
 

Szórványmisszió Hunyad megyében 
 

Július 4–13. között zajlott a kolozsvári Diaszpóra Alapítvány, és a Hunyad megyei 

lelkipásztorok – Batizán Attila (Rákosd) és Les Zoltán (Petrilla-Lónya)– által szervezett 

szórványmisszió, amelyen részt vettek kolozsvári protestáns teológiai hallgatók, 

vallástanárképzős egyetemisták és az Alapítvány munkatársai. A Hunyad megyei csoporthoz 

utólag csatlakozott Vass Erika, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa, és dr. 

Kósa László, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának vezetője. A 17 fős csoport 

már induláskor több részre oszlott – Alpestesen, Csernakeresztúron, Petrillán, Lónyán, 

Hosdáton, Kalánban és Rákosdon végeztek gyülekezeti szolgálatot. A teológushallgatók 

besegítettek a helyi lelkészeknek a vasárnapi istentiszteleti szolgálatban, gyülekezet-

felmérésen és családlátogatáson vettek részt.  

Az egyhetes munka során a 

Zsil-völgyében sikerült számba venni 

a gyülekezeti tagokat; házról házra 

járva betekintést kaphattunk a Hunyad 

megyei és a bányasági református 

családok életébe. Szomorúan 

tapasztaltuk, hogy sok helyen teret 

hódított a vegyes házasság, beolvadás, 

nyelvvesztés. Sok olyan család van, 

ahol minkét szülő magyar, református, 

a gyerekek is szintúgy, de már nem 

beszélik anyanyelvüket, nem 

gyakorolják vallásukat. Itt kevesen 

élnek őslakók, akik Hunyad megyei 

születésűek lennének; sok a 

betelepedett: Székelyföldről, Marosvásárhelyről, Szilágyságból, Bihar megyéből beköltözött 

család. A táj, a Zsil völgyének szépsége mindenkit elvarázsol, mesélik sokan, hogy hiába 

nyugdíjasok – visszaköltözhetnének rokonaikhoz szülőfalujukba – már csak a táj miatt sem 

hagynák ott a vidéket.  

A családlátogatások során nem maradtak el a 

beszélgetések, lelkigondozás, igeolvasás sem – hangzott el 

az összegző beszámolón.  

A rákosdi gyerekek nagy örömére minden délelőtt 

gyerekfoglalkozások, közös játszások, éneklések voltak; a 

teológusok és a vallástanári fakultás hallgatói bibliai 

történeteket meséltek, áhítatokat tartottak, játékosan 

tanították a kicsiket. A munka után egy kis pihenés is járt 

– a csoportok a Paring és a Retyezát szépségeiben 

gyönyörködtek.  

Pénteken Vetési László meghívására Vajdahunyadra 

látogatott a Duna Televízió Kívánságkosár c. műsorának 

szerkesztősége. A rövid műsor, közönségtalálkozó és 

beszélgetések után az egybegyűltek üzenhettek, 

jókívánságaikat küldhették a képernyő előtt ülő 

családtagoknak. A televíziós stáb szombaton a petrozsényi 

Látkép a vajdahunyadi vár ablakából 

A demsusi templom 



színház nagytermében telt ház vendégszeretetében vett részt ugyanolyan sikeres 

közönségtalálkozón.  

A júliusi nyári teológusmisszió másik 

programját, a településlátogatást és felmérő 

dokumentációs munkát Vetési László vezette. Ennek 

keretében folytattuk a szétszóródott magyarság 

felkeresését és dokumentációs rögzítését a megye Maros 

és Sztrigy-völgyi településein, a volt bányatelepeken. 

Ennek programnak részeként vendégünk volt Vass Erika, 

a szentendrei néprajzi múzeum munkatársa, aki egy 

lozsádi parasztporta elszállítását készítette elő a 

szentendrei szabadtéri múzeum határon túli 

gyűjteményébe. Emellett akadémiai ösztöndíjasként 

Hunyad megye magyarságát kutatja. Vendégünk volt 

ugyanakkor dr. Kósa László néprajzkutató, akadémikus 

is, akivel a Hunyad megyei szórványközösségek egy 

részét látogattuk meg. Csoportunk tagja volt Hints 

Miklós kolozsvári helynévkutató is, aki Lozsádon, 

Rákosdon, Haróban és több további Hunyad megyei, 

magyarok által is lakott településen kezdte el a 

helyneveket gyűjteni. 

A felmérő utak rendjén az egyetemista 

tevékenység mellett bejártunk szinte minden Hunyad 

megyei, magyar emlékeket is őrző települést, elsősorban a 

Hátszegi medencében és a Maros völgyében. Fontosabb 

felkeresett települések és emlékek: a fehérvízi 

templomrom és Mara Ernő földbirtokos és udvarháza, Puj 

és a Puy család és udvarháza; borbátvízi magyar emlékek, 

a magyar református templom helye és a volt parókia, 

valamint a magyar temető; Galac, Bajesd, Magyar- és 

Oláhbrettye magyar emlékei. Felkerestük a következő 

települések kastélyait, udvarházait: Alsó- és 

Felsőfarkadin, Tustya, Alsó- és Felsőszilvás, Demsus, 

valamint Nagypestényben Csegezi Árpád bácsi családját, 

a műemlék templomot és udvarházakat. Külön útvonal 

mentén járták be a Maros, a Cserna és a Zalasd völgyét. 

Utolsó napon Kósa Lászlóékkal vasárnapi istentiszteleten 

vettünk részt Szászvároson, majd a kiszállás Algyógyon, 

Nagyrápolton, Kéménden és Marosillye környékén zárult. A kiszállások legdöbbenetesebb 

pillanata a Ruszkahavas tetején elhelyezkedő Kismuncselen volt, ahol a 2002-es népszámlálás 

adatai nyomán megkerestük az ott magukat még magyarnak valló 8 lelket, a 60-as években a 

Beszterce megyei Magyardécséről ide származó Máthé Ferencet és családját. Az egész család 

teljesen elrománosodott, és két lelket leszámítva már senki sem beszél magyarul, és 18 éve 

nem járt náluk magyar lelkész. 

A 10 nap utazási és dokumentálódási mérlegét elkészítve, felmérési célzattal összesen 

66 helységben jártunk legalább egyszer, 8 helységben többször is, és a megtett út összesen 

2200 km. Az elkészített hasznos fényképek száma 1800.  

A teológusprogram zárórészeként a következő héten a hallgatók egy része részt vett a 

hagyományos egyházmegyei ifjúsági találkozó szervezésében és lebonyolításában a Déva 

melletti Laposnyakon.  

Teológusokkal a dévai vár 

kapujában 

Az algyógyi körkápolna 



Diaszpóra Alapítvány 
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