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Több mint egy évtizede, teológusok és hitoktatók egy csoportja nem csak év közben, 
de nyaranta is rendszeresen vesz részt szórványgondozó munkában Erdély és a Regát magyar 

szórványainak területén. Így volt ez idén nyáron is, annyi különbséggel, hogy ez a munka a 
megszokottnál több régiót ölelt fel: a dél-erdélyi Brassó, Szeben és Hunyad megyét, az erdélyi 
Mezőséget, Nyárádmentét és Nagyvárad környékét. 

Brassó felmérése. Az idei év tavaszán levél érkezett a Brassó I. gyülekezetből a 
Szórványgondozó Szolgálathoz, melyben Kassay Géza lelkész arra kért, hogy mérjük fel 
gyülekezetét, a Brassó belvárosához tartozó területeket. Erre a munkára 14 diák jelentkezett, 

akik július 3-án utaztak Brassóba, ahol az újonnan kialakított gyülekezeti házban kaptak 
szállást. Feladatuk a Brassó I. gyülekezethez tartozó hívek megkeresése, nyilvántartásba 

vétele volt. Brassóban három magyar református gyülekezet van, de a munka nagyságára 
való tekintettel a Gyártelep és a Reménység Háza gyülekezetei mellett csak egyetlen 
közösség, a Belváros felmérésére vállalkozhattunk. 

A nagy nyári meleg ellenére házról házra jártuk be az utcákat, a régi szász házakat, az 
„úri negyedet” és a lakótelepeket. Elsőként az egyház nyilvántartásainak adatait ellen- 

őriztük, és emellett minden nyilván nem tartott magyar nevű családhoz becsengettünk, és a 
magyar egyházak híveiről nyilvántartási lapot töltöttünk ki. Ezzel párhuzamosan a hitoktatók 
naponta foglalkoztak a gyermekekkel. A munkán kívül jutott egy kevés idő a 

kikapcsolódásra, szórakozásra is, a fiatalság több helyre is kirándult. Lenyűgöző élmény volt 
a csíksomlyói kirándulás, ahol az István a király előadásán vettünk részt. 

Tíz napig tartott a felmérés, és a munka nagy részét sikerült elvégeznünk. Sajnálattal 
tapasztaltuk, hogy több tagot kellett leírnunk az egyházközség nyilvántartásából, mint ahány 
újat felvettünk, és itt is fogyóban van a magyar reformátusság. Az adatok a gyülekezetnél 

maradtak, hogy annak vezetősége folytassa a meg nem találtak vagy otthon nem találtak újbóli 
megkeresését, gondozását. 

A brassói felméréssel párhuzamosan zajlott a Dél-Erdélyi misszió, két Szeben megyei 
közösségben: Bürkösön és Szentágotán, valamint Küküllőalmáson és Somogyomban. 
Szórványgondozó csoportunk lassan hét éve jár ide és szüntelenül visszajár erre a vidékre. 

Bürkös majdnem Románia földrajzi középpontjában helyezkedik el, Szeben megye közepén. 
Küszködő nyelvű kis magyar sziget 100 alatti lélekszámmal, olyan elszigetelten, hogy 

legközelebbi magyar szomszédai 50 km-re vannak. A szászság idetelepítése előtt már 
magyarok lakták, majd Felső-Fehér vármegye részeként jelentős magyar nemesség maradt itt, 
ill. telepedett itt le. Mellettük pedig jobbágy románság és szászság. A szászság nagy része az 

1900-as évek közepére, a második világháború utáni meghurcoltatás után elmagyarosodott és 
református lett. A gyülekezet másik érdekessége a szász evangélikus-magyar református 

közös használatú templom, és az egymás mellett álló evangélikus és református parókia. A 
szász közösség mára már felszámolódott. 

Szentágota kisváros a Hortobágy patak völgyében fekszik, lélekszáma 250. 1998-ban 

alakult anyaegyházzá. Ekkor vásárolják a szép emeletes szász házat a főúton, és nemrég 
fejeződött be átalakítása. Alapító és jelenlegi lelkésze Kozma Endre. Jellegzetes szász(földi) 

kisváros, a betelepedések jellegzetes vegyességével, változatosságával, áldásával és terhével. 
A népesség egyik rétegét a szomszédos Bürkös és a többi kis szórvány adta, a másikat a 
közeli Udvarhelyszék székely munkaerői, ill. „téeszmenekültjei”, a harmadikat a távolabbi 

székely régiók és más tájegységek. 



 

 

Gyülekezeti találkozó Bürkösön és a résztvevő fiatalok 

 

Nagyok a gondok a munkanélküliség miatt, még nagyobbak a nyelvi gondok, de az újonnan 
induló, szerveződő gyülekezet és új gyülekezeti központok körüli lelkes munka minden 
bizonnyal jó irányba vezet. 

A feladat itt nem a felmérés volt, hanem családlátogatás, gyerekekkel való 
foglalkozás. Ebbe a munkába a teológusok bevonták a helybeli tanítónőt is. Az ifjúsági 

programokat táncházzal, közös vízaknai kirándulással tették élőbbé. Ezenkívül nagyhetet 
tartottak, a missziós munka végén pedig hálaadó istentiszteleten úrvacsorával köszönték meg 
az elmúlt hét áldásait. 

Július közepén a brassói és dél-erdélyi missziót követően a csoportok egy része 
Hunyad megyében folytatta a munkát. Ez is egy olyan szolgálati terület, ahová nem csak 

nyáron, de év közben is rendszeresen járnak vissza teológusok az ottani hívek nagy 
örömére. Talán itt van a legnagyobb szükség odafigyelésre, gondozásra, közösségi 
rendezvényekre, presbiteri és ifjúsági találkozókra, aktív gyülekezeti életre, gyerekekkel 

való foglalkozásra, hiszen nyelvileg ez a legveszélyeztetettebb terület egész Erdélyben. A 
Hunyad megyei magyar népességű falvak ősrégi, honfoglalás kori települések. Igazi 

érdekességek a magyar nyelvszigetek között. Mára azonban ezek a régi értékek nagyon 
megfogyatkoztak: maradt a vágy a hívő közösség megélése után, és óhaj, hogy szeressük 
őket, ne legyenek vándortanyák, lelkészek „tovább- képző”-je egy jobb helyre. Hunyad megye 

f lusi magyarságánál a legnagyobb gondok a nyelviek. Kevés olyan település van Erdélyben, 
ahol ilyen nagyfokú lenne a nyelvcsere már az idősebb nemzedék körében is. A megélhetéssel 

nemrég még nem volt baj, mert évtizedekig a mára már vascsontvázzá váló, hajdan híres 
vaskohászati üzemek biztosították az pénzt. Ezért az idős és nyugdíjas nemzedék jó anyagi 
körülmények között élne, de a fiatalságot már elérte a munkanélküliség. A misszió egész 

munkája fölé felemelkedett a vajdahunyadi Hunyadi várkastély pompája és szépsége: Erdély 
és talán egész Kelet-Európa legszebb és legépebb lovagvára. 

A missziósok a következő falvakban vertek tanyát: a Szászváros melletti Lozsád, 
amely egy sajátos elhelyezkedésű település Hunyad megyében. Elszigeteltsége miatt az itteni 



magyarok őrizték meg leginkább nyelvi identitásukat. Alpestes, Rákosd, Hosdát, Haró, 

Csernakeresztúr, ezek a falvak Vajdahunyad mellett helyezkednek el. Alpestes és a hozzá 
tartozó katolikus többségű Csernakeresztúr és Kisbarcsa a Vajdahunyad fölötti hegyekből 

eredő Cserna patak völgyében fekszik, előnyösen és könnyen megközelíthetően elhelyezkedve 
a völgyben Vajdahunyad és Déva között. Alpestes 200 lélek alatti lélekszámú közösség, a 
Hunyad megyei falvak magyarságának összes jellegzetes gondjával. Itt Hosdáthoz és részben 

Rákosdhoz hasonlóan már lényegében olyan erős a nyelvcsere, hogy a református 
családokban már nem aktív a magyar nyelv használata. Saját bevallásuk szerint két-három 

családban beszélnek még otthon magyarul. A gyermekek döntő többsége nem tud, csak érti a 
magyar nyelvet. Ennek ellenére őrzik hitüket, magyar tudatukat, jó templomba járók. 
Csernakeresztúr magyar többségű római katolikus telepes falu. Két részből áll: a román 

faluból és a telepből. Az utóbbi majdnem teljesen magyar, jellegzetes telepes házakkal. A 
falunak ezt a részét a magyar kormány telepítéspolitikája nyomán építették fel a XIX. és XX. 

század fordulóján a Hunyad megyei magyarok arányainak javítására, bukovinai székelyek 
részére. A katolikusok mellett jelentős számú református is érkezett, azzal a tervvel, hogy a 
szomszédos Kisbarcsa fogyó népességű református anyaegyházában erős református 

közösség is kialakuljon. Az itteni telep kiépítésére azonban már nem kerülhetett sor az első 
világháború miatt. A feladat itt is családlátogatás, esti istentiszteletek tartása, gyerekekkel és 

ifjakkal való foglalkozás volt. 
 

 

Küküllőalmási fiatalok és vallástanárok a nyári misszión 

 

A gyerekfoglalkoztatás alkalmával Vetési László társaságában Kányádi Sándor végigjárta a 
vidéket, előadást tartott és találkozott a helyiekkel. Kányádi Sándor szórványútjainak is már 
többéves hagyománya van a nyári missziókon. Meghatóak voltak a kirándulások is, a közös 

játszó programok, a falvak fiataljainak esti találkozói és a rákosdi tábortűz. A hagyománnyá 
vált, az egész vidéket átfogó ifjúsági találkozó Alpestesen került megszervezésre, ahová 

beszállítottuk a környék fiatalságát. Szép számmal akadtak itt olyan „magyar református” 
fiatalok is, akik már alig beszéltek magyarul, de a nyelvi korlátok ellenére a találkozó jól 
sikerült, hála a fiatalok lelkesedésének, a szervezésnek, a mozgalmas programoknak és a 

helybeliek vendégszeretetének. 
A Dél-Erdélyi misszióval párhuzamosan még a mezőségi Kissármáson és a Nyárád- 

mente egyetlen szórványfalujában, Nagyteremiben is volt gyülekezetgondozás. A feladat itt is 



ugyanaz volt, mint a többi helyen. Ezeken a missziókon is két-két teológus és két- két 

hitoktató vett részt. 
A nyári falumissziós program utolsó feladata a dél-bihari román falvakba kitelepedett 

magyarság felmérése. Régi kérése volt ez a királyhágómelléki egyháznak és a bihari 
egyházmegyének, hogy végre lássa, hány magyar cserélte fel nagyváradi lakását vidékire. 
Dél-Bihar tájegységében már a török hódoltság alatt hatalmas területeken néptelenedtek el a 

nagyobbrészt magyarok által lakott falvak. Így jött létre a mai – magyar szempontból – 
szomorú helyzetkép Nagyváradtól észak-keletre a Hegyközben, keletre a Sebes Körös mentén 

és leginkább délen egészen Arad megyéig. Itt, Szalonta térségében és a Fekete Körös alsó 
bihari szakaszán alig maradt más egyházközségünk, mint Tenke, Gyanta és Árpád. 

1990-től a legfontosabb és legnagyobb erdélyi nagyvárosokhoz hasonlóan itt is 

elkezdődött a nagyarányú magyar kitelepedés is a Várad gyűrűjében elhelyezkedő román 
falvakba. Egyrészt van egy nagy számot feltételező tapasztalati felbecsülés, de másrészt a 

2002-es népszámlálás adatai a teljes térségben sem jeleznek 500 léleknél nagyobb számottevő 
magyar népességet. Ennek ellenére sürgőssé vált felmérésük, számbavételük, gondozásuk, a 
szétszórt területek bejárása, a magyarok felkutatása. A királyhágómelléki egyházkerülethez 

felkérésre elkészített és beadott tervezetben Fazakas Sándor Nagyvárad-rogériuszi lelkész 
egy gyülekezeti központ kialakítási tervét is elkészítette, melynek megvalósulási feltétele a 

terület alapos felmérése és az ehhez kapcsolódó komoly és szakszerű adatgyűjtés. Ezt a 
munkát kellett elvégezniük a missziósoknak. Erről a munkáról Farkas Zsolt szervező teológus 
részletes beszámolót készített. 

A mi munkánkkal párhuzamosan még több helyen folyt a teológusok másik 
csoportjainak is nyári missziója. Harminc fiatal vett részt az immár hagyományos Mezőség-

gondozó csoport falumunkájában a Füzes, a Kis- Szamos és a Komlód patak mentén. A 
fiatalok egy másik része Segesvár magyarságát mérte fel július folyamán. Valamennyi 
áldásos és eredményes volt, mert sikerült elérni a kitűzött célokat. 

Istennek hála idén is teljesítettük a magunk elé kitűzött célt. Nagyon nehéz év volt, 
mert ilyen sokat egy évben sem vállaltak magukra a fiatalok missziós csoportjai, de egyetlen 

évben sem vett részt misszióban ilyen nagy számú, összesen 105 fiatal. De vállaltuk, mert 
hisszük, hogy Isten Igéjével szeretetet, reménységet és erőt vittünk azokra a helyekre, ahol az 
emberek sokszor mellőzve, elhagyatva érzik magukat. Boldogan szolgáltunk, mert ezzel 

átadhattuk az üzenetet: Isten nek minden egyes ember fontos. Biztosak vagyunk abban, hogy 
Isten áldása van minden ilyen missziós munkán nem csak a gyülekezetek, de az abban részt 

vevő fiatal egyetemisták életében is. 
 
 

 
Batizán Attila és Les Zoltán  

5. éves teológiai hallgatók 
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