
Hunyad megye tárt karjai 

 
„Hunyad megye Erdélynek az a vidéke, ahová sűrűsödik a magyar 

történelem, a magyar mitológia. Az a vidék, amiről minden magyar 

tud, hallott, tanult. Mert van-e olyan iskolás gyerek, aki ne hallott 

volna ’az igazságos Hunyadi Mátyásról’ és édesapjáról, a ’törökverő 

Hunyadi Jánosról’ […] És van-e magyar ember, aki ne ismerné Kőmíves 

Kelemenné szomorú balladájának kezdősorait? És ki ne hallott volna a 

vár falai között raboskodó […] 16. századi géniuszról, Dávid Ferencről? 

A vár alatt csendben meghúzódó Magna Curia minden köve a ’Nagyságos 

Fejedelemről’ beszél, […] Bethlen Gáborról, aki Dévától mintegy 20 

kilométerre, Marosillye végvárában látta meg Isten napvilágát […] Ő ezen 

a vidéken érezte igazán otthon magát. A szülőföld hangja ez – erős hang.” 

Ősz Sándor Előd: Vallomás 

 

 

Minden magyar ember számára fontos színhely Hunyad megye, még inkább azon 

személyeknek, akik ezt közvetlen otthonuknak vallják. Még akkor is, ha nem tudják már idézni a 

Kőműves Kelemenné balladájának kezdősorait, vagy nem őrzik a fejedelem emlékét. De annál inkább 

őrzik hitüket az élő Istenben, és őszintén hiszik azt is, hogy megmaradnak, mint eddig is, magyar 

reformátusnak, akármi is történjen e híres helyen. Ebben szerettünk volna segítséget nyújtani a nyári 

misszió során, melyet már néhány év óta az Erdélyi Református Egyházkerület, a Diaszpóra 

Alapítvány szervezett. Olyan gyülekezetekbe igyekeztünk eljutni, ahol átmenetileg vagy éppen már 

nagyon rég óta nincs lelkész. Az idén Lupényban, Rákosdon, Hosdáton és Brádon, valamint a Szeben 

megyei Bürkösön folyt missziós munka. Lupényban és Brádon gyülekezetfelmérés is volt.  

A lelkesedés nagy volt mindkét részről. A gyülekezetek nagy szeretettel fogadták a 

szolgálatot, minket, a teológusokat és vallástanárisokat, pontosan e szeretet ösztönzött arra, hogy a 

tőlünk telhető legjobban végezzük feladatunkat.  

Az egyhetes misszió igyekezett a gyülekezet minden korosztályához eljuttatni Isten Igéjét. 

Rákosdon a délelőttöket a gyerekekkel töltöttük, bibliaóra után játszottunk, énekeket tanultunk és 

beszélgettünk. A beszélgetések nagyon termékenyek voltak, nagyon sokat tanultunk egymástól, sőt 

annyira jól éreztük magunkat, hogy több román gyerek is csatlakozott, akik minden tőlük telhetőt 

megtettek, hogy legalább egy pár szót megtanuljanak magyarul. A hét végére Rákosdon sikerült 

kiállítani a gyerekek munkáit, és a templomban is nagyon ügyesen szerepeltek. Hasonló tevékenység 

folyt a fiatalokkal is. Itt azonban nagyobb gond volt magyarul beszélni, de a hétvégére nagyon jól 

belejöttünk, mi a román nyelv használatába, ők pedig a magyaréba. Kellemes meglepetés volt, hogy 



a bibliaórákon mindig teljes volt a létszám, nagyon ritkán hiányoztak és nagyon aktívak voltak, akár 

éneket tanultunk, vagy vitáztunk. Megtörtént az is, hogy annyira elhúzódott az ifjúsági bibliaóra, hogy 

nem értük el az esti istentiszteletet. Az istentiszteleteken mindig elég sokan voltunk, annak ellenére, 

hogy folytak a nyári, mezei munkák. A hét folyamán a gyülekezetek vendége volt Fodor Sándor író és 

a marosvásárhelyi Habakuk bábcsoport, a gyerekek nagy örömére. 

A hét közepén megrendezésre került az Ifjúsági Találkozó, most már másodszorra Alpestesen. 

A rákosdi ifjúság teljes számban utazott le, azonban nagy csalódásukra nem sokan jöttek a környékről. 

A hangulat ennek ellenére nagyon jó volt, sokat segített a miccs, amit ebéd gyanánt fogyasztottunk el. 

A téma a kommunikáció és anyanyelvhasználat volt. Szerencsés téma volt, mert ily módon 

tudatosíthatták, hogy miért nem beszélik az anyanyelvüket, megpróbáltunk arra is választ adni, hogy 

miként lehetne ezen változtatni, mert az egyértelmű volt, hogy mindenki szeretné beszélni az 

anyanyelvet, még akkor is, ha nem tökéletesen. A beszélgetésnek látható következményei voltak, hisz 

másnap olyan személyek is megpróbáltak magyarul beszélni, akik addig meg sem szólaltak. 

A hétvégén minden gyülekezetben ünnepi istentisztelet volt, ahol felléptek a gyerekek és 

fiatalok (ha volt a gyülekezetben), majd a szerepet úrvacsoraosztás követte. Amikor vége lett az 

istentiszteletnek, csak akkor tudatosítottuk, hogy el kell válnunk azoktól, akiket egy hét alatt nagyon 

megszerettünk. Mindkét fél nagyon hálás volt az együttlétért, és kifejtettük azon reményünket, hogy 

mihamarább találkozunk.  

Fáradtan és nagyon sok kellemes emlékkel tértünk vissza Hunyad megyéből, és még azt sem 

bántuk, hogy nem látogattuk meg Hunyad várát. Helyette kárpótolt a délutáni pihenő, a csolnakosi tó 

környéke, ahol Zsargó János vajdahunyadi lelkésznek és feleségének vendégei voltunk a tó partján. De 

itt sem szabadultunk meg a szórványtól. Tőlünk nem messze „egy másik Bözödújfalu”: a tó partján a 

vízbe fullasztott román falu, Csolnakos két román templomának romjai árválkodtak.  

Életre szólóan fontos emlékekkel tértünk haza. Megtapasztaltuk mit jelent közösségben élni 

egymással, és egységben lenni Istennel. 
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