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HOL A HELYE A ROMÁKNAK 
AZ ERDÉLYI EGYHÁZAKBAN?

VALLÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ*

Habár a vallásról mint társadalmi jelenségről való gondolkodás kiemelt
helyet foglal el a szociológia történetében, ma egyre gyakrabban tekintenek
a vallási témával foglalkozó kutatásokra úgy, mint a kultúra szociológiájá-
nak, a szociálantropológiának vagy a társadalomtudományok egészének egy
partikuláris és gyakran marginális területére. Ez a megállapítás igaz annak
ellenére, hogy a közelmúltban egyre több kutató hangsúlyozza, hogy a val-
lási jelenségek nem tűnnek el egy-egy társadalom életéből a modernizáció
következtében, amint azt a szekularizációs tézis leegyszerűsített változatai
jósolták, sőt az sem ritka, hogy a vallási aktivitás intenzitása és jelentősége
növekszik a társadalmi változások következtében. Ennek az írásnak az a
meggyőződés áll a hátterében, hogy a kelet-európai szocialista rendszerek
bukását követően felvirágzó vallási tevékenység és a megerősödő új vallási
mozgalmak társadalmi jelentősége nem kellőképpen kutatott, ezért azok a
társadalmi mechanizmusok és erőforrások, amelyek a posztszocialista vallá-
si megújulás mögött rejlenek, nem fordíthatóak kellőképpen a kortárs társa-
dalmak építésére és fejlesztésére. 

Ebben az írásban arra keresek választ, hogy az erdélyi magyar nyelvű
egyházak miként járulhatnak hozzá a társadalmi szolidaritás és a lokális kap-
csolatok fejlődéséhez azokban a közösségekben, ahol a gyülekezeteik és
segélyszervezeteik révén jelen vannak. A lokális csoportok vallási és nyelvi
közössége miként válhat a társadalmi integráció és a békés együttélés alapjá-
vá olyan közösségekben, ahol etnikai és kulturális határok húzódnak, illetve
olyan helyzetekben, ahol a vallási és nyelvi különbségek is fennállnak?
Vizsgálatom fókuszában az erdélyi magyarok és romák kapcsolata áll, az
erdélyi történelmi egyházak által működtetett intézményi keretekben. Ez az
írás egy kutatási terv megvalósításának kezdeti fázisában született, s bár van-
nak kapcsolódó témában tapasztalataim, az itt kifejtett gondolatok további
vitát, kritikát és kutatási eredményeket igényelnek.

A szöveget a következőképpen tagoltam: először röviden áttekintem a
témával kapcsolatos szakirodalmat, kiemelve néhány általános vonását. Ezt
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követően az erdélyi magyar nyelvű egyházak és a romák kapcsolatáról fogal-
mazok meg néhány felvetést a szakirodalmi áttekintés és az eddigi eredmé-
nyek fényében. Rövid konklúzió zárja az írást.

Szakirodalom

Az 1989-es a rendszerváltozás utáni időszak, amellyel ebben az írásban foglal-
kozom, szintén világméretű átalakulásokat hozott; véget ért a hidegháború,
felbomlott a szovjet blokk, és a kétpólusú világrend összeomlott. A kelet-euró-
pai társadalmakban a szocialista rendszerek helyét fokozatosan átvette a piac-
gazdaság és kiépültek a demokratikus politikai intézmények. Az új helyzetben
felerősödtek az etnikai és nemzeti feszültségek, a többnemzetiségű államok,
néhány kivételtől eltekintve, felbomlottak. A kelet-európai átalakulások nem-
csak az országhatárokat rendezték át, hanem a társadalmak belső szociális
törésvonalait is megerősítették. A gazdaságilag polarizálódó új rend egyik
leginkább hátrányos helyzetbe került csoportja a kelet-európai romák köréből
került ki. A társadalmi kirekesztés és a piaci erők együttes hatása következté-
ben a marginalitásnak és a szegénységnek olyan formái jelentek meg, amelyek
új kihívások elé állítják e társadalmakat.1 Bár ezeknek a makroszintű folyama-
toknak a jelentősége és domináns hatása tagadhatatlan, fontos megvizsgálni
azokat a mikroszintű integrációs felületeket és társadalmi formákat, amelyeket
a piaci viszonyok nem alakítottak át. A lokális közösségek antropológiai vizs-
gálata fényt derít olyan integrációs formákra, amelyek közös értékeken, a sze-
mélyközi kapcsolatok ápolásán, kölcsönösségen és a bizalmon alapulnak. Az
ilyen formák jelenléte valószínűbb olyan közösségekben, amelyek rendelkez-
nek közös intézményi és rituális hagyományokkal. 

A posztszocialista periódusban a vallási tevékenységek intenzitása is foko-
zódott, a korábbi rendszer hivatalos ateizmusa után az egyházak szerepe átér-
telmeződött, jelenlétük a nyilvánosságban is megerősödött. Új vallási moz-
galmak tűntek fel az egyházak keretében, de azoktól függetlenül is. A válto-
zatos vallási tevékenységek közepette különböző társadalmi és etnikai cso-
portok új kifejezési módokat kerestek, és ezeknek a folyamatoknak a vizsgá-
latára Erdély különösen jó terep, mert itt az etnikai és felekezeti sokszínűség-
nek hosszú hagyománya van és a különböző csoportok közti kapcsolatok a
mai napig kutathatóak. 

A klasszikus szociológiai elméletek megalkotói (elsősorban Émile
Durkheimre és Max Weberre gondolok) a 19. és 20. század fordulóján a val-
lás jelentőségét egyrészt a társadalmi szolidaritás és a „kollektív tudat” fenn-
tartásában látták (Durkheim), illetve a vallási ethosz az élet más területeire
gyakorolt hatásában (Weber). Ezek a szerzők olyan történeti időszakban
éltek, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az iparosítás, a piac és a társadalmi
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munkamegosztás széttagolja a társadalmi csoportokat, lebontva a korábbi
társadalmi rendet, és az új (kapitalista) rendszer nem termeli ki önmagától
azokat a tudat- és szolidaritásformákat, amelyek egy társadalom integráció-
ját fenntarthatják.

Ha az antropológiai irodalomban keresünk előzményeket, a vallási tevé-
kenységek erősödésére alapjában kétfajta megközelítést különböztethetünk
meg. Az egyik típus a vallási megújulás szerepét a társadalom védekező
mechanizmusának (amolyan „vigasznak”) tekinti, amelyet a gazdasági-tár-
sadalmi nehézségek (az úgynevezett „krízis”) vált ki. A másik típusú modell
azt hangsúlyozza, hogy a vallási tevékenységek fontos szerepet játszanak a
társadalom újjáépítésében a krízis elmúltával, azaz a vallás egyfajta kulturá-
lis kompenzációs és társadalmi regenerációs hatására hívja fel a figyelmet.
Az első modell eredeti formája Bodrogi Tibortól és Peter Worsley-tól szár-
mazik.2 Klasszikus könyvében Worsley azt a folyamatot elemzi, amely során
Melanézia őslakói a gyarmatosítást követő társadalmi változások és az azt
követő gazdasági hanyatlás hatására millenarista (a világ gyökeres megvál-
tozását hirdető) rítusokat hoztak létre a 20. század első felében.3

A másik típusú modellt az európai rítusok felelevenítéséről a Jeremy
Boissevain által szerkesztett kötet jól példázza.4 A kötet bevezetőjében Bois -
se vain amellett érvel, hogy a második világháborút követő időszak Euró -
pában a gazdasági és társadalmi regenerálódás jegyében telt, és ennek meg-
felelően növekvő centralizáció, iparosítás és racionalizáció jellemezte. Ezt a
megfeszített időszakot egy gazdagabb és nyugodtabb periódus követte a
1970-es évektől kezdődően. Ebben az időszakban erősödő rituális revitalizá-
cióról számoltak be az antropológusok, elsősorban a dél-európai országok
példáján. Az újra életre keltett vallási ünnepek a társadalom szövetének és az
emberi kapcsolatoknak a regenerálását is jelentették. 

Ezeknek a jelenségeknek az ismeretében is érdemes újragondolni a vallá-
si jelenségek társadalmi funkcióit napjainkban. A szekularizációs tézis sze-
rint a vallási jelenségeknek csökken a jelentősége egy-egy társadalom moder-
nizációja során. Az újabb kutatások megkérdőjelezik ezt a tézist, elméleti és
empirikus alapon egyaránt. Egy ilyen új felfogás például, hogy a vallási
intézmények alternatív nyilvánosságot tartanak fenn, amely a szekuláris
intézményektől többé-kevésbé függetlenül, őket kiegészítve működik.5 Egy
hasonló kiindulópont azt tételezi, hogy létezik egy vallásos civil társadalom,
amelyet vizsgálni legalább annyira fontos, mint a szekuláris egyesületek vilá-
gát.6 Ehhez az utóbbi kutatáshoz kapcsolódnak korábbi írásaim.7 Az erdélyi
és romániai roma közösségeket illetően számos esettanulmánnyal rendelke-
zünk, több szerző kitér a vallási intézmények szerepére a helyi társdalom-
ban, vagy a vallási átalakulásokra, amelyek a szocializmus után következtek
be.8 Ezek a tanulmányok alapjául szolgálhatnak egy komparatív vagy több-
színterű etnográfiai (multi-sited ethnography) megközelítésnek.
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A lokális közösségi kapcsolatokat és a helyi társadalmon túlmutató kap-
csolatokat egyaránt értelmezhetjük a társadalmi tőke fogalmával.9 Az eredeti
fogalmak továbbgondolt változatára támaszkodva Marjoke Oosterom két
lokális közösségben vizsgálta a romák és többségiek kapcsolatát, és arra a
következtetésre jutott, hogy a sikeres társadalmi integráció egyik garanciája
a helyi közösséget összefogó társadalmi tőke (bonding social capital), illetve a
közösség határait túllépő és a különböző közösségeket összekötő társadalmi
tőke (bridging social capital) egyensúlya.10 Oosterom kiemeli a helyi intézmé-
nyek jelentőségét ennek az egyensúlynak a létrejöttében és megtartásában.
Az írásom további részében az egyházi intézményeket mint a helyi társadal-
makat összefogó, illetve a közösségeket összekötő társadalmi tőkét működ-
tető intézményeket veszem szemügyre az erdélyi magyarok és romák kap-
csolatainak tükrében. 

Egyházak és a magyar–roma kapcsolatok Erdélyben

Ebben a részben első lépésként röviden bemutatom Románia és Erdély val-
lási és etnikai struktúráját, majd illusztrálom a társadalmi struktúrák lokális
működését.

Ha megvizsgáljuk Románia populációjának megoszlását a legnépesebb
egyházakban a 2002-es népszámlálási adatokat véve alapul (1. táblázat), majd
összevetjük az etnikumok szerint bontott arányokkal (2. táblázat), jól látható
eltérések vannak. Az egyházak etnikai összetételét áttekintve az is nyilván-
valóvá válik, hogy Romániában jól meghatározhatóak a „kisebbségi egyhá-
zak”, amelyek tagsága dominánsan egy-egy etnikai csoportból kerül ki (3.
táblázat). Ha regionális bontásban nézzük az etnikumok jelenlétét egyes fele-
kezetekben, akkor hangsúlyos eltérések mutatkoznak a régiók, illetve egyes
erdélyi megyék vallási és etnikai arányai közt (4. táblázat).11

Az országos arányok azt mutatják, hogy a népszámlálás a romániai popu-
láció túlnyomó többségét valamely egyház tagjaként regisztrálta. A népesség
elenyésző arányban vallotta magát ateistának vagy vallás nélkülinek. A kü -
lönböző egyházak lélekszámát tekintve látható a görögkeleti (ortodox) egy-
ház abszolút dominanciája, az ortodoxokat számbelileg a római katolikusok,
reformátusok és pünkösdisták, görög katolikusok és baptisták követik. Ha az
etnikai különbségeket figyelembe vesszük, látható, hogy a románok az
országos arányt is meghaladó mértékben vallották magukat görögkeleti val-
lásúnak, míg a magyarok közt az ortodoxok aránya a 2%-ot sem éri el. Ezzel
szemben a magyarok hangsúlyosan fölülreprezentáltak a református, római
katolikus és unitárius vallásúak közt. 

A magyarok esetében szembetűnőbb az eltérés, de a romák vallási hova-
tartozása is különbözik a teljes népességre jellemző arányoktól, mert néhány
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százalékos eltérés látható a teljes
népességre jellemző arányoktól:
5,4%-kal alacsonyabb arányban
vallották magukat or to doxnak,
1%-kal alacsonyabb arányban
római katolikusnak, és 5,4%-kal
többen vannak köztük pünkös-
disták a társadalom egészére jel-
lemző eloszláshoz ké pest.

Ezek az aránybeli eltérések
meghatározzák az egyházak
etnikai profilját. A Román Orto -
dox Egyház hangsúlyosan a ro -
mán etnicitáshoz kötődik. A ma -
gyarság leginkább a református
(kálvinista), római katolikus,
unitárius, illetve részben az
evangélikus (lutheránus) feleke-

zetekhez kapcsolódik (3. táblázat). A románok a római katolikusok között
jelentős kisebbséget alkotnak (33,6%), a reformátusok és unitáriusok között
arányuk csupán 2,5, illetve 2%-ra tehető. Ebben a négy egyházban magyarok
alkotják a hívők többségét, ezért a közvélemény is „magyar egyházakként”
tartja számon e felekezeteket. A magyar nyelv használata történetileg intéz-
ményesült a hívekkel való kommunikációban és az istentisztelet, illetve a
szentmise nyelveként egyaránt. A roma etnicitás nem kapcsolódik kifejezet-
ten egyik felekezethez sem, leginkább talán a pünkösdista vallásgyakorlás
nyitott teret a romani nyelv használatára, illetve a Pünkösdista Egyház
növekvő számban nyújt képzési lehetőséget roma származású prédikáto-
rok/pásztorok számára.13

2. táblázat

A magyarok, románok és romák eloszlása az egyházakban

Forrás: INS, 2002-es népszámlálási adatok; IPUMS14
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ortodox (görögkeleti)
római katolikus
református
pünkösdista
görög katolikus
baptista
adventista
muzulmán
unitárius
egyéb egyházak
vallástalan
ateista
összesen

18 817 975
1 026 429
701 077
324 462
191 556
126 639
93 670
67 257
66 944
243 616
12 825
8524

21 680 974

86,8
4,7
3,2
1,5
0,9
0,6
0,4
0,3
0,3
1,1
0,1
0,04
100

Vallás Népesség Arányuk (%)

1. táblázat

Románia népességének vallási megoszlása

Forrás: INS, 2002-es népszámlálási adatok12

Egyház
Teljes népesség

(%)

Románok

(%)

Magyarok

(%)

Romák

(%)

ortodox (görögkeleti)
római katolikus
református
pünkösdista
unitárius
egyéb / vallástalan

86,8
4,7
3,2
1,5
0,3
3,5

94,1
1,8
0,1
1,4
0

2,6

1,9
40,9
46,5
0,4
4,7
5,6

81,4
3,7
3,1
6,9
0,1
4,8



3. táblázat

Az egyházak etnikai összetétele (%)

Forrás: INS, 2002-es népszámlálási adatok; IPUMS

A romák helyzete azért is érdemel külön figyelmet, mert a népszámlálási
adatok csupán azok számát regisztrálják, akik önbevallás alapján romá-
nak/cigánynak vallották magukat. Ennél jóval magasabb azoknak a száma,
akik nem vallják magukat romának, de környezetük cigánynak tekinti őket.
Erről a populációról megbízható adatunk nincs, becslések szerint a magyarul
beszélők, illetve a magukat magyarnak vallók között 6,5% azok aránya, aki-
ket a kérdőívet kitöltő kérdezőbiztos (és valószínűleg társadalmi környeze-
tük is) cigánynak tart.15

Ez a jelenség arra utal, hogy a magyar–roma kapcsolat „nyitott” a romák
oldaláról, azaz intézményesen (például nyelvhasználat, vallásgyakorlat stb.)
és köznapi kapcsolatok szintjén is a romák egy jelentős aránya kötődik az
erdélyi magyar közösségekhez. Ez a kötődés az összefogó társadalmi tőke ápo-
lása révén megerősíthető, és a helyi közösség hasznára fordítható. Ebben az
egyházi intézményeknek fontos szerepe lehet. Arra a kérdésre, hogy milyen
módon és milyen helyzetekben fektethetnek az összefogó tőkébe ezek az
intézmények, további kutatásra és részletes esettanulmányokra van szükség,
de a vallási és etnikai struktúrát tekintve általában elmondható, hogy ott,
ahol a romák nagyobb arányban tartoznak valamelyik „magyar egyházhoz”
(és valószínűleg nagy arányban magyarnak is vallják magukat népszámlá-
láskor), jó esély van az összefogó társadalmi tőkét kamatoztatni.

Ha a népszámlálás vallási és etnikai adatait megyei szintű bontásban néz-
zük (4. táblázat), következtethetünk néhány erdélyi megye vagy régió vallási
dinamikájára, és felvázolhatóak a társadalmi integráció lehetséges stratégiái.
Ez az elemzés nyilvánvalóan nem helyettesíti a település- és közösségszintű
elemzéseket, de néhány megállapítást megalapozhat.16

A helyi gyülekezetek megerősödhetnek olyan régiókban, ahol a magya-
rok és romák egyaránt katolikusok (mint Hargita, Szatmár, Temes vagy Ko -
vászna megyében) vagy reformátusok (mint például Bihar, Maros, Szatmár
megyében) számottevő arányban. A közös vallás intézményi keretei, kom-
munikációs és rituális gyakorlata segítségével növelhető a helyi közösségek
társadalmi integrációja. A megtérés és az új vallási mozgalmak járhatnak
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Egyház Románok Magyarok Romák Egyéb Összesen

ortodox (görögkeleti)
római katolikus
református
pünkösdista
unitárius

96,9
33,6
2,5
84,3

2

0,1
57

94,9
1,7
96,8

2,3
1.9
2,3
11,2

1

0,7
7,5
0,3
2,8
0,2

100%
100%
100%
100%
100%



együtt bizonyos fokú társadalmi „záródással”, talán ez is magyarázza, hogy
a pünkösdista egyház hívei nagyobb arányban vallják magukat romának. Ez
a bizonyos fokú zártság segítheti az összefogó tőke működését ezekben a
gyülekezetekben, és ilyen helyzetben a magyar egyházak úgy támogathatják
a társadalmi integrációt, ha figyelnek az összekötő társadalmi tőke működésére,
nemcsak egy másik „magyar egyház” irányában, hanem a romákat összefo-
gó, leggyakrabban román nyelvű pünkösdi gyülekezetek irányában is.

4. táblázat

A magyarok és romák vallási megoszlása 10 erdélyi megyében (%)

Forrás: INS, 2002-es népszámlálási adatok; IPUMS

A helyi gyülekezetek keretein túl is adódik lehetőség a társadalmi tőke, és
ezáltal az integráció erősítésére, például az egyházi segélyszervezetek vagy
az országos17 és nemzetközi szervezetek révén. Egyik ilyen szervezet a kato-
likus egyházhoz kapcsolódó Gyulafehérvári Caritas, amely rögtön a rend-
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szerváltozást követően a nemzetközi Caritas szervezetek mintájára jött létre,
és ma hét erdélyi megyében (Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs,
Kovászna és Maros) tevékenykedik.18 Az Erdélyi Református Egyházkerület
által működtetett Diakónia Keresztyén Alapítvány (kolozsvári, marosvásár-
helyi, szászrégeni és sepsiszentgyörgyi fiókszervezetekkel),19 illetve az
aránylag fiatalabb Gondviselés, az Erdélyi Unitárius Egyház segélyszervezete,
amely 2005 augusztusában jött létre.20 Ám mindezeknek a szervezeteknek
hatékony működtetéséhez alapfeltétel a körültekintő és a helyi szükségletek-
hez és lehetőségekhez való igazodás, és a működő helyi közösségek, ame-
lyekben magyaroknak és romáknak egyaránt helyük van akár azonos vallá-
súként az összefogó kapcsolatok mentén, akár más vallásúként elkülönülő
gyülekezeteikben.

Konklúzió

Bár a címben felvetett kérdésre ez a szöveg nem adhat végleges választ,
remélem sikerült körvonalaznom azt a társadalmi erőteret és azokat a lehet-
séges irányokat, amelyek mentén az erdélyi romák és az egyházak kapcsola-
tát elgondolhatjuk. Azt hiszem, az nem lehet kétséges, hogy a romáknak
eddig is volt, és a jövőben is kell találni helyet az egyházi intézményekben, a
gyülekezetekben, a lokális közösségi ünnepek alkalmával, és az egyházak
által működtetett szociális szolgálatok célcsoportjai között. Hogy ezt miként
sikerül kialakítani, az sokban múlik a helyi és regionális intézmények és
vezetők helyzetfelismerő készségén és együttműködési hajlandóságán. 

De milyen alapokról indulhat ez a folyamat? Először is fontos kiindulási
pont lehet a nyelvi és kulturális kötődés, amely számos roma csoportot az
erdélyi magyar közösségekhez kapcsol. Ezekben a helyzetekben az összefogó
társadalmi tőkébe való befektetés jó eséllyel javítja a társadalmi integrációt.
Ahol hiányzik a nyelvi és kulturális kapocs, illetve különállásukat megfogal-
mazó vallási mozgalmak működnek, ott is van lehetősége a helyileg domi-
náns egyházaknak a kapcsolatteremtésre és kapcsolattartásra. Elemzésem
egyik következtetése azt sugallja, hogy az összekötő társadalmi tőke kiépíté-
se és fejlesztése olyan lehetőség, amely a helyi közösségek együttélését és a
konfliktusfelületek csökkentését segíti hosszabb távon is. 
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