hívott el az Úr missziói munkára, de 
mindenki imádkozhat a cigány emberek 
megtéréséért. Buzdítom egyházunk tagjait 
a közbenjáró imádságra! 
– Dr. Fekete Károly: Mindenképpen mun-
kálják a kölcsönös megbékélést és kien-
gesztelődést a cigányság és a többségi 
társadalom tagjai között. Segítsék elő a 
szociális, gazdasági, infrastrukturális 
szempontból súlyosan hátrányos helyze-
tű, túlnyomórészt cigányok lakta térségek 
egészségügyi állapotának javítását, és javít-
sák a munkahelyteremtési és munkavállalói 
esélyeket. A gyülekezetek adjanak teret és 
támogatást a cigány közösségek autentikus 
kultúrájának megőrzéséhez és ápolásához, 
és tegyék lehetővé, hogy ezekből jelenjenek 
meg elemek a Magyarországi Református 
Egyház alkalmi és hétközi istentiszteleti 
rendjeiben.

Milyennek látja egyházában öt év múlva a 
cigánymissziót, a cigányok helyzetét? 
– Papp János: A kérdésre inkább úgy sze-
retnék válaszolni, hogy milyennek szeret-
ném látni öt év múlva a cigánymissziót. 
Azért imádkozom és dolgozom, hogy a je-
lenleginél sokkal több nem cigány ember 
kapcsolódjon be a cigányok közötti szol-
gálatokba, és újabb gyülekezetek jöjjenek 
létre, erősödjenek meg a cigányság között. 
Fontos, hogy a cigány emberek megtalálják 
a lelki otthonukat ezekben a közösségekben, 
és az evangéliummal átitatva, de az ő kultú-
rájuknak megfelelően tudják élni a hitéletü-
ket és a mindennapi életüket. Azt remélem, 
hogy újabb generációja és újabb generációi 
állnak elő a cigány szolgálattevőknek, akik 
egyre nagyobb mértékben kiveszik a részü-
ket a cigánymisszióban egyházunkon és 
más egyházakon belül is.
– Gáncs Péter: Ha kicsit lassan ugyan, de 
hála Istennek, növekszik a cigánymisszióra 
nyitott szívű és odaszánt életű lelkészek és 
nem lelkészi munkatársak száma. Minden 
bizonnyal az evangélikus oktatási és neve-
lési intézményekben is a jövőben növekedni 
fog a cigánygyermekek aránya. Ezért fon-
tos, hogy a gyülekezeti lelkészek és mun-
katársaik mellett az iskolalelkészek és a 
pedagógusok is megfelelő felkészítést kap-
janak ezen a területen. 
– Csernák István: Remélem, hogy a me-
todista cigánygyülekezetek megerősödnek 
a maguk környezetében és jól szolgálják a 
magyar-cigány kapcsolatokat, az együtt-
élés szép formáit fogják kezdeményezni. 
További lelkészjelöltek tűnnek fel a cigány-
közösségekben, akik készek arra, hogy az 
evangéliumot saját környezetükben és más 
közösségekben hirdessék. 

Örömmel látnám, ha a társadalomban 
minél több cigány ember megtalálná a he-
lyét, a munkáját, és abban jó eredményeket 
érne el, s ha a gyerekek megfelelő moti-
vációt kapnának – és ebben az egyház fe-
lelősségét is érzem –, hogy jól tanuljanak, 
továbbmenjenek a középszintű oktatás felé, 
és minél több egyetemista kerülne ki a gyü-
lekezeteinkből. 

– Pataky Albert: Az elmúlt években a leg-
erősebb missziónk volt, azt várom, hogy 
a következő években sem törik meg a len-
dület. Ébredést várok. Szellemi és anyagi 
területen is remélem az érzékelhető előre-
haladást a cigányok között. Úgy gondolom, 
több felszentelt roma lelkipásztort tudunk 
szolgálatba állítani. A meglevő cigánygyü-
lekezetek erősödését és stabilizálódását 
szeretném a következő években. 
– Dr. Fekete Károly: A Magyarországi 
Református Egyház cigánymissziói stra-
tégiája is foglalkozik a jövőképpel. 
Eszerint: „gyülekezeteink megerősödnek 
missziói identitásukban, a cigányság befo-
gadására nyitott és integráló, Istent dicső-
ítő közösségekké válnak, ahol az Istennel 
való megbékélés új távlatokat nyit meg az 
egyén, a családok és a tágabb közösség 
számára. Ennek következtében erősöd-
ni fog a társadalmi szolidaritás, csök-
kenni fognak a feszültségek a többségi 
és kisebbségi társadalom viszonyában. A 
Magyarországi Református Egyház szol-
gálatával hozzájárul a szociális, gazdasá-
gi, infrastrukturális szempontból súlyosan 
hátrányos helyzetű térségek életminősé-
gének javításához.” Adja Isten, hogy öt év 
múlva nyilvánvaló legyen, hogy jó irányba 
indultunk.

Csernák István szuperintendens, 
Magyarországi Metodista Egyház

Papp János elnök, Magyarországi 
Baptista Egyház
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Cigánymissziós mozgalmak hatása Ma-
gyarországon című könyvét mutatta be 
2015. április 23-án, Budapesten a Cigány 
Módszertani és Kutató Központ. Gyetvai 
Gellért és Rajki Zoltán társszerzők műve 
több mint kétéves szociológiai kutatás, te-
repmunka eredménye, melyből kiderül, 
hogy 20.000 feletti a magyarországi meg-
tért cigány emberek száma, hitközösségbe 
kapcsolódásukat pedig életváltozás kíséri.

A könyvbemutatóval egybekötött szakmai 
konferencián rendkívül sokszínű publikum 
vett részt: társadalomtudományi szakem-
berek, lelkészek, politikusok és jogvédők, 
átlagemberek, egyetemi professzorok és 
hallgatók, pedagógusok, statisztikusok, ci-
gányok és nem cigányok.

A könyv alapjául szolgáló kutatás kez-
deményezője, Durkó Albert, a Magyar Pün-
kösdi Egyház Országos Cigánymisszió 
vezetője, a CIMOK alapítója hangsúlyozta, 
hogy az égető társadalmi problémák megol-
dásához az előítélet két oldalról épített falait 
két oldalról kell bontani. „Szemléletválto-
zásra van szükség! Nem felemeljük a cigány-
ságot – hisz felemelni csak Isten tud –, 
hanem odafordulunk hozzá, hiszen ugyan-
olyan, mint bármely más Isten által teremtett 
nép a földön” – magyarázta Durkó Albert.

A kutatás vezetője Gyetvai Gellért rész-
letesen mutatta be a kutatás tárgyát, ered-
ményeit, összegezve, hogy több mint 20.000 
megtért cigány emberről beszélhetünk 
Magyarországon. 169 protestáns gyüleke-
zetben, 6500 személyt érintve, 1100 vissza-
érkezett kérdőív kiértékelése után állapítható 
meg a cigánymissziók rendkívül dinamikus 
fejlődése és megkérdőjelezhetetlen pozitív 
hatása az egész társadalomra nézve.

Elismerően beszéltek a szociológi-
ai kutatásról a könyv lektoraiként Csepeli 
György, az ELTE egyetemi tanára, vala-
mint Szuhay Péter szociológus, a Néprajzi 
Múzeum gyűjteményvezető muzeológusa, 
akik az etnikai jelleg problémakörében is 
kifejtették szakmai véleményüket. 

Egyértelmű, hogy a magyarországi ci-
gánymissziók pozitív hatása kimutatha-
tó, azonban több kérdés is nyitva maradt a 
szakmai konferencia zárásával, melyek kö-
zül talán az egyik legfontosabb: Milyen fo-
gadtatása lesz mind ennek a társadalom 
egészében?

Szemelvények a Cigánymissziós 
mozgalmak hatása 
Magyarországon című könyvből

„Nagy adóssága a társadalomtudománynak, 
hogy e jelenségről publikáljon, beszéljen, 
vitatkozzon. Mentségül szolgál számunk-
ra, hogy látjuk, a jelenség, amit kutattunk, 
igen széleskörű, több tekintetben egyedül-
álló, és igen összetett. Ráadásul rendkívül 
gyors növekedése, ehhez párosuló viszony-
lag fi atal kora igen nehézzé teszi a mindenre 
kiterjedő pontos leírását – részben a törté-
nelmi távlat hiánya miatt. Valahol azonban 
el kellett kezdeni…”

„…A misszió gyorsan növekedett idá-
ig. Míg az 1970-es években talán egy-két-
száz főről beszélhettünk, addig mára csak 
a vizsgált gyülekezetek aktív magja is meg-
haladja a hat és fél ezret. Tágabban értel-
mezett kritériumok szerint pedig akár több 
mint 20.000 fővel is számolhatunk. Míg 
1974-ben csupán a görögkatolikus és az 
akkor talán baptistának, talán szabadúszó-
nak defi niálható uszkai közösség létezett 
biztosan gyülekezetként, addig mára 51 fe-
lekezet, csoport, és a szűkített kritériumok 
alapján is 169 közösséggel számolhatunk. 
Ezek az adatok pedig jól mutatják a mozga-
lom igen dinamikus növekedését…”

„...Képzeljük el, hogy mi történne ak-
kor, ha a most széles körben megvetett 

cigányság jelentős része megtérne, és át-
menne azon a pozitív változáson, amelyet 
az előbb bemutattunk! Milyen hatással len-
ne ez a magyar társadalomra? Elfogadóbbá 
válna? Vagy esetleg újabb kifogásokat ke-
resne? Nehéz megmondani. Biztosan lenne 
példa mindkét fogadtatásra.”

Gyetvai Gellért és Rajki Zoltán 
társszerzők

„Reményeink szerint ez a mű, amit kezé-
ben tart a Kedves Olvasó, hozzájárul ah-
hoz, hogy más szemszögből is képet kapjon 
a cigányság mai magyarországi helyzeté-
ről, tájékozódjon az egyházak cigányok 
között végzett munkájáról, az Evangélium 
által elért életváltozásokról. Bár ennek va-
lós eredményéről ez a kutatás a téma nagy-
sága miatt most csak ízelítőt ad, következő 
vizsgálatok a tudomány eszközével bizo-
nyíthatják majd, hogy az Evangélium által 
megváltozott cigányok integrálódnak, hasz-
nos tagjai lesznek a társadalomnak.”

Durkó Albert, 
MPE OCM misszióvezető

„…Értékesebbek annál a cigányok, hogy 
számokban beszéljünk róluk, és nem aka-
runk elfogultak lenni a saját világnézetünk-
kel sem, de látjuk, hogy jelentős változás 
zajlik azoknak az embereknek az életében, 
akik elfogadják Jézus Krisztust személyes 
megváltójuknak, és csatlakoznak egy ke-
resztény közösséghez.

Ebből a tényből kiindulva hívtuk se-
gítségül a társadalomtudomány módszer-
tani eszközeit, amely lehetővé teszi, hogy 
mindenki számára egyformán érthető mu-
tatókkal is mérjük ennek a változásnak az 
irányát, mértékét. Fontos ez nekünk, mert 
nem szeretnénk a misszióban szűklátókö-
rűek lenni, és fontos a társadalom számára, 
mert az elemzett jellemzők alapján értékel-
hetik azt a tényt, hogy ténylegesen milyen 
változás történik a cigányság életében. Ha 
mindezzel szélesíthetjük azoknak a táborát, 
akik reménykedni kezdenek ennek a társa-
dalmi problémának a pozitív változásában, 
akkor elértük a célunkat.”

Cigány Módszertani és 
Kutató Központ

A könyv megrendelhető 
az info@cimok.hu e-mail címen.

Szociológiai kutatás mutatja ki a megtért 
cigányok életváltozását


