
Bánsági misszió 
 „Isten kezében vagyunk mindenkor” 

Utazás süllyedő sorsok és emlékek mélységeiben a bánsági magyarság 

között 
 

Rosszkor jöttek!” 

Nyolc év után újra a Bánságban 

 

Jöjjenek vissza a nyáron is! – Ez a kérés a teológusok fele böjtfőkor hangzott el 

Pusztakeresztúron a román-magyar-szerb hármashatár mellett. Istentisztelet után a gyülekezet 

sorsáról beszélgettük a fehér asztal mellett. Kicsiny lelkes közösség fogadott itt Elekes Ferenc 

gondnok házánál, ahol megtelt a gondosan templommá berendezett nagyszoba. – Volna itt 

munka elég – és máris sorolták a falvakat, ahol éldegélnek magyarok, de nem járt még lelkész 

arra, vagy utoljára is mi jártuk be alaposan e legnyugatibb sarkát az országnak. 

– Visszajövünk – szaladt ki a szánkon az ígéret, de már ekkor is sejtettük, hogy milyen nehéz 

lesz fogadalmunkat teljesíteni. Évek óta több erdélyi és regáti város – Szeben, Szászrégen 

radnótfáji lakónegyede, sőt, majdnem a lehetetlen, a főváros, Bukarest felmérésre is ránk vár. 

2006. júniusának utolsó napján a Diaszpóra Alapítvány szervezésében kilencen 

indulunk útnak a Bánságnak erre a nagy területére. A cél a régi: megkeresni, felmérni és 

lelkigondozni a zsombolyai missziói egyházközséghez tartozó híveket, a Temesvártól 

nyugatra, észak-nyugatra a Marosig és a hármashatárig terjedő területen élő reformátusságot. 

E munkára vállalkozó teológiai hallgatók: Gábor Áron, Fazakas Csaba, Pap Ákos, Vajda 

Gellért, Zabolai Sándor, Rátoni Csaba, Rátoni Botond, a szervezők pedig Vetési László 

szórványmissziós előadó és Sipos-Vizaknai Balázs segédlelkész. Hosszú időre sem 

tervezhettünk, mert szerény anyagi alapokkal indulunk, de nem panaszkodunk: néhány 

partiumi gyülekezet is nagy szeretettel állt mellénk. 

Nyolc év után vagyunk itt újra e kis csoporttal magyarokat keresni. A csapat új, a 

terület magyarságának helyzete is alaposan megváltozott: kevesebben vannak, mélyebbek a 

beolvadás, felszámolódás nyomai. Kezünkben ott vannak a régi dokumentumok: a 

népszámlálási adatok eredményei, az akkori jegyzetek, feljegyzések, a csoportok 

élménynaplói, három vaskos iratgyűjtőben pedig az akkor összeírtak családi lapjai. Bizony, 

munkánk alatt sokszor gondoltunk hálával azokra a fiatalokra, Orbán Lajosra, Balázs 

Enikőre, Hídi Juditra, Jakab Mihályra, Pápai Lászlóra, Máthé Zoltánra, akik nyolc évvel 

ezelőtt pontos és gondos munkát végeztek itt a felkutatásban– valamennyien hűséges 

gyülekezeti lelkészek azóta. Nyár közepéig, a nagy lelkészvándorlások között Bányai Ferenc 

beszolgálóként Temesvárról látta el a szolgálatot. Minden elmenő lelkész után ő következett. 

Most is ővele beszéljük meg az előkészületi munkát. Név szerint ismer minden templomba 

járót, sorolja sorsukat, és hogy kire és miben számíthatunk. 

Istenem, bár legalább a régieket megtalálnánk! 

Hosszú az út a Maros-mentén, közel 500 km. Megállunk Marosszentimrén, Déván 

felkapaszkodunk a várdomb meredekén, gyönyörködünk a kilátásban. Lemenőben van már a 



nap szombaton, amikor Zsombolyára megérkezünk. Az építőmunka kellős közepébe 

csöppentünk: a templom és a parókia teljes felújításával készülnek az új lelkészt fogadni. – Én 

mondtam, hogy itt felfordulás van, most ne jöjjenek! Itt nem nagyon van, ahol lefeküdni! – 

mondja dohogón aggodalmaskodva Balogh László gondnok, aki elfáradni látszik az egyedül 

végzett munkában és szervezésben. Más támogatás hiányában, nagy utánajárással a helyi 

vállalkozóktól kéregeti össze a javításhoz szükséges pénzeket. Valahol mégis csak aludni 

kell! Semmiben sem aggodalmaskodjatok! Mi már a leleményességben, sőt, kalandokban sem 

vagyunk kezdők: a meszes szobákban újságpapírokat teszünk a földre, és arra terítjük ki 

nyoszolyáinkat. Így is vannak, akik a folyosóra szorulnak ki az éjjeli szállással. A törmelékek 

között úgy nézünk ki lefekvés után, mint bombatalálat után egy hadikórház. 

Vasárnap hajnalban munkánk szolgálatba indulással kezdődik. A nagy területeken 

három csoportba osztjuk szét magunkat, és kihordjuk a fiatalokat a gyülekezetekbe 

istentiszteletre. Az úti cél: Gyertyámos, Máriafölde, Nagyszentmiklós, Pusztakeresztúr, 

Zsombolya, Valkány. Sajnos elmaradt a gyertyámosi szolgálat, mert talán elmaradt az 

értesítés. A Bánságban is megszoktuk, hogy bármikor tele lehetünk meglepetésekkel. 

Vasárnapi istentiszteletet tartottunk már magánházak mellett kocsmában, erdészeti, 

polgármesteri hivatalban is, itt, Zsombolyán pedig most a parókia folyosóján. Akár egy 

vonaton, úgy ülnek, állnak egymás mellett és mögött a gyülekezeti tagok a meszes edények 

között, de testvéri közelségben. 

 

„Ha lelkész, legyen lelke!” 

Zsombolyán és környékén 

 

Bánságnak ez a nyugati része bábeli vidék, nyelvek, hitek, önazonosságok 

követhetetlen keveréke. A néhány szigetként küszködő katolikus magyar falu mellett nem is 

olyan régen még svábkatolikus vidék volt, de ez a múlt már csak a települések megviselt 

arculatában él tovább. A házak homlokzatán még sok helyen ott olvashatóak a régi 

tulajdonosok nevei, de a falvak közepén a katolikus templomokat már a jövevény új lakók 

használják. A telepesként néhány száz éve idehozott németség nagyobb része visszaköltözött 

Németországba, és ez rányomja bélyegét a lakosság etnikai összetételére, a vallási 

megoszlásra és a vidék arculatára egyaránt. Az elköltözött svábok helyére többnyire vidékiek 

és Olténiából érkezett románok és cigányok költöztek. Aki itt református, az mind Erdély és a 

Partium különböző tájairól telepedett ide. Zsombolya nemrég még fejlődő ipari város volt, a 

környéken is virágzott a mezőgazdaság és az állattenyésztés, farmok létesültek. Ezek a helyek 

sok munkást vonzottak az egész országból, magyarokat is a Szilágyságtól a Székelyföldig. 

Mára viszont a gyárak nagy része csődöt mondott, az állami gazdaságok pedig leépültek, 

s azóta – a nem kis számú magyar vállalkozók mellett – úgy él mindenki, ahogy tud. A falun 

élők többnyire mezőgazdasággal foglalkoznak a nagyszerű bánsági talajon, abból próbálnak 

megélni, mivel más lehetőségük már nem nagyon maradt.  

Balogh Laci bácsi szervezi meg a zsombolyai ittlétünkkel kapcsolatos legfontosabb 

intéznivalóját, a napi egyszeri meleg ételt. Aggodalmaskodásra itt sem volt oka. Olyan nagy 

volt az étkeztetésre való túljelentkezés, hogy fiataljaink nem tudnak annyit enni, amennyi 

család ebédet adni jelentkezett. Lett is zúgolódás belőle. Végül nem volt mit tenni: egyeseket 

azzal büntettünk, hogy kétszer kellett ebédelniük vagy vacsorázniuk. Így hát nem is az ételt 



előállító családokra, hanem a túletetett fiatalokra várt a legnehezebb feladat: mindenütt úgy 

kellett enni, hogy a másik család ne vegye észre, hogy asztaltól érkeznek az asztal mellé.  

A bánsági telepes magyarság mindenikének sorsa is egy-egy regény. Sok olyan 

családdal is találkoztunk (pl. Lovrinban), akik a városból költöztek ki, eladták ott a 

tömbházlakást, mert nem tudták fizetni a közköltséget és falun vettek házat, ott gazdálkodnak. 

Olyan is van, aki megtartotta blokkházlakását, s falun vett vagy örökölt házat. Nyáron ott 

gazdálkodik. Azok a magyar református családok, akik a rendszerváltás előtt munkát keresve 

jöttek a Bánságba, néhány kivételtől eltekintve, szegény körülmények között élnek. Olyan 

fiatalokkal is találkoztunk, akik házasságkötés nélkül együtt élnek egy-egy nővel, többnyire 

románnal, és van, ahol már gyermekek is vannak. Szinte biztos, hogy a második generáció 

már nem beszél magyarul.  

Nagyon gyakoriak a vegyes házasságok – magyar- román, magyar-sváb, szinte alig 

van tiszta református család. Zsombolyán a református fiatalok románul konfirmálnak, és 

elmondásuk szerint nem is járnak templomba, mert nem értik az istentisztelet nyelvét. Család- 

és beteglátogatásra indulunk Zsombolyán. Sorsok, félévszázados emlékek meggennyesedett 

sebei fakadnak fel a beszélgetésekkor. Életüknek olyan mélységeit mesélik el nekünk, 

amelyekkel bizonyára évtizedek óta hallgattak. Balogh Laci bácsi pontosan visz el háztól 

házig a német pontossággal tervezett rácsos utcák között. Kissé zavar, hogy az általunk hozott 

Ige, rövid imádság mellett ő sehol sem felejti el az elmaradt egyházfenntartó járulékot 

megemlíteni, sőt elkérni. Mindenik család külön sorsregény, egyedi élettörténet, a hányattatás 

kálváriája. Vannak, akik messziről érkeztek, többnyire a Szilágyságból, kevesebben a 

Székelyföldről, mások csak innen Szigetfaluból, Végvárról, és a közeli-távoli környék néhány 

református közösségéből. Különös sorsok és életutak keverednek. Szávuly András 

Kézdimartonfalváról vetődött ide székelytamásfalvi feleségével. Elkeseredett ember lett, 

amióta feleségét elveszítette: – azóta fekete lett minden. Gyuri bácsiék feleségestől 

gálospetriek és magyar anyanyelvű görög katolikusok, majd ortodoxok. Szomorúan mesélik, 

hogy amikor ide kerültek – az elején, otthoni szokás szerint hűségesen eljártunk az ortodox 

templomba, de kifele jövet egyszer megszólítottak: miért beszéltek magyarul a román 

templomban? Akkor egymásra néztünk a feleségemmel: látod, szívem, itt már nekünk nincs 

mit keresnünk tovább. Megemeltem a kalapomat: – Na, kedves testvérek, viszontlátásra, 

minket itt többet nem láttok. Keresünk egy magyar közösséget, és mi is jól vagyunk a 

reformátusok között. Nem tértünk át sehová, minek azt, nem az a lényeg, hanem ami odabenn 

van. Azóta ide, a reformátusokhoz járunk. – Nehezen totyogva nyit kaput Balogh Károly 

bácsi. Bölcs, megfontolt szavú nagyzerindi ember, felesége, Kati néni pedig rossz kadenciás, 

szabolcskás verseivel ostromol. Károly bácsi megviselt életét meséli: sokat szenvedett, és 

szinte mindig mások miatt. – Megjártam a frontot, a fogságot, és amikor hazajöttem, azt 

reméltem, hogy végre békés életem lehet. Nem így lett. 42 ha földet írattak rám az utolsó 

pillanatban, majd amikor jöttek a kommunisták ghiaburnak (=kuláknak) tettek és öt évre a 

Baraganba deportáltak azért, ami nem is volt az enyém. – Van egy különös bánata is, és meg 

is mondja őszintén nekünk: nem szereti a papokat. Meglepődünk szavain, de mindennél 

többet ér őszintesége: – Istent ismerek, de a papoknak nem hiszek. Nem megyek templomba, 

mert csalódtam a papokban. A katonaságban volt egy pap, aki egyszer egy reggel fél órás, 

harcra buzdító beszédet mondott az amerikaiak ellen: menni kell, harcolni kell, életünk árán 

is kitartani. Este pedig, amikor fogságba estünk, azt megmagyarázta,hogy békében kell élni, 



hogy milyen áldott jó nép az amerikai, és szeretetben kell velük élni. És mindent a Bibliából 

magyarázott ki. Hát így történt. – a fiatalokhoz fordulva folytatja– Ha ő Isten szolgája, 

lelkész, elvárom, hogy legyen lelke, amit mond, azt is cselekedje. Beszélj felelősséggel! Ha 

szavaidat kiköpted, ne nyald vissza! – Mégsem tiltakozik, amikor elcsendesedünk. Rövid 

imádsággal válunk el, és elgondolkozunk szavain: látjuk, hogy a fiatalokat is megdöbbentette. 

Az életbiblia nagy tankönyvéből lapozták fel ezt a lelkészeket megintő teológiát. 

 

„Korpa közé keveredve… 

éjjel nem lehet magyarnak lenni” 

 

A Klári szőlősben 

 

Zsombolyától alig néhány km-re van a Klári szőlőse. Meglepő itt a kegyetlen 

kettészakítás: csak a szőlős van Romániában, Klári átesett a határon. Hatalmas sárban 

érkezünk ki a telepre. Olyan közel van itt az országhatár, hogy ha a jószág eltéved, Szerbiából 

kell visszahajtani. Útközben a mobil társaságok többször is, szinte km-ként nagy szeretettel 

köszöntenek a Jugoszláv(!) vagy a Magyar Köztársaság területén. Gyorsan kikapcsoljuk a 

telefonokat, nehogy már két román telefonbérlőnek egy másik országon át kellene egymással 

beszélgetnie. 

A volt állami gazdaság felszámolódott farmján néhány szánalmas, háborús időkre 

emlékeztető blokklakásban magyarok is tengődnek. Elsüllyedve élnek egy nemrég még 

virágzó állami gazdaság emlékén, a blokkromok, a sár és a nyelv tengerében. A tömbházak 

törött ajtójú és ablakú lépcsőházaiban, akár odahaza az ereszek alatt, fecskék vertek tanyát. 

Fészkeikből bájosan kandikálnak ki a csivitelő fiókák, de alattuk madár ürüléknél is nagyobb 

emberi szemét áll halomban. Az egyik blokkban minden magyar Beszterce-Naszód megyei. 

Csak úgy röpködnek az ismerős falunevek: Magyarborzás, Szentmáté, Veresegyháza, Vice – 

kicsi magyar nyelvszigetei a Mezőségnek. Képzeletben sorra vesszük a dombokat, bejárjuk a 

hegyeket, a tanyákat és idézzük fel az ismerős arcokat, sőt, a kutak, csorgók forrásízét is. Ki 

hogy van odahaza, él-e még, milyen világ van most arra fele? Kiss Márton bácsi 

mezőveresegyházi, Ella néni pedig szentmátéi. 1964-től élnek itt, mint állatgondozók. – El 

vagyunk itt süllyedve drága tiszteletes úr – nyílik meg lelkük a mélyből. – Volt itt valamikor 

rendszeresen istentisztelet, de hiába jött el a lelkész, az itteniek nem gyűltek össze. Kettőért 

pedig ide fáradni olyan messziről, Zsombolyáról, nem érdemes. Mindig dolgunk volt az 

állatok körül, és olyanok lettünk, mint az állatok. – Veress Dezső Vicéről jött, akárcsak 

Schmidtné Dani Anna, akinek német volt a férje, és három gyermeke mind áttért az 

ortodoxokhoz az új férjek, az asszony után. – 1972-ben a szüleimmel jöttünk el Vicéből, előbb 

Déva mellé, Szántóhalmára, majd onnan ide. Volt itt akkor még magyar tanítónő is a tanyán, 

de ő is csak románul beszélt a gyermekekkel. Aztán egy némethez mentem férjhez, a lányok 

nem is nagyon tudtak már akkor sem magyarul. Aztán a román pap nem eskette meg addig a 

lányokat, amíg oda nem tértek. Nehéz itt magyarul tanulni és magyarnak maradni. Ennyi 

munka után egy családban éjjel nem lehet magyarul beszélni. – A magyarborzási Papp Józsit 

a blokkok mögötti sáros gazdasági udvarban találjuk. A beszélgetésben meg - meg állva, már 

gondolkodva keresi a magyar szavakat, miközben a szűk blokkudvarra terelgeti ki szép szilaj 

lovát. Büszkén állnak mindketten szembe a fényképezőgéppel. Jellegzetesen kemény arc az 



övé, bátor, merész és szilaj ő maga és lova is.– Asszonyom, gyermekeim is rományok – vallja 

meg hirtelen. – Két szép magyar legényt adtam én is a rományoknak. Az én életemet tönkre 

tette az ital, családomat a vegyes házasság – szakad fel belőle az őszinte vallomás. – Lábamat 

cséplőgép vágta le, mert részegen fogtam neki javítani. Közben működött a gép, elkapta és 

leharapta a lábamat. Magyarborzáson ott él még az öreg édesanyám. Nem láttam már vagy 

húsz éve, nem hagyhatom az állatokat, a gazdaságot. Látják, erősen hűtlen gyermeke vagyok 

én Istennek és szegény anyámnak. Tiszteletes úr, ha Borzás fele jár, mondja meg neki, hogy 

tiszteltetem, és nagyon szeretem őket. Szegény anyám! – Megígérem, hogy a most készült 

képekből juttatok néhányat az édesanyjának. Erre Józsi beszalad az istállóba, hogy tejjel 

kedveskedjen. A két literes pillepalackkal nekiugrik az egyik tehén tőgyének, és néhány perc 

múlva hozza is a friss, meleg tejet, diadalmasan.  

 

Bartók szomszédságában 

Nagyszentmiklóson és környékén 

 

A nagyszentmiklósi csoport Búzás Mátyás gondok vendége és az ő vendégszeretetüket 

élvezi. Igazi gondnok, aki érzi, tudja, hogy neki kell cipelni itt a gondokat, a felelősséget. 

Német felesége, Erzsébet néni nem csak példás konyhaművészetét mutatja be a fiúknak, de 

alkalmat is ad, hogy a „németesek” nyelvtudásukat csillogtassák. Nagy a szeretet és fenséges 

a fogadás. A fiúkból hamar családtagok lesznek, a kis közösség gyermekei is. A minden esti 

istentisztelet mellett a szentmiklósiak is végig látogatják a helyi családok egy részét. Az 

elnéptelenedett magyar evangélikus templomban a reformátusok csak bérlők, és épp ekkor 

jajdul fel bennük a hír: az egyház eladni készül templomát. Bármelyik neoprotestáns 

gyülekezetnek előnyére és nyereségére válik ez a megviselt, de igen központi fekvésű épület. 

Annyi pénze pedig nincs, és soha sem lesz a helyi kis református közösségnek, hogy 

kereskedelmi áron megvásárolhassa.  

Egy kissé a Bartók évforduló jegyében is zajlik itt a misszió. Mátyás bácsiékkal éppen 

szemben áll az emléktáblás szülőház telke. Minden nap innen indul, szinte Bartók előtt 

tisztelegve és ide tér vissza minden csoport. Naponta érezzük, hogy munkánk itt egyszerre 

lesz allegro barbaro, és sok-sok este a székelyeknél.  

A csoportokkal és gondnokokkal elszántan járjuk a vidéket. A városi munka mellett a 

környék rendszeres felkutatása itt is sorra kerül. Matyi bácsi is mindenüvé elkíséri a csoportot. 

Itt is nagy a terület: szinte egy fél megyényi régiót kell bejárni, és szinte mindenütt él egy-két 

magyar református. Az ő sorsuk is a rég elhagyott szülőföld, emlékezés és a másfajta, idegen 

jelen között őrlődik.  

 

Lovrin is sváb falu volt valamikor. Gáll Jani bácsit még az első misszióban „fedezték 

fel”, aki azonnal felismerte Búzás Mátyást. Igaz, nem hűséges egyháztagsága miatt, hanem 

mert közös a szakma: mindketten pékmesterek. Jani bácsi igen vicces ember, és a kérdésre, 

hogy hová való, azt válaszolja, hogy feleségem szerint akasztófára. Velünk jön tovább kutatni 

és nem hiába: a főúton máris találunk három asszonyt. Ebéd után Nagyőszre megyünk, ahol 

egy ideig rendszeresen volt istentisztelet, meglepetésünkre egy katolikus ember házában. A 

következő nap is hosszú út vár a csoportra, de ekkor sajnos kevés a siker. Nyerőn Bakos 

Istvánnak az a szenvedélye, hogy pillepalackok műanyag dugóiból készült alkotásaival 



díszítette ki udvarát, lakását. Valódi színes, indiai pagoda-hangulat giccsparádéja uralja házát, 

kertjét. Kunszöllős majdnem egybeépült Nagykomlóssal. Vajon hol ér véget az egyik, és hol 

kezdődik a másik település? A csapat eltéved, és majdnem nekiszalad az országhatárnak. A 

határőri igazoltatást könnyen megússzuk, de valahogy most nem csábít az átkelés. A régi 

nevek, címek és családok között hiába keresgélünk, meghaltak, elköltöztek, már nincsenek.  

Nagycsanád is határzóna, a hatalmas magyar katolikus település központját egy 

impozáns templom uralja. A hagyomány szerint itt nyugszik valahol Gellért püspök is. Itt is 

sikertelen a keresés: a nagy magyar településen csak volt reformátusok nyomait találjuk, 

elvitte őket a reverzális, elsodorta a többség vonzása. 

 

„Ne félj, fiam a magyar nyelvtől!” 

Pusztakeresztúrtól a hármashatárig 

 

Pusztakeresztúr fele már olyan közel járunk a hármas határhoz, hogy mindenütt 

határvadászokba és lezárt, a senkiföldjére vezető utakba botlunk. A határőrök az első 

ellenőrzés után már csak ismerősen mosolyognak: nem értik ugyan, hogy mi történik itt ennyi 

pappal, de nincs mit tenni. Úgy látszik, ezt a kis hármashatársarkot megszállták a kolozsvári 

teológusok. Valkányban vasárnap csak ketten vannak az istentiszteleten a Búzás Juli néni 

házában, velünk együtt négyen. Az Ige után soroljuk a hiányzókat, sorsukat idézzük. – A Juli 

néni családja is már román, ő sem tud már unokájával magyarul beszélni. Duniék, Csordásék 

fizetnek, de soha nem jönnek, Váradiék nagy egyházellenesek voltak, mondtuk is neki, hogy 

„nálad a pap még egy pohár vizet sem iszik”. Bálinték „nem tarcsák magukat sehová sem, 

még a rományokhoz se”, „mindegy, hogy kivel házasodnak, a másik valláshoz húznak”. 

– Az én vejem is romány – meséli Juli néni– és sehogy sem engedte a családba a magyar szót. 

„Az én házamban nem akarom hallani azt a handa-banda beszédet”. Mondtam is neki: hát 

milyen legény vagy te? Mit ijedsz meg te, a magyar nyelvtől? Tán attól félsz, hogy gyermekeid 

Romániában nem fognak megtanulni rományul? Most már a vejem is mondja, hogy kár volt. 

Itt van a szomszédba Magyarország, most mehetnének a gyermekek oda dolgozni. Ülnek 

itthon, vagy mennek Amerikába. Tán az jobb, mint magyarul tudni? 

Juhász Pista bácsi elkísér körbejárni a falut. Valkányon egy félévszázada még 

református anyaegyházközség volt, templommal, papilakkal, felekezeti iskolával, saját 

lelkésszel, és egyházi temetővel. Mára már csak a temető maradt. Szomorú főhajtással állunk 

meg a templom puszta helyén, ahol most az épületmaradványok között juhok legelésznek. – 

Az én gyermekkoromban még élt itt lelkész, aztán amikor már nem volt, szúrta a szemét 

valakinek. Jöttek a tanácstól, hogy kell nekik a hely. Gyügyi Józsi volt akkor a gondnok, és 

elkezdték behívatni a presbitereket. Listát csináltak, és egyenként kellett aláírni. Józsit azzal 

ijesztgették, hogy ha nem ír alá, a lányát nem veszik fel az iskolába. Aztán alája írt, és utána a 

többiek is. Előbb az óvodának kantint csináltak belőle, majd eladták, lebontották. Azóta 

puszta itt minden. Nincs is amit már visszakérni.  

Pista bácsival megállunk még a temetőben a családi síroknál egy fényképre, aztán 

megyünk tovább. 

 

Pusztakeresztúr magyar többségű falu lenne, szinte teljesen katolikus. De van itt is 

gond bőven. A katolikus egyház dolgai sem úgy mennek, ahogy kellene ebben a 300 lelkes 



közösségben. A magyar iskola haldoklik, teljes a pangás, az érdektelenség. A huszonöt fős 

református közösség lelke Elekes Feri bácsi és Fülöp Mihályszékely vállalkozó, de szinte 

mindenki bátor és erős szilágysági, Berettyó vidéki, máramarosi tartásos hitet hozott magával. 

Feri bácsi diósadi születésű, árva gyermekként került a Zsil-völgyébe, onnan Vajdahunyadra 

és Temesvárra. Mosolygó arcú kis ember, akinek arcán sosincs bosszúság. Háládatosan, 

megelégedve és szolgálva él. Keresztúron nemrég vette ezt a szép sváb házat, melynek nagy 

szobáját úgy bútorozta be, hogy ott igazi, otthoni templomi hangulat lehet. Szülőföldek, mint 

egy csokor virág, oly színesen pompáznak az emlékezetben. Mivel az elmúlt néhány 

évben szinte minden erdélyi településen jártunk már, könnyű a beszélgetés: utcákról, 

házakról, családokról, majd Feri bácsival bejárjuk a környéket. 

 

Porgányba utazunk ki innen először, itt három magyar református családnak kell 

lennie. Fazekas Józsiról az utcai beszélgetéskor derül ki, hogy domokosi. A marosvásárhelyi  

Székely Jenőnél és Hajnalkánál most született az ötödik gyermek. Győzködjük, hogy a többi 

katolikus után ezt legalább kereszteljék reformátusnak. Kőrösi Józsefné Boga Olga néni a 

messzi Erdőfüléről érkezett ide magyar tanítónőnek. Megtelik a szeme könnyel, amikor 

székely falujáról mesélünk. Hamisítatlan erdővidéki nyelvjárását ma is híven őrizve beszél. – 

Odahaza heten voltunk testvérek, és nagy áldozat árán 1949-ben végeztem el a 

székelyudvarhelyi tanítóképzőt. 32 évet tanítottam ebben a magyar katolikus faluban, és azóta 

itt élek. Itt a szomszédban, Bolgártelepen kezdtem a tanítást. Akkor még bolgár falu volt, de 

hozzám jártak a magyar tagozatra. Képzelje el, hogy betanítottam a Csikós színdarabot, 

otthonról székely ruhát hozattam, és a bolgár gyermekeket székely ruhába öltöztettem, úgy 

adták elő a darabot. Iskola kellene Porgányba – zárja emlékezéseit Olga néni. Magyar 

gyermek volna, de pap és tanító nincs, aki őket erre biztassa. 

 

Óbéb híres falu, minden iskolás gyermek megtanulja, hogy Románia legnyugatibb 

települése a határok háromszögében. Áthaladunk a török időben épült műemlék hídon, és egy 

rettenetes sáros utcában, egy szörnyű putriban, szinte rothadó ágyban feküdve leljük meg 

Darabont Béla bácsit. Előrehaladott érszűkülete miatt nem tud már lábra állni. Körülötte 

asszonyokkal és gyermekekkel népes romasereg. Ilyen eszméletlen nyomort régen nem 

láttunk. 1982-ben jöttem ide a Gostatba dolgozni. Eljöttem a jóból ide a nyomorba. Odahaza 

Béla voltam, itt már Adalbert. Be szép is az én szőlőfalum, milyen gazdag és híres 

hagymásfalu Perecsen. Járt arra, tiszteletes úr? Ott él a fiam, de nem tudok róla semmit. 

Keresse fel, ha arra jár, és mondja meg, még élek, de siessen, ha látni akar, mert nem sokáig. 

– Már nem is tudom, hányadik kérés ez felénk. Mintha egy televízió „bocsáss meg” 

szirupadásában lennénk közvetítők. Végig kellene járni szinte egész Erdélyt, hogy békéltető 

„szívküldi” üzeneteket adjunk át hazafele. – Nem az enyémek ezek az asszonyok, nincs semmi 

közöm hozzájuk – mutat körül tekintetével a tapaszos szobában. Mindenik azt mondja, hogy én 

vagyok a férje. Kell nekik a nyugdíjam– mondja szomorúan. – De legalább valamit ennem 

adnak. Búcsúzáskor a „feleségek”-nek kéregetésbe torkollik a kedvessége, jönnek purdék is 

mindenünnen és egyre többen. Már csak román bibliánk marad, amire elhúzzák a szájukat, 

és gyorsan eltakarodnak.  

Tovább járjuk Keresztúr környékét. Keglevicsházán Pap Éva néni a leghűségesebb 

egyháztag, soha nem hiányzik a keresztúri együttlétekről. Van, amikor stoppal jön, de 



legtöbbször a szolgálatra érkező lelkészek veszik fel autójukra, és hozzák-viszik. Hatalmas 

asztalt terít, sonkát, kolbászt, hagymát tesz az asztalra, és képzeletben vele is a messzi 

szülőföldjére utazunk, a máramarosi Domokosra. Ő is életét meséli, bolgár férjeit, akik 

megtanultak magyarul. Lehetne tőle templom iránti hűséget tanulni még Belső-Erdélyben is.  

Pap Éva nénitől egy szomorú, elhagyott telepre megyünk tovább, autót roncsoló 

utakon, a szomszédos Bolgártelepre. Bolgárok itt már nincsenek, szinte teljesen 

elnéptelenedett. Hatalmas juhászkutyák vicsorogva ugatják körül autónkat. Az összeomlott 

vályogházak között az itt maradt néhány magyart keressük. Csak messzi Szeben vidékéről 

érkezett csobánokat találunk, akik itt vertek maguknak tanyát egy megviselt katolikus 

templom és temető árnyékában. Legeltetéshez van itt gazdátlan mező bőven a szerb határig, 

vagy még azon is túl.  

 

„Mi fogyunk, 

itt már csak a moldvaiak szaporodnak!” 

 

Dél-Bánságban a határ mentén 

 

Munkánk vége fele aztán egy fél napot arra szánunk, hogy Temes megye legdélibb 

részébe látogassunk. Legtávolabb, a határ szélén, Csávoson kezdjük a kutatást. Legalább 

azokat megtalálnánk, akik nyolc éve még itt voltak –sóhajtunk fel gyakran út közben. Csávos 

olyan közel van a szerb határhoz, hogy román neve is (Graniceni) határőrt jelent, de mellette 

magyar településtábla is fogad. Itt minden nemzetből kevés él. Vigyázni is kell, mert a falun 

túl a fűzfák már Szerbiában vannak. Egy romos temetői kápolna messziről jajdul az ég felé 

fedél nélkül maradt tetejével. Először a régi címen Vereséket keressük. Az asszony most is 

emlékezik a nyolc évvel ezelőtti látogatókra. Körülötte az udvaron színromán unokák 

játszadoznak. A falu közepén a megviselt külsejű katolikus templomot Csányi János és 

felesége vigyázza, pap nélkül árválkodik itt templom és hívek is egyaránt. – Elmentek a régi 

lakók, plébános nincs, ritkán jön Ótelekről. Van ott neki baja elég. Romos a Csávossy család 

kastélya is, amióta kiköltöztek belőle a határőrök. Csak a moldvaiak szaporodnak. Juhokkal 

Moldvából Csávosra vándorolni?! – döbbenünk meg. Megnézzük a református templom 

helyét is a falu közepén: cséplőgép roncsa áll a tágas telken a lucernásban. A kastély is 

siralmas. Csávossy Gyuri bácsinak, a Nagyenyeden élő híres csombordi borásznak nem 

nagyon van mit kezdenie a romos családi örökséggel onnan a messzeségből. 

Torontálkeresztes magyar katolikus falu, benne a Balázs család egyedül református. 

Csak volt. Balázsné felsősófalvi székely érkezett ide testvéreivel együtt, itt születtek 

gyermekei, maguk is felnőttek már. Most már mindenki katolikus, de legalább magyarok. 

Kiejtésében ott bujkál most is a székely akcentus, melyet nem lehet levetkőzni. Megtelik a 

szeme könnyel, amikor Sófalvát és a székelyeket emlegetjük. Rég nem volt odahaza, és talán 

nem is mehet már életében soha. Faluját, férjéért otthoni hitét is elhagyta, de elfelejteni nem 

lehet. A Bega mentén térünk haza, végig az árvizek útjain. Szinte mindenütt láthattuk még az 

nagyvizek szomorú nyomait is. Különös a vizek útja: Ótelek mellett a Bega csendesen 

folydogál medrében, és nem ez, hanem a távoli Temes sodorta el a falut. Itt csak a 

magasabban elhelyezkedő római katolikus templom és a kacsalábon forgó plébánia környéke 

maradt meg, szinte jelképesen is védve azokat a keveseket, „akik kősziklára építettek”. Az 



összedőlt házak nyomán új falukép született, de az állam által újjáépített, szükséglakásnál 

nem nagyobb típusházakkal örökre eltűnt, már csak emlék marad a régi Ótelek. 

 

Német reformátusoknak magyar lelkész? 

Túl a Maroson, Arad megyében 

 

A misszió utolsó napján a zsombolyai csoporttal áttutajozunk a Maroson Arad 

megyébe is. Izgulunk, amíg a két jármű feltápászkodik a lengedező öreg tutajra, de a fiatal 

révész ördögi ügyességgel húzza a csigával neki a sodrásnak. Ez a nap már nem a magyarság 

keresésé, csak amolyan vidék megismerő tanulmányi kirándulás. Nagylak központját 

impozáns toronnyal uralja a szlovák evangélikus templom. A város a hazai evangélikus 

szlovákság fővárosa. A torony körtornácából óránként most is kürtös jelzi az időt a négy égtáj 

irányába harsonázva. Innen Szemlak fele folytatjuk utunkat, meglátogatni egy különleges,a 

romániai református egyházban egyedülálló német anyanyelvű református gyülekezetet. A 

templomra ráférne egy általános javítás. Mészáros Józsefnek nem könnyű a szolgálata, hiszen 

Szemlak reformátussága 47 személyből áll és ebből csak 5 magyar, a többi német anyanyelvű. 

Emellett hozzá tartozik Nagylak is. A közösség igényelné az anyanyelvű szolgálatot, de a 

lelkész nem beszél és nem is szolgálhat németül. 

 

„Életünk legszebb hete volt.” 

Pusztakeresztúri búcsúest és vacsora 

 

Utolsó napon mindhárom csoportnál búcsúest van. A keresztúri kis közösség is 

búcsúvacsorát szervez. Kint az udvaron ülünk le a gyülekezettel a jókora adag 

bográcsgulyáshoz és egy pohár bor mellé. Rég nem ettünk ilyen finomat és ilyen kedves 

társaságban. Feri bácsi nagyszerű szakács, és régen nem láttunk ilyen hálásan boldog 

gyülekezetet. – Életünk egyik legszebb hete volt ez drága fiaim – mondja meghatódva Feri 

bácsi a családtagokká vált fiúknak, és megerősítik azonnal többen is –, olyan szép volt, hogy 

ennek emlékéből életünk végéig is elélhetnénk. – Ez a kicsi reformátusság leckét adott az 

egész falunak, hogyan kell lélekerősítő hetet szervezni. Jöttek a katolikus szomszédok: Feri, mi 

van nálatok? Minden este olyan szépen énekeltek, mint az angyalok? Bár nekünk is lenne 

saját papunk, hogy ilyet szervezzen. Mi több mint háromszázan vagyunk, ti harmincan sem, és 

nálunk ügyesebbek vagytok. 

A helyiek hazatérnek otthonaikba, csendben teszünk-veszünk a ház körül. A fiúk 

elmennek e nyár szent bálványa, a labdarúgó bajnokság előtt tisztelegni, mi ketten pedig 

leülünk az est csendes árnyában az udvar sarkában. Feri bácsi újra vallomásra fakad. Magáról, 

életéről mesél, mely úgy nyílik meg az alkonyatban, mint egy szép hitvalláskönyv. 

Gyermekkorára emlékezik, az árvaság keserű kenyerére, a diósadi, hadadi cselédsorsra.–

Nehéz gyermekkorom volt, édesanyám korán meghalt, öcsémmel ketten maradtunk. Ránk 

szakadt a család összes gondja. Apánk új asszonyt hozott, s mi árvaság mostoha kenyerére 

jutottunk. Sokat hányódtam a Zsil-völgyén és a Bánságon át. De valahogy az Úristen nekem 

mindig erőt adott ahhoz, hogy semmi sem tört meg, mert reménységgel, és hálaadással néztem 

a jövő felé. Az segített át engem minden bajon, hogy sosem veszítettem el a reményt. Tudtam, 

éreztem mindig, Isten kezében vagyok gyermekkorom óta. A panaszokkal, jajgatással nem 



megyünk semmire. Hálával és mosolygó arccal kell szolgálni Istent, és ebből az örömből adni 

kell a mellettünk élő embereknek is. Azért vagyok hálás és boldog, mert mindig megláttam 

életemben az Úristen kezét. 

Elcsendesedik az udvar, éjfél is elmúlt, ketten lépünk ki a kapun a faluból összeszedni 

a missziós fiatalokat. Az utolsó éjjelt ismét Zsombolyán töltjük, és hajnalban indulunk tovább 

egy ennél még nehezebb útra, Râmnicu Vâlceara, ahol nagy regáti magyar találkozó lesz. Oda 

is örömöt kell vinnünk. 

 ٭

„Mikor lesz vége a nagy lelkészvándorlásnak?”Hogyan tovább?– Vajon lesz-e ősztől 

lelkészünk? – szinte mindenütt ezt a kérdést tették fel nekünk. –Mikor lesznek meg itt a 

szolgálati és életfeltételek? Mikor lesz végre vége a nagy lelkészvándorlásnak?– Hazatérve mi 

is tovább adtuk a gondokat és feladatokat az illetékeseknek. Nagy az igény a gondoskodásra, 

az egyház szeretetére. Zsombolyán sajnos az utóbbi években egymást váltották a lelkészek, s 

ez meglátszik mind a zsombolyai gyülekezeten, mind a környékbeli szórványokon. Nagy 

probléma még az egyházközségben,hogy nincs szolgálati autó, s vasárnapról vasárnapra a 

gondnok vagy a lelkész kell járművet kerítsen, hogy a környékbeli falvakba kijárjon. Gyakran 

a lelkészek nemtörődömsége vezetett oda, hogy egy-egy helységben sokáig vagy egyáltalán 

nem volt istentisztelet. Egyik faluban (Nagyősz) a református istentiszteletet katolikus 

családnál tartották, mert a református családok nem biztosítottak helyet az istentiszteletnek. 

Nyolc évvel ezelőtti munkánkat szinte egyáltalán nem folytatta, és senki nem kereste meg az 

akkor összeírtakat.  

A misszió utáni első igazgatótanácsi ülésen beszámoltunk a bánsági misszióról, 

örömökről, gondokról, és elmondtuk, hogy oda sürgősen lelkészre van szükség. Ehhez össze 

kell fognia az egyháznak. Előterjesztettük azt a javaslatot is, hogy tíz nagyobb gyülekezet 

havonta öt éven át félmillió lejjel segítse Zsombolyát, hogy a gyülekezet anyagi gondjait 

orvosolhassuk és a lelkész is utazhasson. Megható volt, hogy néhány perc alatt ott helyben 

jelentkezett tíz adakozó egyházközség. Öt éven át ez a kis missziós egyház, a 

Királyhágómellék legnagyobb kiterjedésű szórványgondozó gyülekezetének talán már lesz, 

amiből a lelkész szolgálatát támogassa. Ilyen lélekkel kellene hát mindenütt az elesettet és 

rászorulót segíteni!  

Bizonyára évek telnek majd el, amíg feldolgozzuk az adatokat, de még nehezebb lesz 

elrendezni magunkban és szolgálatunkban az élményeket. Mert sok emberi gondot láttunk, de 

a mélységben az igazgyöngyöt is. Nem csak a pusztulás hangulata, hányatott emberi sorsok 

panaszai és a vegyes házasságokba torkolló asszimilációs jövőtlenség uralják ezt a vidéket. 

Tanulságos életpályák is feltündököltek előttünk a hívek, gondnokok felelősségteljes 

szolgálataiban: a hinni, győzni és bízni tudó embereké is, akik megtanultak túlélni, és 

meglátni életükben a Gondviselő kezét. 

 

A teológiai hallgatók naplói és Sipos-Vizaknai Balázs beszámolója alapján írta  

Vetési László 
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