
Szászkúti krónika 
 

2006. november 24-én erdélyi és moldvai gyülekezeti tagok, lelkészek kis csoportja 

tisztelgett a moldvai Szászkúton az utolsó református lelkész, Dobay György és a többi ismert 

és ismeretlen lelkész sírja előtt. Az emlékezet már messzire elsodorta a moldvai szászkúti 

magyar református egyház és az utolsó itt szolgáló lelkész emlékét. Valószínűleg a 

legkorábban szervezett moldvai magyar református gyülekezetről van szó, melynek tagjai az 

1717-es nagy székely szárazság után menekültek át a Kárpátokon, és szerveztek gyülekezetet.  

Az utolsó lelkészi szolgálatot végző személy, Dobay György, a családi emlékezet 

szerint tanítói oklevéllel érkezett haza szülőfalujába, és itt szolgált, 1897-ig látta el a 

lévitalelkészi feladatokat, majd állásáról lemondva a közeli cukorgyár munkásaként és saját 

birtokán gazdálkodva élt 1925-ig. 

Az elmúlt évtizedekben a református egyház képviseletében többen is megfordultak 

Szászkúton. Már csak az emlékek után lehetett kutatni. A brailai körlelkészség megszűntétől a 

moldvai misszió Kovács László csíkszeredai lelkész missziós köréhez tartozott. Aztán Bákó 

önállósodásával sorra megfordult itt ifj. Hegyi István, Sógor Csaba, Gazda István is. 

Mindenikük már kevesebbet láthatott, mint az előzőek, és mindenki útja csak az előző óta 

bekövetkezett folyamatos pusztulást érzékelhette. Többen hosszasan beszélgettek Lénárd 

(Pap) Jánossal, az utolsó lelkész unokájával, felidézve az emlékeket, az egymásnak 

ellentmondó legendákat, melyekből ma már alig lehet kiigazodni. Minderről, a történelemről 

és a kiutazások élményeiről, Szászkút kálváriájáról részletesen hírt adtunk a Felebarát 1992-es 

karácsonyi számában.  

2005 nyarán jutottunk el végre Szászkútra. Lénárd Jánost ezen a néven senki nem 

ismerte. A románul érdeklődő és kereső szavunkra a katolikus templommal szemben lakó 

férfi átszólt a kerítésen magyarul: ángyó, ezek az urak vajon nem a Pap Jánost keresik? 

Azután aztán nyugodtan folytathattuk érdeklődésünket magyarul. Kiderült, hogy a falunak ez 

a fele római katolikus csángó, a másik ortodox., és hogy a csángó falu még mindig érti és 

használja is a magyar nyelvet. Dobay György unokája, Lénárd János, 90 éven túl, még ott élt 

és él ma is az ősi telken, de elméje elborult, azóta már ágyban fekszik. Ha jól sejtjük, az 

egyház telkét „megörökölte” papi ősei után.  

A volt egyházi telektől nem messze a sikátor sarkánál ott áll egy különös kettős 

feszület: egyik korpuszos kereszt, a másik ikon: mindkét helybéli vallást becsülettel 

kiszolgálja. A régi református egyházi portán két ház is áll: az egyikben, az omladozóban 

lakik János bácsi feleségével, ez volt, vagy ennek a helyén állt az egyház régi vályogháza. A 

másikban, a be nem vakolt házban most János bácsi unokája, Ferent Florin és családja él. 

Útbaigazítónk Lénárd János fia, Lénárd Iulian. A katolikussá és családja másik részében 

ortodoxszá lett Iulian románul, magyarul, a nyelvek között váltakozva, szakszerűen 

emlékezve, mutogatva próbál bevezetni a szászkúti emlékek e rejtélyes világba, melyből 

továbbra is alig értünk valamit. A kertben a templom és egyházi épületek helyén veteményes 

kert van, a templomocskára, gyülekezeti házra, iskolára, sőt, református temetőre semmi sem 

emlékeztet. Iulian még meg tudta mutatni az ükapja sírját, de egy kis sírhant szerű 

emelkedésen kívül semmi sem jelzi, hogy a gazdasági épületek, tyúk és kutyaól körül, 

ugyanazon a telken volt a református temető is, ahol több lelkész, de Dobayn kívül egészen 

bizonyosan Márk Mózes és talán Láng tiszteletes úr is nyugszik. A sírhanton elhasznált 

autógumik óvják a lévita lelkész nyugalmát a kapirgáló tyúkoktól és acsarkodó kutyáktól. 

Búcsúzáskor kedvesen kísér ki a román fiatal asszony is a kapuig süldőcske fiacskájával, és 

együtt állnak meg a kapuban egy fényképre.– Erdély? Az is nagyon szép ország – mondja 

elgondolkodva – Voltunk mi is ott egyszer autóbusszal, elvitt a papunk „la Seuca” 

(Szőkefalvára) a Mária látomásra. Van ott egy asszony, akinek megjelenik a Szűzanya.  



Szászkút előtt tisztelegve és Dobay Györgyre emlékezve két levelet közlünk az 

egyházkerület levéltárából, melyek kikereséséért dr. Sipos Gábor egyházkerületi 

főlevéltárosnak tartozunk köszönettel. Az egyikben 1897-ben Dobay feltárja gyülekezet 

helyzetét, a maga nehéz sorsát, és lemond lelkészi szolgálatáról. A másik levélben Bartalus 

esperes tájékoztatja az Igazgatótanácsot a moldvai helyzetről és Dobay viselt dolgairól, nem 

túl hízelgő, de meglehetősen hihető, szomorú és vádakkal tele megállapításokkal.  

Szászkúton a református gyülekezet már akkorra sem sok reményt, örömöt és biztatást, 

még kevesebb gyülekezeti és szolgálati élményt nyújthatott az itt élő „értelmiség-közeli” 

lévitának. A lélekszámról Dobay ugyan nem ír, de az 1869-es egyházi Névkönyv szerint „Az 

egyesült Dunafejedelemségben és Bukovinában” levő, tehát a Kárpátokon kívüli gyülekezetek 

közül Szászkúton még Márk Mózes a lelkész és 183 a lélekszám, 1887-ban már tanítóként 

megjelölve Dobay van ott, de a lélekszám alig 31.  

Dobay levele, sem helyesírása, sem fogalmazása, tanítóinak hitt képesítése ellenére 

sem sok iskolázottságról tanúskodik. Nem csak az elemi szabályokkal van baj, de a 

mondatszerkesztéssel is, ahol pontok gyakran vesszők, nagybetűk nélkül folynak össze a 

gondolatok. A pásztor együtt süllyedt az elfogyó nyájjal. 

Bárhogyan is áll dolog, döbbenetes olvasmány ma is Dobay lemondó és 

panaszlevelének tényfeltárása. Egy magára maradt, elnéptelenedett közösség utolsó pásztora 

próbálja meg felrázni egyházát és rádöbbenteni a szomorú valóságra: a templomocska beázik, 

és saját felöltőjével kell az énekeskönyveket eltakarnia, saját pénzén temeti el elődjét.  

Az erdélyi szórványlelkészek az 1995-ös algyógyi találkozón határozták el, hogy 

szerény emléket állítanak a jeltelen sír fölé és egyben a többi méltatlanul elfeledett 

lelkészeknek és emlékeknek is. A sírállítás költségeire már ott gyűjteni kezdtünk, majd 

Toroczkay Rudolf kolozsvári vállalkozó adományból készült el az egyszerű sírkereszt, melyet 

2006. november 24-én helyeztünk el a szászkúti családi kertben a sír mellé a bákói, onyesti 

gyülekezeti tagokkal és a Csík, Gyergyó vidékén szolgáló lelkészekkel, késői emlékezőkkel, a 

sajtó képviselőivel, tisztelettevőkkel.  

Örök tanulság ma is a szászkúti egyház sorsa és máig üzenően figyelmeztetőek Dobay 

György sorai is: „Én a szászkuti egyházzal csakis a jövőmet vesztettem el.” 
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