
Tizenöt év 
 

Az ünnep számbavétel 

számvetés, hálaadás, köszönet, 

elszámolás és jövőbe nézés is 

egyszerre. Először is munkánkat az 

Úristen előtt vesszünk számba, aztán 

a gyülekezet egésze, lelkésztársaink, 

az egyetemes egyház előtt is 

elszámolunk tetteinkkel. Felemelő 

érzés visszatekinteni a távolba, az 

alapítvány születésének pillanatára. 

1991. november 14-én egy nagy 

tanácskozás után együtt indultunk el 

néhány szórványlelkész szolgatárssal, 

hogy születésének századik 

évfordulóján fejet hajtsunk a 

Mezőség nagy misszionáriusa, Földes Károly lévita tanító emléke előtt. Nagy sár volt akkor 

is, mint annyiszor és annyiszor, amikor Földes Károly is hetente gyenge lovával elindult 

nagycégi, kissármási híveihez átkelni a kopár és sáros Kurmatúrún, hogy vigye megtartó Igét. 

Ott és akkor, a mezőújlaki templomban hangzott el – filmdokumentum őrzi ezt a pillanatot – 

Szegedi László frissen kinevezett kőhalmi lelkész javaslata: jegyezzünk be egy alapítványt 

Földes Károly emlékének ápolására és a mai szórványszolgák munkájának segítésére. Így 

született meg ez az alapítvány, a leghitelesebb helyszínen és pillanatban: ott a sárban és 

nyomorban, ahol Földes Károly emlékét három fogyó településen ma is három templom és 

néhány lélek őrzi. Ezért is vagyunk hát itt Kőhalomban, hogy Szegedi László házigazdánk 

akkori szavait megköszönve ünnepeljünk együtt. 

Akkor még nem gondoltuk, hogy erdélyi magyar református életünknek szinte minden 

töredékét fel kell keresnünk, ezernyi gond között kell magányos küzdelmet vívni, és amit 

Földes Károly egyedül egy kis területen 

végzett, magára hagyva, azt nekünk országos 

gondok között kell folytatnunk. Sokszor 

voltunk magunkra, de soha sem egyedül. Ha 

visszatekintünk a múltba, mindig ott álltak 

bíztatóan mellettünk, mögöttünk – Julianus 

barát és a Moldvát bejáró Bandinus érsek óta 

– a szórványok legnagyobbjai: Czelder 

Márton, Koós Ferenc regáti misszionáriusok, 

Nagy Sándor bukaresti lelkész, Földes 

Károly mezőségi lévita lelkész. És most itt a 

jelenkor azóta eltávozott nagyjai is velünk 

vannak: Szegedi László magyarigeni, 

Herman János nagysármási, Bányai Ferenc kérői, Dávid Ödön plojesti lelkészek, Sárkány 

Ferenc besztercei tanító, Kövesdi Kiss Ferenc mezőségkutató – valamennyien kitüntetetteink 

is az elmúlt tizenöt év alatt.  

A kőhalmi ünnepi gyülekezet 

Gudor András lelkész és Szabó Endre 

gondnok 



Ez a kis idő nem elég arra, hogy akár vázlatosan is áttekintsük ezt a 15-16 évet. Már 

induláskor munkatársaink lelkes teológusok voltak, 

lelkészek, akikkel együtt fedeztük fel újra a Mezőséget. A 

beindulásnál kiemelkedő szerepe volt a fiatalok 

lelkesedésének. Ahol mi kétségeskedtünk, ők ott 

átlendítettek minden nagyobb gondon lelkesedésükkel. 

Bár később sajnálatosan elváltak útjaink, az indulásban, a 

kezdeti szervezési munkában és az Alapítvány 

bejegyzésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Péter 

István teológus. További lelkes munkatársaink olyan 

teológiai hallgatók voltak, mint Kis Csilla, Tóth Noémi, 

Szeredai Noémi, ifj. Kabai Ferenc, Imre István Zoltán és 

Felházi Zoltán, Bálint Csongor. Később munkájukat 

olyan hűséges fiatalok folytatták, mint Jakab Mihály, 

Orbán Lajos, Orbán László, Batizán Attila, Les Zoltán, 

Gábor Áron, Fazakas Csaba, akik szabad idejüket, nyári 

szabadságukat áldozták önzetlenül erre a szolgálatra. 

Hálásan köszönjük, hogy itt vannak többen is régi 

munkatársaink közül. 

Szolgálatunk közvetlenül a kommunista diktatúra összeomlása után 1990 tavaszán egy 

szórványlelkész tanácskozással kezdődött. 1990 húsvétjától a Felebarát szórványlap 

szerkesztésével és 1990-1994 között szórványgyermek táborokkal, ifjúsági munkával 

folytatódott. 18 éve kezdtük el a szórványgyermekek evangélizációját, nyári táborok 

szervezését. A lélektől lélekig misszióban egyedülálló kistérségi faluevangélizációs heteket, 

regionális gyülekezeti találkozókat szerveztünk gyermekekkel, fiatalokkal. Erdély valamennyi 

nagyobb városában évente segítünk a lelkészeknek a lakótelepeken élő híveink 

felkeresésében, összeírásában. Pályázati pénzen bejártuk a teljes Regátot, ahol felkerestük, 

összeírtuk a kallódó magyarokat. Teljesen egyedülálló adattárral, családi nyilvántartási lappal 

rendelkezünk a Havasalföldön, 

Moldvában és a Duna mentén, 

valamint a nagy kiterjedésű 

Bánságban szétszórtságban élőkről. 

Irodánkban rendszeres 

tanácsadás, lelkigondozás folyik, és 

mi is rendszeresen ott vagyunk a 

lelkészek között. Évente sok-sok 

pályázatmegírásban segédkezünk. 

Száznál több szakmai 

tanácskozáson, 

munkamegbeszélésen veszünk 

részt, ahol nemcsak szervezünk, de 

előadásokat tartunk, tanácsot adunk. 

Évente kb. 50 gyülekezeti szolgálat, 

előadás van a hátunk megett. Rendszeres kapcsolatot ápolunk minden olyan szervezettel, 

intézménnyel, hazai és magyarországi vezetőszervvel, amelyek a hazai szórványok ügyét 

valamiben előbbre vihetik.  

Özv. id. Szegedi Lászlóné 

tiszteletes asszony 

A kőhalmi gyülekezeti központ 



Szolgálatunknak egyik legfontosabb területe szórványmunkások, elődeink példájának, 

emlékének ápolása, a mai napszámosok megbecsülése. Gyűjteményeink maradandó értékei 

maradtak azok a beszélgetések, amelyeket nagy elődeinkkel folytathattunk. Nagyobb részük 

már eltávozott közülünk. A mai szolgák segítésének legszebb példája pedig az a két 

szórványdíj, amelyet ma itt 15. alkalommal osztunk ki két nagy szórvány misszionárius 

emlékére. Czelder Márton a regáti magyarság számba vevője, templomépítője volt az 1800-as 

évek végén. Az ő neve fémjelzi egy lelkészt kitüntető díj nevét is. Földes Károly a Mezőség 

tanítója volt, aki Trianon után nem tett állami esküt, és állás nélkül maradva Mezőújlakra 

ment ki lévitalelkésznek. Az ő nevéről elnevezett díjjal évente egy világi munkást tüntetünk 

ki. Ma másfél évtized után is boldogan mondhatjuk el, hogy anyanyelvünk szélső vidékein élő 

és szolgáló névtelen munkásoknak átadott díj bár ma is szerényen húzódik meg a hazai 

hangzatos díjak között, de a díjat támogató svájci testvéreink jóvoltából maga 800-800 svájci 

frank pénzjutalmával ma is a romániai magyarság legnagyobb anyagi juttatással járó 

kitüntetése. És így van ez 

rendjén.  

Szolgálatunk pedig az 

évek múltával is egyre 

kiterjedtebb lett. Állandó 

szórvány tanácsadói vagyunk 

a Magyar Köztársasági 

elnöknek (két alkalommal 

vettünk részt elnöki 

találkozón), a magyar 

minisztériumoknak, tagjai 

vagyunk kuratóriumoknak, 

szakbizottságoknak, ahol 

következetesen képviseljük 

érdekeinket és elsősorban 

szórványegyházaink érdekeit 

és a méltányos 

pénzelosztásokat.  

Az elmúlt közel két évtized alatt a szórványmunka szinte minden területére terveket, 

stratégiákat készítettünk. 2000-ben, a magyar nyelvterületen elsőként készült egy erdélyi 

szórványstratégia. Mi dolgoztuk ki a körlelkészségek, hazai tömb-szórvány 

testvérkapcsolatok kialakításának és működtetésének, a felszámolódott gyülekezetek 

értékeinek hasznosítási, megőrzési tervét.  

Évek óta készen áll a Lámpás terv a szórványtanítók, lelkészek kiemelt támogatására és 

szolgálatba állítására, és hozzá egy kidolgozott oktatási projekt. Készen áll a felszámolódott 

közösségeink értékeinek dezolálási terve, a kisgyülekezetek szolgálati összekapcsolásának 

terve. Értékeinkre azzal is felhívtuk a figyelmet, hogy több dia-filmanyag is készült a 

szórványok hatalmas építészeti, emberi értékeiről. 

A Regát magyarságának lelkigondozására 1996-ban indult kis lapunkat, a Levelet az 

erdélyi egyházkerület támogatásával néhány év alatt sikerült a hajdani Felebarát szellemi 

folytatására felfejlesztenünk. Az Üzenet mellékleteként olyan olvasmánnyá lett mind a 

tömbben, mind pedig a szórványban, hogy méltán érdemelte ki gyülekezeteink elismerését. 

Első pillanattól kezdve tudtuk, hogy be kell gyűjteni mindent. Hosszú évek munkája 

nyomán 2002-től elkezdtük a teljességre törekvő szórványdokumentációs program 

megvalósítását. Mindez az összes romániai szórványközösség meglátogatásával és 

lefotózásával kezdődött. Végiglátogattuk Erdély magyar református, majd később a római 

katolikus, unitárius és evangélikus szórványemlékeit őrző, a felszámolódó magyarságú vagy 

Kőhalmi városkép a várral 



azokra még emlékező településeinket. Számba vettük a 0 lélekszámú, hajdan népes magyar 

településeink temetőit, felkerestük a templomhelyeket, és folyamatosan fedezünk fel ma is 

felhagyott, vagy volt magyar templomokat, romokat falvak szélén, domboldalakon. Számba 

vettük és rögzítettük a több mint 40 romos vagy majdnem teljesen eltűnt református 

templomunkat, melyet egyházunk sajnos már nem tart nyilván. Még ma is havonta jutunk el 

olyan emlékekhez, romokhoz, temetőkhöz, templomaink, kallódó értékeink helyére, ahol 

évtizedek vagy emberemlékezet óta nem járt református egyházi személy, melyeket 

egyházunk teljesen elfelejtett.  

Az elmúlt 5 év alatt több mint 1400 erdélyi és regáti települést jártunk be legalább 

egyszer, és mindenütt értékes és megismételhetetlen dokumentumfotók készültek. Így az 

erdélyi magyar szórványokról – templomokról, egyházi épületekről, gyülekezeti töredékekről, 

temetőkről – az egész magyar nyelvterületen egyedülálló adatbázist sikerült összegyűjteni. E 

képek száma mára már eléri az egy milliót.  

1991-től B. Nagy Veronikával folyamatosan jelentkeztünk a hazai és magyarországi 

médiában szórványriport sorozatunkkal. A Juhaimnak maradékát összegyűjtöm sorozat több 

mint harminc filmjében olyan felbecsülhetetlen értékeket, emlékeket, vallomásokat 

mentettünk meg az utókornak, amelyek enélkül elvesztek volna. Bejártuk a Mezőséget, Dél-

Erdélyt, a Bánságot, mi voltunk az utolsó megszólaltatói Szegedi László magyarigeni, 

Herman János nagysármási, Bányai Ferenc kérői lelkészeknek, de Kövesdi Kiss Ferenc, 

Sárkány Ferenc tanítóknak is. 

2006-tól elkezdtük a szórványgondozás múzeuma anyagának begyűjtését is. Máris 

olyan anyagokat, tárgyakat gyűjtünk össze szakszerűen, amelyek nem csak a pusztulást, de a 

helytállás, túlélés és a lelkészi munka gyűjteménye is. Reméljük, hogy ez az anyag is helyet 

kaphat majd az egyházkerület eljövendő múzeumában. 

Nyári időszakban hetente több mint ezer km-t utazunk, és évente közel százezer km-t. 

Ott vagyunk, ahol a legnagyobbak a gondok, a legtöbb a tennivaló. Közben, el kell viselni 

mindent, és nem csak mások kiégéseiben kell a szolgák mellett állnunk, de magunk is 

kiégünk. Fel kell dolgozni az emberi, tárgyi pusztulás látványát, a nyelvüket felejtő 

reformátusainkat, a romokat, a hanyagságot és lelkészi mulasztást.  

Szólnom kell mai 

munkatársainkról és azokról is, 

akik munkánkat támogatják, 

fenntartják. Az Erdélyi 

Református Egyházkerület viseli 

Vetési László és Sipos-Vizaknai 

Balázs lelkészi fizetésének 

kiadásait, és évente 2000 lejt 

kapunk működésre, emellett pedig 

irodahelyiséget a püspökségen. 

Mindezek mellett a 

gyülekezeteinktől adományokból 

évente kb. 1000 lej érkezik, és 

ehhez sikerül különböző 

programokra pályázatokból még 

kb. 18000 lejt összegyűjteni. A 

Communitas Alapítvány fedezi 

Vetési Júlia dokumentációs programfelelős fizetését és működésünk havi 500 lej utazási 

költségét. Ez a nagy célokra tekintő, cselekvő egyház–RMDSZ együttműködés példátlan a 

romániai magyar közéletben.  

A kőhalmi fiatalok műsora 



Szolgálatunk különlegességét és nehézségét is az adja, hogy sajnos az egész magyar 

nyelvterület egyetlen ilyen jellegű szórványgondozó intézménye vagyunk! Szak- és 

terepismeretünkre igényt tart: a lelkészi kar, a kisgyülekezetek és egyházak, a hazai magyar 

vidéki értelmiség, a civil szféra, róm. kat., unitárius egyház, RMDSZ, EMKE, kisebbségi 

élettervezés, magyar emigráció, Magyar Kormány és Köztársági Elnöki Hivatal is, de a 

végrehajtói, cselekvői területekig alig jut el. De erősítenünk kellene helyünket elsősorban az 

egyházkerületek tervezői, cselekvői területein, és mellette az érdekvédelemben, civil 

szférában, sőt, az építkező érdekvédelmi szférában is. A szórványnak meg kellene találni 

pontos helyét a református és a többi erdélyi magyar egyház struktúrájában is. A 

gyülekezettől az egyházmegyén és kerületeken át az egyetemes zsinatig.  

Sajnos olyan feladataink maradtak megoldatlanok, mint az alapítvány szervezeti 

megújulása, új utakat találni a támogatási rendszereknek szórványegyházak működését segítő 

pénzelosztás folyamataiba, az egyházat is beléptetni valahogyan az eu-s pályázati rendszerbe. 

A jövőben nagyobb 

hangsúlyt kell fektetnünk az 

értékmentésre, és kinnebb 

kell vonulnunk a 

kapcsolatépítés, a 

tanácsadás és irodai munka 

taposómalomból. Ehhez 

azonban a lelkészi karnak is 

fel kell nőnie a feladatok 

magasságára. Folytatni kell 

a dokumentumfilmezést. Át 

kell térnie a maradandó 

dolgokra, az értékmentésre. 

Dinamikusabbnak lenni, 

mozgalmas honlap kell, 

jobb kapcsolattartás, 

kommunikáció, 

médiakapcsolatok javítása, 

több időt kell fordítani a begyűjtésre, és a sokkal jobb menedzsmentre. 

Munkánk legszebb eredménye talán az, hogy az elmúlt 18 év alatt jelenlegi 1989 után 

végzett lelkészi karunknak legalább harmadát valamilyen formában megérintette ez a misszió, 

és belőle fiatal szolgatársaink életre szóló küldetést kaptak lelkészi munkájukhoz ott, ahol 

szolgálnak. Mert a szórványmunka nagy nevelő iskola alázatból, szeretetből, misszióból. A 

szórványmunkásnak meg kell tanulnia, hogy munkáját nem mindig a látható győzelmes 

végeredmény, a látványos siker minősíti, hanem a missziói parancsnak való engedelmesség, 

Urához és népéhez való hűség, a helytállás maga. „Küzdés, erőnk szerint a legnemesbekért.” 

A szórványszolga gyakran szembesül azzal is, hogy azt hiszi, „lemegy” a szórványba 

menteni, szólni, szolgálni, és azt kell látnia ott, hogy már Valaki megelőzte. Nem csak ő visz, 

hanem ott ő kap. A megdicsőülés hegye ez, ahol Jézussal és csodálatos emberekkel vagyunk 

együtt, és azt mondjuk: jó nekünk itt lenni! 

Itt siker az elvégzett kis feladat is, biztató a kisközösség sokszor meg nem fogalmazott 

hálája a szemek villanásában. Itt élnek a csodálatos emberek, az egyes emberi nagyságok, itt 

vannak a túlélő csodák, a példaadó sorsok, a múlt emlékének ápolása, a gyermekek és fiatalok 

közötti szolgálat hálája, amelybe nem beletörik, hanem belenemesedik a szolga maga is. 

Egy kérdést pedig soha nem tettünk fel szolgálatunk alatt: hogy van-e és mi a 

munkánk értelme. „Mi plántálunk, öntözünk, a növekedést pedig az Úr adja.” Amikor 

elfáradunk, amikor bántanak – legtöbbször barátaink, azok, akiknek segíteni volna 

Kitüntetettek és kitüntetők Kőhalomban 



kötelességük – sohasem hazajövünk pihenni, hanem a szórványba, a legdrágább és 

legkedvesebb társainkhoz, a csodálatos emberek szeretetéhez menekülünk, és a kövekhez, a 

romokhoz, a temetők csendjéhez. Mert a múlt, az emlék azok soha nem bántanak, csak mi, az 

emberek bántjuk egymást, és legtöbbször azok azokat, akik egymást barátainknak hisszük.  

Kedves Vendégeink! Meg kell tanulnunk végre, hogy azzal nyerünk erőt, hogy 

segítjük az erőtelent. A kicsinyek szolgálata megnemesít, erőssé, testvérré kovácsol az 

összekulcsolt kéz, a közös munka. Sokszor elmondtam előadásokon hogy „aki a szórványt 

nem becsüli, a tömböt és a jövőt nem érdemli”! Az élő hitű keresztyén egyháznak pedig meg 

kell tanulnia, hogy minden társadalmi, lelki kihívásra minden időben hitvallással, imádsággal, 

missziói és diakóniai szolgálattal kell válaszolnia!  

Kedves Szegedi László! Hadd idézzem Édesapád egyik kedvenc versét, amelyet 

annyiszor és annyiszor idézett, amikor nehéz volt lehajtania fejét a munka eredményeinek 

elmaradásakor. Áprily Lajos Enyeden írta egyik versében: 

„Mi itt keresztre rendeltetve állunk.  

Minket a hűség Krisztus-szege tart.  

Égő reménység: árva ‘hunjaid’-ból  

jövőt nevelni, embert és magyart!” 

            (Áprily) 

 

Köszönjük minden munkatársunknak, barátunknak hogy a 15 év alatt ezen a nehéz úton 

jóban-rosszban együtt lehettünk! 

 

Kőhalom, 2007. október 16.       Vetési László 
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