
Böjtfőkor a plojesti szórványokban jártunk 
 

 

Február utolsó hétvégéjén böjtfői misszióra indultunk a teológusok kis csoportjával a 

Kárpátokon kívüli területekre. Célunk a plojesti missziói gyülekezet és a hozzá tartozó 

szórványok meglátogatása volt, szolgálat és ünnepi műsor a Regát szétszóródott 

közösségeiben. A Diszpóra Alapítvány már régóta tervezte e közösségek meglátogatását, de 

csak most adódott kedvező alkalom a kiutazásra. A misszió szervezői Vetési László, Sipos-

Vizaknai Balázs és Vetési Júlia, valamint a résztvevő teológusok Bartha Aladár, Fazakas 

Csaba, Hajdú István és Pap Szabolcs voltak. 

Bár az előrejelzések rossz időt jósoltak, kíváncsisággal tele vágtunk neki a majd ötszáz 

kilométeres útnak. Szombaton kora reggel indultunk, hogy útközben is minél többet 

láthassunk, megnézhessünk. Első alkalommal a kőhalmi várnál álltunk meg, ahol 

megcsodáltuk a középkori vár romjait és a mögüle nyíló panorámát. Az őrrel való 

beszélgetésből megtudtuk, hogy németországi segítséggel tervezik a vár állagmegőrzési 

felújítását. A következő megálló a rozsnyói vár volt, majd a törcsvári (Bran) kastélyt 

látogattuk meg. Utunk során végigkísért a csodálatos hegyvidéki táj, és a rozsnyói hágón 

Predeal fele, a Kárpátokon túl jutva, egyre idegenebb, számunkra különös világgal 

ismerkedhettünk. Már esteledni kezdett, amikor megérkeztünk Poljestre. Itt a fiatal lelkész, 

Bíró Tivadar és gondnoka, Szabó Endre már sütötték is a miccset a fáradt és éhes csapatnak. 

A laktatós vacsora után a plojesti egyház múltjáról, jelenéről, problémáiról. beszélgettünk  

Megtudtuk, hogy a kőhalmi születésű Bíró Tivadar lelkész a Teológia padjaiból 

egyenesen ide került, és már 7 éve szolgál beletörődött kitartással a nem egészen 50 lelkes 

gyülekezetben, Plojesten és a hozzá tartozó szórványokban: Piteșten, Câmpinan, Bușteni-ben 

és Targovisten. „Még szerencse, hogy egy ilyen, kitartó rendes papot kaptunk, aki minden 

nehézség ellenére velünk marad, és megpróbálja tartani a kapcsolatot a támogató szervekkel, 

hogy valamennyire fenn tudjuk tartani az egyházat” – mondja el a helyi kurátor, aki több mint 

harminc éve végzi egyházi szolgálatát.  

Bizony nagyon nehéz plojesti lelkészként helytállni és fenntartani egy apadó 

lélekszámú gyülekezetet. Itt nem csak az Erdélytől elszakadt hívek, de a lelkész is nagy 

magányban él, távol az otthontól, az anyanyelvi közösségektől. Tivadart is hívták már 

nagyobb gyülekezetekbe, de ő szereti és mindig megsajnálta övéit, és inkább maradt. 

Felmerült az igény is, hogy talán nem kellene Plojestre helyben lakó lelkész, jobb lenne, ha 

Bukarestből járna ki szolgálni – mondta Tivadar. Ott volna mögötte nagyobb közösség, 

hétközi munka is. Mint kiderült, a legnagyobb gond az, hogy a lelkésznek nagyon nagy 

távolságokat kell megtennie, hogy Plojestről be tudja járni szórványgyülekezeteit, és évek óta 

nem áll rendelkezésére szolgálati autó.  

Szabó Endre gondnok is már 1968 óta lakik Plojesten, hűséggel szolgált már négy 

plojesti pap mellett. Szeretettel emlékezett azokra, akik hosszú éveket áldoztak életükből a 

regáti szolgálatra. Dávid Ödön és Gecző András hűséges pásztorok voltak, vonattal, busszal 

járták be ezt a nagy területet, melyhez akkor, Râmnicu Vâlcea önnálósodása előtt Krajován át 

Szörényvárig minden hozzátartozott. De azokra is, akik kevesebbet maradtak: Sallai 

Mártonra, Gáspár Erikára. A gondok úr is otthon tanulta meg a hűséget: kalotaszegi 

lelkészgyermek, édesapja Szabó Géza Kiskapuson szolgált élete végéig, gyűjtötte a helyi 

néphagyományokat, és Szamosújváron hunyt el, nyugdíjasként. Endre fia azzal a reménnyel 

költözött Plojestre, hogy egyszer majd hazatér. „Mindig szerettem volna hazaköltözni 

Kalotaszegre, de hát ez már így lett. A családalapítás, a plojesti feleség, a szép lakásunk, a jó 

munkahely is ide kötöttek Egyetlen jó dolog, aminek nagyon örülök, hogy a gyerekeim 



elköltöztek innen, legalább Brassóban vannak. Habár házastársaik ott is románok, de 

elfogadtuk, és ezzel élünk tovább…”  

Beszélgetés után a teológusokkal elpróbáltuk a másnapi énekeket, majd igyekeztünk 

nyugovóra térni, hogy kipihenjük a hosszú út fáradalmait. 

Vasárnap reggel 10 óra után már gyülekeztek a hívek a templomba. A plojesti félszáz 

reformátusból, a családtagokkal együtt szinte harmincan részt vettek a böjtfői istentiszteleten. 

Vetési László prédikált, az Ige Jézus Getsemáné-kerti gyötrődését idézte: mit tegyünk, amíg a 

Mester tusakodva készül a megváltó kereszthalálra: vigyázzunk és imádkozzunk. Igehirdetés 

után az úrvacsorát a helybeli lelkésszel közösen szolgáltatták ki, majd a teológusok versekből 

és énekekből összeállított kis műsort mutattak be. Ezután elbeszélgettünk a gyülekezettel 

arról, hogy ki melyik vidékről, hogyan került Plojestre, és mióta él a városban. Színes kép és 

sokféle életsors rajzolódott elénk. Az elmondottakból kiderült, hogy legtöbben a 

Székelyföldről kerültek oda – de volt, aki a Szilágyságból, Nagyváradról, Kolozsvárról, 

Medgyesről érkezett e vidékre, vagy éppen Belényes mellőli, magyarcsékei szórványmagyar. 

Sorsuk regénye szinte mindenkinél ugyanaz: a vegyes házasság útja vagy a megélhetés 

keresése.  

Együttlétünk alatt azonnal feltűnik mindannyiunknak, az, ami szinte példa nélküli ezen 

a vidéken: Endre bácsi igen szépen, gondos választékossággal és romános akcentus nélkül 

beszél magyarul. Mintha nem volna mögötte a nagy román közösség, munkahely, család. 

Román ortodox felesége, Nuți néni maga is ott van velünk, igazi gondnoknéként végzi 

szolgálatát, a konyhán szorgoskodik, sőt, a vasárnapi istentiszteleten is végig közöttünk van, 

úrvacsorát vesz férjével, pedig nem sokat ért magyarul. Komolyan veszi hát a férje után rá is 

háruló feladatokat.  

A Regátban máshol is láttuk azt, hogy román házastársak magyar családtagjaikkal 

templomba járnak, ami mindenképpen példamutató. Most is itt volt közöttünk a plojesti 

születésű Coman Ilie bácsi, aki petki székely feleségét, leányát és unokáit kísérte el a 

református templomba. Nemcsak a lánya tud, de még a nagyobbik unoka is tudogat magyarul, 

és a kérdésre hogy kivel szokott magyarul beszélni, azt válaszolja, hogy „cu mama sic u 

nagymama mindig magyarul beszélek”. Kiváncsiak voltunk Ilie bácsira, erre az oltyán férfire, 

aki ennyire megtiszteli székely felesége nyelvét, hitét és egyházát is, hogy közöttünk van. – 

Nem értettem semmit – válaszolta gyorsan kérdésünkre -, de minden éreztem odabenn. És a 

szíve tájékára mutatott, ahol befele is lehet látni. Később Endre bácsitól tudtuk meg, hogy ő 

festette ki a templomot román ortodox testvérével, Isten iránti hálából és ajándékba. 

Istentisztelet után csoportképet készítettünk a gyülekezettel, majd ebédeltünk, s 

gyorsan útnak is indultunk, hogy Piteștre is időben tudjunk megérkezni. Útközben két helyen 

álltunk meg. Răzvadon, ahová régebben rendszeresen kijártak a lelkészek, de már nem él csak 

egyetlen magyar. Molnár Sándor házánál hiába zörgettünk, már üresen áll, nemrég adta el a 

család. Csak a névjegy maradt még ott az ajtón valameddig: Molnar Alex. Vele szemben 

Antos Erzsébet néni is elhunyt. Szomszédok bizonygatták, hogy él még a faluban egy magyar 

asszony, ő az utolsó. Igen, ő lesz a mi régi ismerősünk, a kovásznai származású Bolovănean 

Bözsi néni, akihez sajnos már nem volt időnk elmenni. Őt mi „fedeztük fel” az 1996-os 

teológus missziókor Kiss Károly és Bányai László lelkészekkel és a fiatalokkal, de azóta sem 

tudtunk semmit róla. Most legalább életjelet kaptunk felőle.  

Útközben egy pillantás erejéig megálltunk még a hajdani főváros, Târgoviște váránál 

is, de aztán siettünk tovább. Kis késéssel érkeztünk Piteștre, ahol türelmesen várt a népes 

gyülekezet. Az istentiszteletet a pitestiek a szász evangélikus templomban tartják. Valamikor 

a Kárpátok gyűrűjén túl a kitelepedett németek gondozására minden nagyobb havaselvi 

városban szász evangélikus gyülekezetek szerveződtek, melyek mára teljesen elnéptelenedtek. 

Ezt a csinos toronnyal ékesített templomot ma elsősorban reformista adventista gyülekezet 

használja, de évtizedek óta szívesen fogadott vendégek vagyunk mi is. Az Igét Fazakas Csaba 



V. éves teológus hirdette, s Bartha Aladárral közösen osztották az úrvacsorát. Istentisztelet 

után a teológusok műsora következett, majd – a gyülekezet által előkészített – 

szeretetvendégségen és beszélgetésen vettünk részt. Itt is szinte ugyanaz a kép fogadott, mint 

Plojesten: évtizedek óta Erdélyből kitelepedettek fogyó, változó el-hazavándorló csoportja 

alkotja a gyülekezetet, akiknek legtöbbje megélhetést keresve, vagy családja, társa mellé 

ideszármazott székelyföldi. Regát-járásainkban megszoktuk már, hogy szinte mindig és 

mindenütt akad ismerős. Itt Piteșten is régi szeretettel ölelhettük át Thamó Margit tanítónőt, 

Manci nénit a Székelykeresztúr melletti Betfalva, hajdani lelkészének, Thamó Lászlónak 

leányát, aki vegyes házassággal több mint ötven éve jött el otthonról ide, a távolba örökre. 

Ismerősként köszönthettük a miriszlói Székely József marosvécsi esperes húgát, Székely 

Erzsébet asszonyt is,aki most helyi gondnokként látja el a gyülekezetszervezési feladatokat. 

Valamennyien távolból jöttek a távolba, azt remélték, hogy egyszer talán hazaköltözhetnek, 

de ez csak keveseknek sikerült. – Istenem, mire is nem képes az ember, amikor szerelmes – 

mondták többen is, magukon, sorsukon szomorkodva, nevetve.  

Mielőtt elindultunk, megnéztük a volt református templom helyét, melyet a 19. század 

közepén építettek igen előkelő helyre, a mai város főterére egy – Székely Mózes által 

adományozott telekre. A templomot sajnos 1956-ban lebontották, kiterjedt helyén most több 

impozáns épület, gyógyszertár, bank, vendéglő, park és piactér található. „Nagyon szép telek 

volt – mesélik az öregebbek. Nemcsak templom volt rajta, de hatalmas kert és felekezeti 

iskola is. Nem volt útban, de szúrta a szemüket és azon igyekeztek, hogy megszabaduljanak 

tőle. Sajnos az akkori lelkészt sem érdekelte, hogy mi lesz tovább, még kárpótlást sem 

kaptunk érte.” A pitesti hívek most azon igyekeznek, hogy a telekre tulajdonjogukat valahogy 

visszaszerezhessék. 

Útnak indultunk hazafele. Amikor Câmpulung után a Kárpátokhoz érkeztünk, már 

besötétedett, és a fáradtság és az élmények súlya alatt sokáig szótlanul, gondolkozva, ültünk a 

mikrobuszban. Majd a látottakról beszélgettünk, megvitattuk a bennünk felmerülő kérdések 

sorozatát. –Szükséges-e Plojesten helybeli lelkész? – kérdezték többen is. – Nem volna-e 

eredményesebb, ha Bukarest segédlelkészeként járna ki ide, és akkor hét közben nincs 

egyedül, bekapcsolódhat egy nagyobb gyülekezet mindennapi szolgálatába, az ottani 

vallástanításba? Hogyan lehet ott nagyobb ható-és megtartó erővel szolgálni? Mit lehet tenni a 

fiatalokkal, mi lesz a második nemzedék után? Meddig és merre tovább plojesti, pitesti 

gyülekezet? 

A Kárpátok havas csúcsai még éjszaka is fenséges látványt nyújtottak, ahogy 

elbúcsúztunk Munteniától és áthaladtunk a vízválasztón. Utunk a hóval fedett Törcsvári –

hágón át hét órát tartott hazáig. Közben már csak pár perces pihenőket tartottunk, és jóval 

éjfél után érkeztünk haza.  
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