Földes Károlyra emlékeztünk Szatmáron
A kolozsvári Diaszpóra Alapítvány és a Szatmárnémeti Egyházközség szervezésében
január 9-én, szerdán megemlékezésre
került sor: Földes Károly mezőségi
lévita lelkész halálának negyvenedik
évfordulója alkalmából. Ez alkalommal
hálaadó
istentiszteleten
emlékeztek
életére és munkásságára, majd a
családdal és a gyülekezettel való
beszélgetés,
és
Vetési
László
vetítettképes
előadása
után
megkoszorúzták szatmárnémeti sírját.
Az idős Földes Károly családja körében
Mezőújlak, Septér, Lompért,
Szentmihálytelke, Budatelke, Kecsed,
Viszolya, Nagycég, Kiscég azok a mezőségi szórványgyülekezetek, amelyekben 1927–40
között Földes Károly lévita lelkész szolgált. Kitartó és példaértékű munkája eredményeként
1934-ben megírta a Szórványmisszió. Jajszó a pusztuló szórványokból c. kis füzetét, amely
nagy sajtóvitát indított el, és többek között ez ihlette Nyírő Józsefet a Néma küzdelem és
Makkai Sándort a Holttenger című regények megírására. Többek között ennek hatására
indultak el a kolozsvári egyetemista fiatalok a mezőségi falumunkára. A két világháború
között felhívta az értelmiség figyelmét a belső-erdélyi magyarság asszimilációjára és nyelvi
pusztulására. A Szórványmissziót több nyelvre lefordították, és ennek jövedelme mezőségi
templomok és parókiák építésére, renoválására szolgált. Mezőségi szolgálata a Bécsi döntés
után fejeződött be: az 1940-es változások után Kolozsváron lett tanár. Később az EMKE
miniszteri megbízottja volt, és papi szolgálatokat is végzett, majd haláláig Szatmáron
tevékenykedett, mint népművelési titkárt, majd itt volt tanár nyugdíjazásáig. A magyarság
összefogása érdekében újságszerkesztést is vállalt. Püspöki megbízással nyugdíjasként ismét
szórványgondozást
végzett veje,
Kabay István gyülekezeteiben: Bikszádon és
Avasfelsőfaluban. Nagy áldozatok árán még templomot is renováltatott 1957-ben
Avasfelsőfaluban, ahol 1954–1957 között tevékenykedett. 1968. január 9-én, 77 éves korában
halt meg Szatmáron – emlékezett vissza lánya özv. Kabay Istvánné Földes Ilona.
A
szatmárnémeti
megemlékezésen
jelen voltak: Földes Károly családja – két
gyereke, unokái és dédunokái – Földes Károly
gyülekezeteinek
jelenlegi
lelkipásztorai,
Mezőújlak és környező falvainak, az EMKE
országos elnökségének képviselete. Részt
vettek a Szatmár környéki egyházközségek:
Mikola, Szatmárudvari, Patóháza, Dabolc,
Avasfelsőfalu
küldöttsége,
Bikszád,
Szatmárpálfalva,
Ombód,
Kakszentmárton
lelkipásztorai, Vincze Judit a Királyhágómelléki
Egyházkerület
missziói
eladótanácsosa,
valamint
a
Diaszpóra
Alapítvány munkatársai és a sajtó képviselői.
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