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ELŐSZÓ. 


A KIÁLTÓ SZÓ könyvsorozatának harmadik darabját a szórvány- 
kérdésnek szenteli. Könyvünk nem meríti ki a kérdés egészét. Ennek 
oka abban rejlik, hogy ez a könyv az első nagyobbszabású kisérlet a 
romániai egyház szórványaiban mutatkozó kérdések felvázolására. — 
Nincsenek adatok a kezünkben arra, hogy egész egyházkerületünk 
szórványkérdését rendszeresen elő tudjuk tárni. Igy az erdélyi szórványo- 
kat illető összesítő képet nem is kiséreltük megalkotni, csupán a leg- 
fontosabb négy szórvány-területről adunk egy-egy monográfiát. A rész- 
letek talán még inkább tudnak ébreszteni, mint a nagy összefoglalások. 
Az egyes monográfiák alkalmasak arra, hogy utmutatást adjanak más 
vidékek helyzetének feldolgozására. Az egész könyv és az egyes feje- 
zetek töredezettsége világosan mutatja azt a magatartást, mellyel szór- 
ványainkkal szemben nagy általánosságban viseltetünk. Ma még ilyen 
csonka, ilyen töredezett a mi magatartásunk is a szórványainkkal szem- 
ben. Az írók valóban derekas munkát végeztek. Uttörők a maguk 
területén. 


A KIÁLTÓ SZÓ nyitott szemmel nézi egyházunk szórványainak 
életét és reméli, hogy ezt a könyvét a szórványokról szóló ujabb tanul- 
mányok sora követi majd. 


1934. december. 
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hoz 


 – – – – – szász 
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– – – 1 – – – – – – – – 1 Harang- 
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– – – – – – 2 – – – – 14 23 11   


3 Felső-Borgó és Borgó- 
prund – Suseni-Borgolui 
(Naszód-megye) 


7 lélek 
3 család 


17 km 
22 km 


„  1 
család 


– 1 gör.kat. 1 – g.kat. – – 2 1 – – – – – – – – 1 Harang- 
szó 


– – Özv. Péchy 
Árpádné 


– – – – – – – 10 36 39 32   
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5 Pinták-Pintic 
(Naszód-megye) 


1 lélek 
1 család 


9 km „  – – – – – g.kat. – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – szaporulat: 
1 


  


6 Cegőtelke-Tigău 
(Naszód-megye) 


412   Árokalja-Arcalie 
(Naszód-megye) 


34 lélek 
11 család 


2 km   8 
család 


3 gör.kel. 5 gör.kel. 8 5 szász 
luth. 


– 12 – – 2 7 2 2000 lei 32 hold föld, 63 lei dézma, 
tenyér- és fél nap iga- 
napszám, kongrua 


Gróf Bethlen 
Balázs adomá- 
nyából 


161 – – 2 Ref. 
Ifjúság 


– 1 Biblia Gr. Bethlen 
Balázs 


Gr. Bethlen 
Ella 


– 4 – 4 54 15 63 28 69 35   
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Komlód-Comlod 
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Oroszfája t.e. 
Erked l. e.  


 
 
283 
99 Nagynyulas-Milaşul- 


Mare (Maros-megye) 
18 lélek 
9 család 


7 km   7 
család 


3 róm.kat. 4 gör.kat. 6 – g.kat. 8 – – 1 – 5 – –  
 
32 hold föld 
és kongrua 


– – – – – – – – – – – – – 13 21 20 24 49 22   


8 Solymos-Stupin 
(Maros-megye) 


1 lélek 
1 család 


8 km   1 
család 


1 gör.kat. – – – „ – 1 – – – – – – – – 1200 300 – 3 Ref. 
Naptár 


2 Biblia – – 1 – – – – – – – 7 6   


9 Akna-Ocnica 
(Maros-megye) 


7 lélek 
7 család 


5 km   7 
család 


– 7 gör.kat. 3 – „ 2 4 – 1 2 – – – – – – – – – – – – 2 5 – – – – – 1 4 szaporulat: 
3 


  


10 Magyarberéte- 
Bretea 
(Szamos-megye) 


319   Sajósárvár-Siuvara 
(Naszód-megye) 


1 lélek 
1 család 


7 km   1 
család 


3 gör.kat. 1 gör.kel. – – „ 1 – – – 1 – – –  
22 hold föld, 1600 lei 
kepeváltság, 1 napi szán- 
tás, 2 szekér fa és kongrua 


Ingatlanból 
és csekély tőke- 
kamatból 


1400 – 750 – Több 
tractatus 


5 Zsoltár – – – – – 1 59 21 – 16 16 58 Sajósárvár 
1880 


 


11 Fellak-Feleac 
(Naszód-megye) 


54 lélek 
11 család 


4 km   4 
család 


– – 4 3 „ 11 – – – 7 4 – – – – – – – – – – Sipos Lajos – 4 – 1 87 173 93 59 65 119   


12 Magyarnemegye- 
Nimiega de Jos 
(Naszód-megye) 


1047   Kőfarka-Piatra 
(Szamos-megye) 


36 lélek 
9 család 


4 km Naszód- 
hoz 


Magyar- 
nemegyé- 
hez 


2 
család 


– 2 gör.kat. 7 – „ 7 1 – 1 7 2 – – 3 és fél hold kert,  
17 és fél hold szántó, 
9 és fél hold kaszáló  
és kongrua 


– – egyh. 150 
világi 231 


350 – – – – – 2 – 1 1 37 48 44 32 50 14   


13   Virágosberek-Floreşti 
(Szamos-megye) 


3 lélek 
1 család 


2 km   1 
család 


1 gör.kat. – 1 – „ 1 – – – – – – – – – – – – – – – – 2 – – – 11 7 5 4 – 8 Virágosberek 
1790 


 


14 Mezőbodon-Papiu 
Ilarion 
(Torda-megye) 


780   – – –   – – – – – – – – – – – – – – 46 hold föld, 5 ½ öl fa 
levágva, beszállítva és 
kongrua 


– – 300 – – – – – – – – – – – – – – – –   


15 Mezőkapus-Capuşul 
de Cămpie 
(Maros megye) 


231 Nagyikland 
t.e. 


73 Kisikland-Iclănd 
(Maros-megye) 


6 lélek 
2 család 


3 km   1 
család 


1 róm.kat. – – – g.kat. – 2 – – 1 1 2 50 lei 21 hold föld és 60 véka 
tengeri és kongrua 


– – 775 50 – – – Lázár Dá- 
niel malom- 
mester 


– – – – – – 12 – 10 27 21   


16 Mezőköbölkut- 
Fântâniţa 
(Maros-megye) 


578   – – –   – – –  – – – – – – – – – – 13 ½ hold föld, 311 lei 
dézma, 192 lei készpénz, 
200 lei stóla és kongrua 


– – 250 110 – – – – – – – – – – – – – – –   


17 Mezőméhes-Miheşu 
(Kolozs-megye) 


487   Mezősályi-Șialiu 
(Kolozs-megye) 


37 lélek 
7 család 


8 km   1 
család 


1 róm.kat. – – 1 fiú g.kat. 5 – 2 – 6 1 – – 23 h. föld, ½ h. szőllő, 
Kendeffy uradalomtól 5 h. 
megmüvelve, Ilyés-udvar- 
tól 3 h. és 4000 lei kp. 


– 1600 6400 – – 4 Ref. 
Naptár 


2 Zsoltár – – – – – 7 32 18 56 104 104 67   


18  
 
Mezőörményes- 
Urmeniş 
(Maros-megye) 


 
 
185 


  Mezőszentmárton 
Sânmartin de Câmpie 
(Maros-megye) 


65 lélek 
25 család 


9 km   2 
család 


2 róm.kat. – 7 – „ – 9 – 3 20 2 9 270 lei 
Hátr.570 l. 


 
 
 
20 hold föld 
és kongrua 


– 2000 1470 17 – – 2 Biblia Gödri 
János 


– – – – – 49 58 72 47 47 7   


19 Mezőkirályfalya- 
Craieşti (Maros-m.) 


14 lélek 
3 család 


5 km   1 
család 


1 unitárius – 3 – „ – 2 – 1 2 1 – Hátr. 
120 lei 


– – – 430 – – – Makkai 
János 


– – – – – – 19 23 23 23 9   


20 Mezőszilvás-Sivaşul 
de Câmpie (Maros-m.) 


16 lélek 
5 család 


6 km   – – – 2 – „ – – – – 5 – 2 60 lei 
Hátr. 90 l. 


– – – – – – – Özv. báró 
Majthényi 
Istvánné 


– – – 2 – 25 70 75 29 29 59   


21 Mezőpagocsa- 
Pogaceana 
(Maros-megye) 


200   – – –   – – – – – – – – – – – – – – 20 h. szántó, 35 v. tengeri, 
3000 lei egyh. adó, 4 nap- 
szám, 28.000 lei isk. segély 


– – – 2567 – – – – – – – – – – – – – – –   


22 Mezőszengyel 
Sânger 
(Torda-megye) 


192 Mezőszakál 
t.e. 


122 Keménytelke 
Cipeisenu (Torda-m.) 


24 lélek 
5 család 


7 km  Mező- 
bodonhoz 
7 km 


5 
család 


2 gör.kat. 3 gör.kat. 6 4 g.kat. 5 – – – – 5 – – 10 hold kényszerbérlet, 
½ h. kert és kongrua 


– – 1500 2000 – – – – – – 5 – – 4 6 15 28 31 7   


23  
 
 
 
 
 
Mezőújlak- 
Delureni 
(Kolozs-megye) 


 
 
 
 
 
 
51 


 
 
 
 
 
 
Septér t.e. 


 
 
 
 
 
 
120 


Nagycég-Țagul 
(Kolozs-megye) 


75 lélek 
22 család 


25 km  Katonához – – – 3 – „ 22 – 2 – 22 – – –  
 
 
 
 
 
20 ½ h. kanonika, 
kert és kongrua 


1 h. temetői 
használat 


3000 – – 


3
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2
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f.
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5 Naptár – Szabó 
Ferenc 


– – – 2 2 – 3 3 80 80 5   


24 Kiscég-Țagsor 
(Kolozs-megye) 


10 lélek 
4 család 


21 km  Nagy- 
sármáshoz 


– – – – – „ 1 – – – 4 – – – 1 h. szénafű 
jövedelme 


– – – – – – – – – – – 6 12 45 45 35   


25 Budatelke-Budaţela 
(Kolozs-megye) 


17 lélek 
4 család 


20 km  Újőshöz – – – – – „ 2 – 1 1 2 – – – – – 90 250 – Bajnóczy 
Ákos 


– – – – – – 12 7 45 44 28   


26 Lompérol-Zoreni 
(Kolozs-megye) 


57 lélek 
17 család 


18 km  „ 3 
család 


1 róm.kat. 1 róm.kat. 
1 unitárius 


4 – „ – 15 – – – 2 – – – – – – – Borbély 
Kálmán 


– – – 1 – – 5 16 25 25 szaporulat: 
32 


  


27 Mezőszentmihálytelke 
Sânmihaiul de Câmpie 
(Kolozs-megye) 


19 lélek 
9 család 


12 km  Köböl- 
kúthoz 


2 
család 


– 2 róm.kat. 1 2 „ 2 – – 1 2 3 – – – – – – – Özv. báró 
Thoroczkay 
Józsefné 


– – – – – – 31 78 53 53 59 Mezőszent- 
mihály 1913 


 


28 Mezőkecsed-Chicid 
(Kolozs-megye) 


3 lélek 
1 család 


12 km   – – – – – „ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – 3 10 10 7   


29 Viszolya-Visiola de 
Câmpie (Kolozs-m.) 


4 lélek 
3 család 


6 km   1 
család 


1 róm.kat. – – 4 „ 1 – – – 1 2 – – – 60 – – – – – – – 1 1 8 – 19 22 22 18   


30 Mezőzáh-Zahul 
de Câmpie 
(Torda-megye) 


392 Mezőtóhát 
l.e. 


158 Mezőceked-Țicud 
(Torda-megye) 


2 lélek 
1 család 


5 km   – – – – – „ – – – – – – – – 12 hold ősi, 8h. agrár- 
föld, 3 q. búza, 8 q. ten- 
geri és kongrua 


– – 5200 – – – – – – – – – – 8 10 2 14 14 12   


31  
Nagyölyves-Ulies 
(Maros-megye) 


 
321 


  Mezőrücs-Râciu 
(Maros-megye) 


72 lélek 
19 család 


8 km   5 
család 


2 unitárius 3 unitárius 18 – „ – 20 8 – 12 – – –  
26 hold föld,  
9 hold kaszáló 
és kongrua 


– – 1600 – – – – Németh  
András 


– – – 1 – – 105 50 92 116 44   


32 Mezőszentgyörgy 
Sângeorge de Câmpie 
(Maros-megye) 


5 lélek 
1 család 


3 km   – – – – – „ – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 15 21 21 16   


33 Nagysármás- 
Șârmușu 
(Kolozs-megye) 


1532   – – –   – – – – – – – – – – – – – – 32 hold föld 
és kongrua 


– – egyházi 11 
hold, világi 
telepes 1825 


– – – – – – – – – – – – – – – –   


34 Nagysajó-Sieu 
(Naszód-megye) 


285   Zselyk-Jeca 
(Naszód-megye) 


40 lélek 
12 család 


6 km   8 
család 


2 ág. ev. 4 ág. ev. 
1 advent 
1 gör.kat. 


– 12 szász 
luth. 


9 – 2 1 4 8 6 400 lei 16 h. föld, 812 lei 
kp. és kongrua 


– – 1100 – 12 Harang- 
szó 


5 Ref. 
Naptár 


– – – – – 23 
ág. ev. 


– – – 4 23 23 szaporulat: 
17 


 Kucsma 6, Pászmos 17, 
Kissajó 5, Monora 4, 
Petres 8, Berléd 7 


35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naszód-Năsăud 
(Naszód-megye) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 


H
a


v
a


s
i


 
m


i
s


s
z


i
ó


 


 Ó-Radna-Rodna veche 
(Naszód megye) 


35 lélek 
16 család 


43 km   11 
család 


3 róm.kat. 
3 gör.kat. 


5 róm.kat. 
1 gör.kat. 


4 9 g.kat. – – 18 2 3 6 8 680 lei 
Hátr. 1220 l. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180 lei egész évi 
dézmakamat 
és kongrua 


– – – – 
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Katona 
Izsákné 


– – 5 2 4 23 30 51 92 112 77   


36 Kisilva-Ilva Mica 
(Naszód-megye) 


30 lélek 
15 család 


24 km   11 
család 


6 róm.kat. 
1 gör.kat. 


4 róm.kat. 3 10 „ – – 14 4 3 4 4 400 lei 
Hátr. 600 l. 


– – – – Szabó 
Albert 


Lendvay 
Erzsikét 


– 2 – 2 – – – 5 32 2  Zágra 3 


37 Romuli 
(Naszód-megye) 


1 lélek 
1 család 


36 km   1 
család 


1 róm.kat. – – – „ – – 1 – – 1 – – – – – – – – – 1 – 1 – – – 4 19 18  Bichis 7 


38 Makód-Mocod 
(Naszód-megye) 


3 lélek 
1 család 


11 km   – – – – – „ – 2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 3 Alsóbalázs- 
falva 1898 


Bánffy-telep 8 


39 Szentgyörgyfürdő 
Sângheorghe-bai 
(Naszód-megye) 


13 lélek 
5 család 


30 km   2 
család 


1 róm.kat. 
 


1 róm.kat. 4 5 „ – – 3 3 1 1 3 100 lei 
Hátr. 320 l. 


– – – – – Hodgyay 
Albert 


– 2 – 3 – – 7 18 18 5  Földra 16 


40 Telcs-Telciu 
(Naszód-megye) 


2 lélek 
1 család 


21 km   1 
család 


1 róm.kat. – – – „ – – 1 – – 1 – – – – – – – – 1 – 1 1 – – – 9 5 7 Felsőbalázs- 
falva 1898 


Kajla 12 


41 Máriavölgyi fürészgyár 
Marie-Vale 
(Naszód-megye) 


3 lélek 
1 család 


56 km   – – – 1 – „ – – 2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 11 8  Maier 21 


42 Magura-Ilva 
(Naszód-megye) 


9 lélek 
2 család 


40 km   – – – 3 – „ – – – 2 – – – – Kerülettől 
1000 lej útazási 
segély 


– – – – – 1 – – – – – – – 2 szaporulat: 
7 


 Törpény 6 


43 Les-Leşiu 
(Naszód-megye) 


4 lélek 
2 család 


29 km   1 
család 


– 1 róm.kat. 1 – „ – – 2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7  Kosma 13 


44 Nepos 
(Naszód-megye) 


6 lélek 
1 család 


11 km   – – – 4 – „ – – – 1 1 – 1 100 lei 
Hátr. 100 l. 


– – – – – – 1 – – 1 – – 1 – – 7  Nagydemeter 4 


45 Entradam-Jidoviţa 
(Naszód-megye) 


4 lélek 
1 család 


1 km   1 
család 


– 1 gör.kel. 1 1 „ – – 1 – – 1 – – – – – 800 – – – – 1 – – – – – – 7   


46 Csépán-Cepan 
(Naszód-megye) 


2 lélek 
2 család 


8 km   2 
család 


1 lutheránus 1 gör.kat. – – „ – 1 – – – 1 – – – – – 1600 – – – 2 – 3 11 1 3 8 8 9   


47 Kirlibaba-Kârlibaba 
(Naszód-megye) 


3 lélek 
2 család 


85 km   2 
család 


1 gör.kel. 1 gör.kel. – – „ – – – 1 – – – – – – – – – – – 2 – 2 – – – – – 3   


48 Dornisara 
(Naszód-megye) 


2 lélek 
1 család 


82 km   1 
család 


– 1 róm.kat. – – g.kel. – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – szaporulat: 
2 


  


49 Nagyilva-Ilva-Mare 
(Naszód-megye) 


3 lélek 
2 család 


47 km   2 
család 


1 gör.kat. 1 gör.kat. – 2 g.kat. – – 2 – – 1 – – – – – – – – – 2 – – – – – 16 16 13   


50 Nagyrebra-Rebra 
(Naszód-megye) 


7 lélek 
2 család 


8 km   1 
család 


– 1 gör.kat. 2 2 „ – – – 2 1 1 – – – – – – – – – 1 – 1 – – – 5 9 2   


51 Pusztakamarás- 
Cămăraş 
(Kolozs-megye) 


284   Novaly-Noviu 
(Kolozs-megye) 


14 lélek 
7 család 


4 km   3 
család 


3 róm.kat. – – 2 „ 1 1 – – 2 3 – Hátr. 
1550 lei 


 
45 hold föld 
és kongrua 


Egyházi földek 
haszonbéréből 


1600 1073 600 – – – Szász 
család 


– – – – – 7 3 15 26 32 18 Novaly  
1786 


 


52 Mezőszombattelke 
Sâmboltin (Kolozs-m.) 


3 lélek 
1 család 


4 km   – – – – – „ – – – – – – – – – 882 – – 


1
5


 
H


a
r


a
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ó


 


– – – – – – – – – – 5 2 15 12   


53  
 
 
 
 
Sajószentandrás- 
Sfântu 
(Naszód-megye) 


 
 
 
 
 
187 


  Sajókeresztur-Cristur 
de Sieu (Naszód-m.) 


37 lélek 
8 család 


3 km   5 
család 


– – 5 – „ – – – – – – – 200 lei 
1 v. ten- 
geri család k.


 
 
 
 
15 hold szántó, 
3 hold legelő, 
10 szekér fa 
és kongrua 


– – – – – – – – – – – – 14 2 8 49 49 12   


54 Sajómagyarós-Sieu 
Magherus (Naszód-m.) 


11 lélek 
3 család 


8 km   1 
család 


– – 3 – „ – – – 1 – – 1 100 lei – világi: 
2000 
egyh.: 
18 


– – – – – – – – – – 19 10 11 19 19 8   


55 Kentelke 
(Szamos-megye) 


19 lélek 
4 család 


5 km   2 
család 


– – 1 – „ – – – 1 3 – 1 100 lei – 500 800 – 3 Naptár – – – – – – – 20 10 18 27 27 8 Kentelke 
1889 


 


56 Kerlés 
(Szamos-megye) 


40 lélek 
9 család 


7 km   3 
család 


– – 4 – szász 
luth. 


– – 1 4 6 – 1 1000 lei – 800 – – – – Triff János 
intéző 


– – – 2 2 26 20 25 29 29 szaporulat: 
11 


Kerlés 
1914 


 


57 Középfalva-Ciuza 
(Szamos-megye) 


7 lélek 
3 család 


30 km  Magyar- 
nemegyé- 
hez 


1 
család 


– – – – g.kel. – – – – – – – – – – – 500 – – – – – – – – 27 36 15 21 21 29   


58  
Sófalva-Sărata 
(Naszód-megye) 


 
470 


  Malomárka-Monariu 
(Naszód-megye) 


16 lélek 
6 család 


6 km   – – – 2 – „ 1 3 2 – – – – – 32 hold föld, 
13 kelengye búza, 
4 szekér fa 
és kongrua 


– – – – 2 Harang- 
szó 


1 Ref. 
Naptár 


– Nagy Pál 
kovács m. 


– – – – – – – 12 9 9 szaporulat: 
4 


 Szeretfalva, Király- 
németi 41 


59 Simontelke-Simonesti 
(Naszód-megye) 


10 lélek 
3 család 


8 km   – – – 1 – „ – 3 – – – – – – – – egyh.: 28 – – – – – – – – – – 34 34 32 23 23 24 Simontelke 
1745 


 


60 Sajóudvarhely- 
Sieu-Odorheiu 
(Szamos-megye) 


130   – – –  – – – – – – – – – – – – – – – 6 hold szántó, 1 hold 
178 □öl kert, 8 h. újabb 
földkiegészítés, 280 lei 
és kongrua 


– – 350 70 – – – – – – – – – – – – – – –   


61 Somkerek-Sintereag 
(Szamos-megye) 


–   – – –   – – – – – – – – – – – – – – 17 hold föld, kézi- 
napszám és kongrua 


– – – 3500 – – – – – – – – – – – – – – –   


62  
Szentmáté-Matei 
(Naszód-megye) 


 
– 


  Kékesujfalú-Coroinesti 
(Naszód-megye) 


43 lélek 
15 család 


4 km   2 
család 


1 ág. ev. 1 ág. ev. 8 – g.kat. 10 14 1 1 9 1 – – 16 hold föld, 20 ke- 
lengye búza, 180 v. 
tengeri, magtárból 40 
véka tengeri, 2 hold 
ugarolás, 20 kézi nap- 
szám és kongrua 


Persely- 
pénzből 


– – – – – – – – – – 3 – 30 31 32 60 56 17 Bödön 
1663 


 


63 Aranyosmóric-Moruţ 
(Naszód-megye) 


29 lélek 
19 család 


2 km   15 
család 


4 ág. evang. 
8 róm.katolikus 


1 gör.keleti 


2 róm.kat. 2 5 g.kat. 14 2 – – 1 13 – – – – – – – – – – – 1 – 1 – 28 17 19 26 30 1   







64 Teke-Teaca 
(Maros-megye) 


445 Kolozsnagyida 
Juda 


175 – – –   – – – – – – – – – – – – – – 39 hold föld 
és kongrua 


– – 80 1300 – – – – – – – – – – – – – – – Szászpéntek 
1790 


Vajola 11 


65  
 
Tacs-Tonciu 
(Naszód-megye) 


   Vermes-Vermiş 
(Naszód-megye) 


25 lélek 
6 család 


6 km   – – – 7 – szász 
luth. 


– – – 1 – – – –  
 
? 


– galaci 
egyh.: 23 
vil.: 1200 


– – – – – – – – – – – – – 9 21 11 szaporulat: 
3 


  


66 Lekence-Lechinţa 
(Naszód-megye) 


19 lélek 
6 család 


8 km   – – – 2 – „ – – – 2 2 – – – – – – – – – – Oláh 
Mihály 


– – – – – – 20 56 61 110 91 Galac 
1889 


Dipse 17 


67 Harina-Herina 
(Naszód-megye) 


11 lélek 
3 család 


4 km   – – – 1 – „ – – – 1 1 – – – – – – – – – – – – – – – – 14 5 13 19 15 9   


68  
 
 
Tuson-Tuşinu 
(Kolozs-megye) 


 
 
 
215 


  Kissármás-Sármășul 
(Kolozs-megye) 


113 lélek 
39 család 


6 km   9 
család 


5 gör.kat. 4 gör.kat. 14 4 g.kat. 32 4 3 4 18 5 – –  
 
 
40 hold föld 
és kongrua 


Hívek tekin- 
télyes adomá- 
nyából 


1000 – – – – 7 Zsoltár Br. Bánffy 
Mária 


– – 1 – – – 8 40 64 66 szaporulat: 
47 


  


69 Báld-Balta 
(Kolozs-megye) 


116 lélek 
31 család 


7 km   6 
család 


3 róm.kat. 2 róm.kat. 
1 gör.kat. 


14 3 „ – 27 3 1 26 8 – – Uradalom 
adománya 


350 – – – – 9 Zsoltár Sikó Géza 
intéző 


– – 1 – – 19 10 21 50 82 szaporulat: 
34 


  


70 Velkér-Răzoare 
(Kolozs-megye) 


50 lélek 
13 család 


8 km   – – – 7 – „ – 13 – – 3 – – – Évi 
200 leiből 


450 – – – – 9 Zsoltár Pál István 
bérlő 


– – 1 – – 15 5 15 17 28 szaporulat: 
22 


  


71 Meződomb-Dâmb 
(Kolozs-megye) 


27 lélek 
7 család 


3 km   2 
család 


– 2 róm.kat. 3 – „ – 7 – – 7 2 – – – – – 250 – – 1 Biblia 
8 Zsoltár 


– – – – – – 3 24 30 48 32 21   


72 Újős-Fântânele 
(Naszód-megye) 


   Fűzkút-Sălcuta 
(Naszód-megye) 


42 lélek 
10 család 


6 km   2 
család 


1 baptista 1 gör.kat. 9 – „ 10 – – – 8 2 – – 32 h. föld és kongrua 
+ Fűzkúttól 17 h. föld 


17 hold föld 
jövedelme 


egyházi: 
65 


– – – – 2 Zsoltár 
1 Biblia 


– – – – – – 121 53 49 43 40 79 Fűzkút 
1888 


Bongárd 12 


73 Uzdiszentpéter- 
Sânpetru de Câmpie 
(Kolozs-megye) 


333   – – –   – – – – – – – – – – – – – – 32 hold föld, igásnap- 
számok, 3 és fél hold 
erdő és kongrua 


– – 4605 – – – – – – – – – – – – – – – –   


 Összesítés: 10628  1030  Lélek: 
1407 
Család: 
451 


   115 gör.kel. 10, gör. 
kat. 17, róm. 
kat. 35, unit. 3, 
szász luth. 7, 
baptista 1 


gör.kel. 11, gör. 
kat. 27, róm. 
kat. 21, unit. 4, 
szász luth. 5, 
adventista 1 


180 81  151 144 74 44 198 105 48    15669 29038 16061 Haranszó: 
80 
Ref. Ifjúság 
4 


Ref. Napt. 51, 
A kikre nem 
volt méltó a 
világ 10, 
Traktatus 45 


Szt. Biblia 15, 
Zsoltár 38, 
Imakönyv 3 


   11 45 43 39 867 1018 1536 1689 1994 1060 
Szaporodás: 
183 


  


 








 


I. 


A SZÓRVÁNYKÉRDÉS 
HUNYADMEGYEI SZEMMEL 


IRTA: HORVÁTH JENŐ. 
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1. A szórványmisszió alapelvei. 


Vannak emberek, akik nem mernek orvoshoz menni, 
nehogy betegek legyenek. Valami babonás védekezéssel titkol- 
ják bajukat, tagadják le fájdalmukat. Tartják magukat, mintha 
csak betegségük kimondásától függne, hogy egészségesek- e 
vagy sem. 


Igy „tartotta magát“ egyházunk is, nyugodtabb évek 
áltató langymelegében. Egészségesnek hittük s ezer sebből 
vérzett. 


Egyre több sebre mutat rá a nagy Orvos, mióta tekin- 
tetét nem kerüljük el. Igy láttuk meg szórványaink apró 
sebeit is, melyeken át azonban, észrevétlen lassúsággal, 
állandóan vérzik egyházunk népe. 


A felismerés tizenkettedik órája ütött. A szórványmisszió 
gondolata egyszerre tört megdöbbentő halaszthatatlansággal 
életünkbe. Nincs szavunk és nincs ellenvetésünk rá. Egy sok 
szórvány gondja közt morzsolódó lelkipásztortársam, mikor 
jövőmutató választ kértem tőle, ebbe a két szóba sírta bele 
a lelkét: „Jaj nekünk!“ Meg kell ismernünk szórványaink 
tarthatatlan helyzetét, hogy e felkiáltásban többet lássunk 
szinészies póznál s ne legyen egyetlen fia se egyházunknak, 
aki át ne érezze, milyen fájdalmas valóság van e jajkiáltás 
mögött. 


Egyike a legmegrendítőbb példáknak hunyadi szórvá- 
nyaink helyzete, ahol a sok elszórt töredékben élő szórvány- 
beli testvéreink kétszeres próba alatt vannak: hitük és faji 
mivoltuk egyaránt veszélyben forog. 


Mielőtt azonban a konkrét részletekre térnénk, tisztáz- 
zunk néhány alapvető kérdést. 


1. Sem Hunyadmegyében, sem másutt nem mai keletüek 
a szórványok. A szórványmisszió pedig, mely még inkább 
új dolognak tetszik, régebbi eredetre megy vissza, mint 
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gondolnók. Az Úr Jézus azt mondotta magáról, hogy „azért 
jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami 
elveszett.“ (Lk. 19:10.) A nyáj veszendő juhairól pedig ezt 
tanította: „Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha 
van és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilencven- 
kilencet a pusztában és nem megy az elveszett után, mígnem 
megtalálja azt.“ (Lk. 15:4.) És az Úr Jézus valóban így is 
tett: a kallódó, veszendő századik juhot kereste, mentette 
meg. Munkája személyes volt, nem tömegmunka, amelyben 
le kell számítani a kallódást, a forgácsolódást. 


Nos, a szórványokba széledt testvéreink ilyen elmaradt 
kalászok, veszendőbe hagyott századik juhok. Az elmorzso- 
lódás, beolvadás veszedelme legfenyegetőbben őket veszi 
körül s bármilyen nagy is a veszély, s bármilyen kevesen is 
vannak a szórványban, egyházunk nem mondhat le róluk, 
sőt minden áldozatot meg kell hoznia érettük, ha igazán 
Krisztus serege akar lenni. 


A szórványmisszió alapja tehát az Úr Jézus élete és 
parancsa. 


2. Ennek a szórványmissziónak meg is találjuk a nyomát 
végig egyházunk egész történetében. Elég most itt néhány 
példára hivatkozni. Az őskeresztyénség idejéből legszebb 
bizonyság rá a Péter első levele, melyet az ősz apostol 
egyenesen az „elszéledt jövevényeknek“ írt. A diaszpóra- 
gondozásnak intézményes szervezete van a német evangélikus 
egyházban, csaknem százéves múlttal: Wichern, a belmisszió 
atyja, a kallódó ifjúságot gyűjtötte a Rauhes Hausba,1 Löhe 
a Lutheránus Belmisszió Társaságot 1850-ben elsősorban a 
diaszpórák gondozására alapította,2 sőt a már 1832-re vissza- 
nyúló keletkezésű Gusztáv Adolf-Egylet is sokat tett a szórvány- 
gondozás terén.3 A skót reformátusok belmissziói munkája4 


(Home Mission) eleitől kezdve nagy gondot fordított az 
elszórtan élő egyháztagok lelkigondozására, gyülekezetekbe 
 


1 Wurster—Hennig: Was jederman heute v. d. Inneren Mission 
wissen muss. 


2 B. Pap István: A belmisszió hősei. Bp. 1912., 206 o. 
3 D. J. Steinweg: Die Innere Mission der ev. Kirche. H. 1928., 


299, 382 o. 
4 4 Life and Work. 1931: 161 o., 1933 : 278 o., 1934: 282, 410 o. 
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való tömörítésére, különösen hangsúlyozva a munka missziói 
s ugyanakkor határozott egyházi jellegét. 


Nálunk még sem egyéni, sem egyesületi kezdeményezés 
nem előzte meg az egyházat a szórványmisszió terén. Annál 
fontosabb hát mindnyájunknak, mint egyháznak, felelősségét, 
az eddigieknél sokkal fokozottabb felelősségét meglátnunk 
és az ezen a téren ránk váró feladatokat vállalnunk, mint 
egy élő egyháztól elválaszthatatlan munkát. „Viseljetek gondot 
azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek 
titeket vigyázókká tett!... “ (Ap Csel. 20:28.)  


3.  A szórványmissziót különösen aktuálissá és jelentőssé 
teszi számunkra mai helyzetünk, amikor az elvérzés, beolvadás 
mindannyiunkat fenyegető veszedelem s amikor egész egy- 
házunk a szórványosodás útján van. Gondoljunk elnéptele- 
nedő egyházközségeinkre, a regáti ismeretlenségbe való ván- 
dorlás fellendülésére, munkakeresők nomád életére stb. 


Természetes, hogy ennek megfelelőleg egyházunk mun- 
kája is fokozottabb mozgékonyságot igényel, ami nélkül 
szórványmisszió el sem képzelhető. 


4.  A szórványmisszió, a maga igazi lényegében, sohasem 
irányulhat más felekezetek vagy fajok ellen. Nem támadás, 
hanem megvédése, megtartása a mieinknek, a ránkbizottak- 
nak. Ennek pedig csak egy útja lehet: rámutatni az egyetlen 
fundamentomra, melyen állva megmaradhatnak. Erről a biztos 
talajon való szilárd megállásról beszélve, mondja Moody egy 
ir ember jellemző nyilatkozatát: „Én sokszor ingadozom, de 
a Szikla sohasem!“ 


A szórványmisszió célja tehát: eljuttatni a megtartó 
Igét minden református testvérünkhöz, a legnagyobb elha- 
gyatottságba is. Ha egyszer aztán Krisztus úrrá lett szivükben 
s az ő egyházának közösségébe, az egy test vérkeringésébe 
állandóan szervesen belekapcsolódnak, nem fogják Istentől 
adott református voltukat se megtagadni, elejteni, ha még- 
annyira kereszthordozás is lenne az. 


Nyilvánvaló, hogy a szórványmissziónak többnek kell 
lennie, mint ünnepi testvéri szónak: az Anyaszentegyháznak 
gyermekeiért kinyuló és magához ölelő karjait kell meg- 
éreznie a sok-sok századik juhnak. 
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2. A hunyadi szórványok. 
 


Ezek után vegyük számba hunyadmegyei szórványainkat. 
A hunyadi református egyházmegye területén ma 25 anya- 
egyház van, ugyanennyi lelkipásztorral az élén. A 25 közül 
mindössze négynek nincs szórványa. A legtöbb szórvánnyal 
bíró egyházközségek közül ötnek az élén lévitalelkész áll. 
21 egyházközséghez összesen 85 szórvány tartozik, 494 lélek- 
számmal. Vegyük sorra őket: 


1. Algyógy. A lelkipásztor teendőit jelenleg Kovács 
Lajos nyug. lelkész látja el. Régi adata 28 szórványról beszél, 
a legutóbbi évi lelkészi jelentés négyről, négy lélekkel. Ezek: 
Balsa, Bencenc, Bozes, Csigmó. Mikor e sorok iródnak, adm. 
lelkész ezeket irja: „Tudomásom szerint az Algyógyhoz be- 
osztott szórványok közül egy sem volt anyaegyházközség. 
Sőt a szórványokban sincs ma már lélekszám.“ 


2. Alpestes. Lelkész: Szentgyörgyi Mihály. Szórványai: 
Keresztyénalmás, Felpestes, Nándor. Szórványlélekszámot, 
munkát az évi jelentés nem említ, újabb jelentés nem érkezett 
be. A korábbi jelentések 10 lélekszámról szólnak, kik nagy- 
részt a hunyadi templomba járnak. 


3.Aninósza. Lelkész: e sorok irója. Egyetlen szór- 
ványa: Alsóbarbatyén, 3 lélekszámmal. Mindhárom vegyes- 
házasságban (r. k.) élő férfi. Gyermek csak egy helyen van: 
katolikusok. Régebben itt nem voltak reformátusok, a mos- 
taniak kisiparosok, vándorvasutasok. Az anyaegyház templo- 
mába járnak, időnként lelkész látogatja őket. Állandóan kapnak 
református lapokat, iratokat. 


4. Bácsi. Lelkész: Finta János. Pasztakalán leány- 
egyház mellett két szórványa van: Tompa és Batiz, 5—5 
lélekszámmal. Bejárnak az anyaegyház templomába. 


5. Borbátvíz. Lév. lelk.: Kacsóh Béla. Puj leányegyház 
és Fehérviz társegyház mellett 9 szórványa van, 69 lélek- 
számmal. A Zsilvölgyéből történő kivándorlások következ- 
tében a szórványok lélekszáma növekedik. Lelkész havonta 
felkeresi őket. E szórványok: Serél, Farkaspatak, Felsőszállás- 
patak, Ponor, Bajesd, Urik, Macesd, Mezőlivádia és Nagybár. 
Utóbbi jelentős ipartelep, hol egy kis gyülekezeti élet is 
kialakulóban van. Az itteni keramika-gyár áldozatkész igaz- 
gatója, Török István, a Puj-környéki Ref. Férfiszövetség elnöke. 
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Az egyháztagok időnkénti összejövetelére Vass Imre ref. 
asztalos lakását ajánlotta fel. 


6. Brád. Lév. lelk.: Keresztes János. Kőrösbánya és 
Kristyor társegyházakon kivül ide tartoznak: Muszdri 5, 
Meszták 8, Ribice 5, Cebe 3, Alváca 4, Riskulica 1, Privo- 
lesd 1 Nagyhalmágy 1 és Mórevölgye szórvány 2 lélekszám- 
mal, összesen 9 szórvány 30 lélekszámmal. A mai helyzetről 
lelkész ezeket mondja: „Istentiszteletet tartok Alvácán. A 
szórványokból bejárnak az anyaegyházakba istentiszteletre. 
Meg szoktam őket többször látogatni. Segitséget nincs honnan 
várjak, mert pénz kellene, hogy ne gyalog járjak. Ribice 
anyaegyház volt. 1848-ban ottlakó hiveink a forradalom áldo- 
zatai lettek. Egyideig Brád-Ribice néven voltak, de ma csupán 
egy család lakik ottan.“ 


7. Haró. Lév. lelk.: Filep Albert. Leányegyháza Kéménd. 
Szórványai: Hondol 3, Csertés 3, Berekszó 25, Vormága 2 
és Boholt 2 lélekszámmal, összesen 5 szórvány 35 lélek- 
számmal. A szórványokban évente négyszer van istentisztelet, 
lelkész látogatásokat és vallásórákat tart, a jelenlegi helyzetről, 
keletkezésről ezeket irja: „Nem régi, rendes gyülekezetekből 
fejlődtek vissza s templomuk sincsen, nem is volt. A harói 
szórványok a Nagyág vidékén levő aranybányákhoz vándorolt 
hiveinkből alakultak, de mostanában el is néptelenedtek. 
Azonban egy év óta ismét fejleszteni kezdték ezen arany- 
kitermelő üzemet s talán ismét megszaporodnak hiveink. 
A többi szórványokba mint cselédek kerültek egy páran, de 
szétszóródtak gyermekeik a városokba, mint iparosok. A berek- 
szói szórvány erősebb, ahova Haróból szűrődtek hiveink és 
úgyszólván idetartozóan résztvesznek egyházi életünkben. 
Nagyágról kihaltak és eltávoztak. A többiek sok gondot nem 
okoznak, mert itten lévén rokonaik, így időnként idejönnek 
templomba, meg egyéb egyházi ügyeikben ... Szükséges 
volna valamelyes közös gyűjtésből ingyen vallásos folyóira- 
tokat szétosztani köztük.“ 


8. Hátszeg. Lelkész: Csulak Ferenc. Három szórványa 
van 30 lélekszámmal, éspedig: Alsószilvás 5, Farkadin 6 és 
Nalác 19. Nem esvén távol, a hivek bejárnak az anya- 
egyház templomába. Lelkipásztoruk személyesen érintkezik 
velük s ellátja őket hiterősítő iratokkal. Előállásukról lelkész 
ezeket mondja: „Szórványaim közül egyik sem volt ref. 
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egyház, mindig szórványok voltak, az ottani földbirtokosok 
cselédei alkották és alkotják a szórványt.“ 


9. Hosdát. Lelkész: Bartha Endre. Az évi jelentésben 
hivatalosan 4 szórvány szerepel, de lelkészük ezt írja: „Szór- 
ványom, amelyben lélek is van, csak egy van: Alsónádasd 
4 lélekkel. Ezekért tenni nehéz, mert gyári munkáscsalád, 
legfeljebb iratok által vagy ünnepnapi látogatás által. Az 
anyaegyház templomába járnak.“ 


10. Kisbarcsa. Lév. lelk.: Csősz Gábor. Sem mult évi, 
sem azutáni jelentés nem áll rendelkezésünkre. A legutóbbi 
ref. naptár adatai szerint két szórvány van itt, Nagybarcsa 
és Szentandrás, melyekben 1932 ben 5 és 3 ref. lélek volt. 


11. Lupény. Lelkész: Graf József. Évi jelentés szerint 
4 szórványa van 46 lélekszámmal, kik „nagyobbrészt be- 
jártak a templomba.“ Ezek közül a ref. naptár egyet nevez 
meg, Felsőbarbatyént. 


12. Marosillye. Lelkész: László Zoltán. Marosnémeti és 
Marossolymos egyházakon kivül 9 szórványa van összesen 
50 lélekszámmal és pedig: Lapusnyak (12), Guraszáda (7), 
Branyicska (8), Szirb (2), Zám (4), Kimpur (2), Dobra (4), 
Abucsa (2) és Lesnyek (9). Előállásukról, gondozásukról lel- 
kész a következőket írja: „Ezekben a világ négy tája felé 
szétszórt szórványokban a lelkigondozást alkalmi látogatá- 
sokkal, levelezéssel, hitbuzgalmi iratok kiosztásával végzem; 
közülük többen bejárnak a templomba, kik közelebb laknak. 
Az adott körülmények és szegénységünk miatt egyelőre többet 
nem tehetek. E szórványok sohasem voltak önálló egyház- 
községek. Vidékünk évszázadok óta román lakosságú volt, a 
magyarság itt főként tisztviselőkből és iparosokból állott s 
Marosillye központ lévén, itt szerveztetett meg 1600 körül a 
ref. egyházközség. Hasonlóképpen Marosnémeti és Maros- 
solymos is, amelyek mindig csekély lélekszámú önálló egy- 
házközségek voltak. Marosnémeti 1929-ben szünt meg mint 
önálló lelkészi állás, mivel csak 30 lélekszáma van, Maros- 
solymoson pedig 1870 körül volt az utolsó pap. Szórványaim 
tipikus szórvány-helyek, templom és vagyon nélkül. Néhány 
törzsökös nemesi birtokos családon kivül jövő-menő cseléd- 
ségből állanak.“ 


13. Nagypestény. Lév. lelk.: Pap Árpád. Klopotiva és 
Őraljaboldogfalva leányegyházakon kivül az évi jelentés 10 
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szórványról és 48 lélekszámról tud (Várhely, Brázova, Ker- 
nyesd, Malomviz, Demsus, Zajkány és Csula összesen 37, 
továbbá Őrváralja 9, Csopea 1 és Szacsal 1 lélekszámmal), 
de lelkész legutóbbi jelentésében ezeket irja: „Klopotivával 
együtt 8 szórványom van 37 lélekkel. Ezeken kivül vannak 
olyan községek és távolabbi vidékek, ahol átmenetileg meg- 
telepedik egy-egy ref. hivünk, ezek nincsenek beleszámítva. 
Klopotivára, míg járható út van, minden héten felmegyek és 
vallásórát is tartok. Malomvizen szoktam a nyári időszakban 
templomozni, rendesen évi négyszer és vallásórát is szoktam 
tartani, útmutatást adva a szülőknek a további leckékre. Vár- 
helyre is szoktam hetenként felmenni, szintén vallásórára. 
Én ennél többet nem tudok tenni, mert más községbe is el 
kell látogatnom hébe-korba. A helyes az volna, ha nem 
számítva az időjárást, minden hónapban minden egyes ref. 
családot meg lehetne látogatni, egy pár órát foglalkozva velök. 
És mivel, sajnos, itt a hívek nem tudnak magyarul, gondos- 
kodni kellene olyan román nyelvü iratokról, melyek iskolás 
nyelven és szellemben tárgyalnák hitünk igazságait, a többi 
felekezetek hitünkkel ellenkező útjait, mert az többet érne 
ezer olyan prédikációnál, amit úgyse értenek meg. Csak én 
tudom, mi az, mikor három év is kell, míg úgyahogy el- 
mondja ez a szegény gyermek a Miatyánkot, aztán taníts 
mást, ha lehet! Füzetek kellenek, amiket megértenek, mert 
mi nem juthatunk el minden helyre. Vagy akkor két társat 
kérek még magam mellé, máskép elveszünk. A szórványaim 
az öregek elbeszélése és az én eddigi megfigyeléseim szerint 
mind úgy állottak elő, hogy uraink cselédségüket a Székely- 
földről szerezték be, akik aztán itt meg is állapodtak. Ezért 
van, hogy a szórványokban lakó hiveink 90%-a székely. 
Templom egy szórványban sincsen.“ 


14. Nagyrápolt. Lelkész: Fekete János. Két szórványa 
van: Arany 7 és Bábolna 3 lélekszámmal. Kipusztult szór- 
ványok: Gyergyános, Folt, Kisrápolt. A szórványok gondo- 
zásának legnagyobb akadálya, hogy a lelkészi jövedelem a 
megélhetésre sem elég. Keletkezésükről a lelkipásztor ezt irja: 
„Szórványaim közül az aranyi volt régen nagy egyház. Előbb 
katolikus, aztán ref. Egykor „az aranyi főesperesség“ volt a 
cime, sok magyar őslakóval. Később református egyház lett. 
Templom, parókhia volt, ma már a helyét se tudjuk ezeknek. 
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Folyton néptelenedett s ma már csak egy ref. család él benne. 
Folt szintén önálló ref. egyházközség volt valaha. Templom- 
romja hajdani temetője közepén — ma is cinteremnek ne- 
vezik — még látható. Bábolnáról ezideig még nem tudom 
bizonyítani, hogy önálló egyház volt valaha. De tekintve, 
hogy Bethlen-kastély volt ott nagy birtokkal — hihető. Ma 
7 lélekszáma van, kik adót se tudnak fizetni, oly szegények.“ 


15. Petrozsény. Lelkész: Nagy Gyula. 3 szórványá- 
ban — Nagydilzsa 17, Kisdilzsa 3, Derenyest 12 — a 32 
lélekszámot régen odavándorolt s a bányatelepek leépítésével 
ottrekedt munkáscsaládok alkotják. A gyermekek Petrozsény- 
ben vallásos nevelésben részesülnek, a hivek templomba be- 
járnak. 


16. Piski. Lelkész: Gazda Lajos. Az évi jelentés nem 
tud szórványról. A ref. naptár kimutatása 17 lelket említ 
Dédács és Piski-rendezőn. Átmeneti vasutasletelepedésről 
lehet csak szó. 


17. Rákosd. Lelkész: Lakács László. Az évi jelentés 
Rákosdnál 14 szórványt említ 12 lélekszámmal (négy meg- 
nevezve a ref. naptárban: Boós, Groós, Magyarosd, Zalasd), 
a hozzákapcsolt Gyalár társegyháznál pedig 11 szórványt 
1 lélekszámmal, kik valamennyien bejárnak részben anya- 
egyházuk, részben Vajdahunyad templomába s lelkész időn- 
ként meglátogatja őket. 


18. Románberettye. Lelkész: Fülöp Gyula. Társegyház 
Kitid. Hat szórvány tartozik hozzájuk összesen 46 lélekszám- 
mal, éspedig : Goncága 3, Sztrigybrettye 23, Russ 11, Ba- 
calár 5, Sztrigyválya 2 és Sztrigyszentgyörgy 2 lélekszámmal. 
Gondozásukról, előállásukról lelkész a következőket közli: „Oly közel 
fekszenek az illető egyházakhoz, hogy azok 
templomaiban a szórványokhoz tartozó hívek lelki szükség- 
leteiket kielégíthetik. Egyéb segítségre nincs szükség, mint a 
hívek vallásos buzgóságára. A szórványok közül egyiknek 
sincs temploma, egyik sem volt soha önálló egyházközség, 
hogy miként álltak elő a szórványok, erre nézve semmiféle 
adat nem található az egyház irományai között.“ 


19. Szászváros. Lelkész: Szabó Zoltán. Az évi jelentés 
10 szórványt emlit 10 lélekszámmal, a régebbi jelentés 8—8-ról 
tud s hozzá teszi, hogy „a nagy távolság miatt, fuvar, fedezet 
hiányában nem látogathatók meg“ (1932). A legutóbbi ref. 
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naptár 6 szórványt sorol fel itt lélekszám nélkül: Alkenyér, 
Balomir, Felkenyér, Berény, Sebeshely, Alsóvárosviz. Ezek 
közül az elsőt már Tordos tartja számon. A többieket fel 
kell kutatni. A jelenlegi lelkész ezt irja: „Egyházamnak szór- 
ványa nincsen. Lehet, hogy a körüli falvakban akadna egy-egy 
általunk elfelejtett református lélek, jó lenne ezeket is fel- 
keresni, ha ugyan el nem nyelte őket a vegyes házasság 
reánk nézve. Ha Isten erőt ad, ezt is megpróbálom.“ Való- 
színűnek látszik, hogy a többi szórványok a korábban ide- 
tartozott Kudzsir leányegyház szórványai voltak s innen a 
tisztázatlan helyzet. 


20. Tordos. Lelkész: Szabó Endre. Kudzsir leányegyházon 
kivül három szórvány tartozik ide — Perkász 10, Alkenyér 14 
és Balomir 1 — összesen 25 lélekszámmal. Felkenyéren már 
nincsen egyetlen ref. lélek sem. Gondozásukat lelkész így 
képzeli el: „Szórványainkban élő híveink lelki gondozását 
évi hatszori látogatással kényelmesen el lehetne látni, ameny- 
nyiben a lelkész sem útiköltség, sem más kiadás megtérítését 
nem kivánja. Ezt azonban csak úgy lehet megtenni, ha biciklivel, 
vagy más alkalmatossággal keresi fel. Szükséges az ingyen 
iratok kiosztása. Ezidőszerint részben bejárnak a szórványbeli 
hívek Tordosra istentiszteletre, részben a lelkész keresi fel 
őket időnként.“ 


21. Vajdahunyad. Lelkész: Spörl Rudolf. Egy kipusztult 
szórvány mellett egy van még, Alsótelek, ahol 12 ref. lélek 
él, a legújabb jelzés szerint, bár a legutóbbi évi jelentés 
3 szórványt említ 11 lélekszámmal. Lelkész évente alkalom- 
adtán (nyáron) többször meglátogatja őket. „Eredményről 
csak akkor lehetne szó — írja —, ha rendszeresen együtt 
lehetnénk, ez pedig lehetetlen a távolság, meg a munkások 
összegyűjtésének nehézsége miatt.“ 


Egyáltalán nincs szórványa Dévának, Lozsádnak, Petrilla- 
Lónyaytelep-Deákbányának és Vulkánnak. 


Van tehát Hunyadban 85 szórvány hely... 
Szórványhíveink csaknem kivétel nélkül román falvakban 


vannak elszóródva. 60%-ban vegyesházasok, egyrészük nem 
tud magyarul. Egy-két hely kivételével rendszeres istentisztelet 
nem tartható számukra, vagy a távolság, vagy a segítség 
(ember, útazóeszköz) hiányában. Nagy részük bejár (vagy 
legalább be kellene járnia) az anya- vagy leányegyház tem- 
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plomába, de e tekintetben a távolság és útazóeszköz éppen 
olyan hiányos, mint gondozásuk terén. Sok helyen egyenesen 
lehetetlen. Zám például Marosillye anyaegyházától 23 km.-nyire 
van. Rendszeres vallástanítás csak két helyen lehetséges. 
A lelkipásztorok mindenütt igyekeznek felkeresni őket, de 
ez teljesen az időjárástól függ, nem lévén sehol úti alkal- 
matosság. Majd mindenütt van némi íratterjesztés, különösen 
a Harangszó ingyen példányát kapják többen, de az ingyenes 
szétosztásra szolgáló íratok szükségét majdnem minden lelki- 
pásztor panaszolja. 11 helyen az anyagi erő hiánya bénítja 
a munkát, van olyan, hol társ hiányában nem képes rend- 
szeres tevékenységet kifejteni a felelős vezető. Egyházi adót 
sehol nem fizetnek, persely, adomány itt-ott van. 


A szórványok 60%-a népesebb volt régen. Fehérvizen 
ma is áll a desolata egyház temploma. Algyógynak 28 szór- 
ványa van papiron, ami azt jelenti, hogy 24 környező hely- 
ségéből kipusztultak a reformátusok. S ez nem egyedülálló 
jelenség. Csak nagyon kevés szórvány állott elő úgy, hogy 
vasutasokat helyeztek oda, vagy más mozgó lakósság települt 
ott le. A magyarságból és ref. egyházunkból már kiszakadt 
s így számunkra elveszett lelkek száma légió. 


Megdöbbentő események, jelek mutatják a pusztulást 
Egyik szórványlelkész román kátét kér, hogy valamire me- 
hessen, mert nincs kinek prédikálnia, nem értik a szavát 
s annyira se tud menni, hogy magyarul megtanítsa szórvány- 
híveit. A háború előtt egyik helyen románul konfirmáltatott 
a ref. lelkész. Szinte reménytelen a küzdelem sok helyen a 
hitünktől idegen szertartások, vallási szokások és babonák 
ellen. És így folytathatnók a fájdalmas leírást, de talán ennyi 
is elég a helyzet jellemzésére. 


6. Mi most már a teendő? Vegyük sorra: 
a) Szórványlelkész állítandó be az egyházmegyébe, ami 


nem tenné feleslegessé az egész egyházkerületbe beállítandó 
útazó szórványlelkészt sem. 


b) Szórványalap létesítendő az egész kerületre kiterjedő 
gyűjtésből. 


c) Az íratterjesztéseknél, egyházi lapok kiadóhivatalainál 
fennmaradó minden irat ingyen szétosztandó szórványbeli 
híveink közt. 


d) Szórványpersely készítendő s helyezendő el minden 
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szórványbeli ref. családnál, melybe ők tetszésszerinti adomá- 
nyukat gyüjtve, évenként hozzájárulnának egyházunk teher- 
hordozásához. 


e) Rendszeresen imáinkba kell foglalnunk szórványbeli 
testvéreinket. 


f) Látogatásra, gondozásra segítségül kell hivnunk pres- 
bitereinket és az anyaegyház tagjait is. 


A kegyelem Istene könyörüljön széthulló népünkön, 
egyházunkon!
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FÜGGELÉK. 
 


Hunyadmegyei szórványaink: 
 


A 
LELKÉSZSÉG 
NEVE 


SZÓRVÁNYAI 


Sz
. l


él
ek


sz
. 


istentisz
t. 


M
ás


 
go


nd
oz


ás
 


 


Szükségek 


1. Algyógy Balsa        
 Bencenc         
 Bozes        
 Csigmó . össz. 4      
2.Alpestes Keresztyénalmás         
 Felpestes 10      
 Nándor . össz.       
3. Aninósza Alsóbarbatyén  3 bejárnak látog


at 
lap, irat 


4. Bácsi Tompa 5    
 Batiz 5    
5. Borbátviz Seréi, F.-


Szálláspatak 
     


 Ponor, Bajesd       
 Farkaspatak       
 Úrik, Macesd       
 Nagybár 69    
 Mezőlivádia .össz.     
6. Brád Ribicze  5 bejárnak  pénz 
 Muszári 5    
 Mesztákon 8    
 Alváca  4 istentisz


t. 
  


 Cebe 3 bejárnak   
 Riskulica 1    
 Privalény 1    
 Nagyhal mágy 1    
 Mórevölgy  2    


7. Déva Nincs      
8. Haró Hondol 3   ingyen 


irat 
 Csertés 3    
 Berekszó 25  v. óra  
 Vormága 2  látog


at 
 


 Boholt 2    
9.Hátszeg Alsószilvás 5    
 Farkadin 6    


 Nalác 19    
10. Hosdát Alsónádasd 4    
11. Kisbarca Nagybarcsa  5    
 Szentandrás  3    
12. Lozsád Nincs      
13. Lupény Felsőbarbatyén  46    
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A LELKÉSZSÉG 
NEVE SZÓRVÁNYAI 


Sz
. l


él
ek


sz
. 


istentiszt. 


M
ás


 
go


nd
oz


ás
 


 


Szükségek 


14. Marosillye Branyicska        
 Dobra         
 Guraszáda        
 Kimpur 4      
 Lapusnyak        
 Szirb 10      
 Zám       
 Abucsa  3 bejárnak látogat lap, irat 
 Lezsnek 5    
15. Nagypestény Várhely 5    
 Brázova      
 Kernyesd       
 Malomviz       
 Demsus       
 Zajkány 69    
 Csala     
 Őrvárlaja 5 bejárnak  pénz 
 Csopea 5    
 Szacsal 8    
16. Nagyrápolt Arany 4 istentiszt.   
 Bábolna 3 bejárnak   
17. Petrilla-Lónya Nincs 1    
18. Petrozsény Nagydilizsa 1    
 Kisdilizsa 1    
 Derenyest 2    
19.Piski Nincs      
20. Rákosd Boós, Groós 3   ingyen irat 
 Magyarósd, 


Zalasd 
3    


 Goncága 25  v. óra  
 Strigybrettye 2  látogat  
 Russ 2    
 Bacalár 5    
 Szentgyörgyvály


a 
6    


 Sztrigyszentgyör
gy 


19    


 Alsóvárosviz 4    
 Berény 5    
 Felkenyér 3    
 Sebeshely. Össz.      
 Alkenyér     
 Balomir     
 Porkász     
 Alsótelek     
 Nincs 46    


 








 
 
 
 
 


VI. 


A MEGOLDOTT KÉVÉK. 


A Nagysajói Református Egyházmegye szórványai- 
nak állapotrajza az 1934. évben. 
Szórvány-kataszteri táblázattal. 


IRTA: GERGELY FERENC 
NASZÓDI MISSZIÓI REF. LELKÉSZ. 
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E tanulmány, melynél, merem állítani, az utolsó tizenöt 


év alatt megrázóbb és megrendítőbb statisztikai elmefuttatás 
nem jelent meg sehol magyar nyelven, mint tanulmány igényli 
magának a legmegbizhatóbb hitelt, mivel adatai a leggon- 
dosabb utánjárással és ellenőrzéssel vannak nagyon sokszor 
átrostálva és átcsoportosítva. 


E tanulmány vasvázát tehát a legnagyobb utánjárással 
egybegyüjtött adatok alkotják, ennélfogva szilárd épitmény 
még akkor is, ha — mint minden propagandairat — ez is 
sokszor fog magára pathetikus mezt ölteni. Még akkor is, 
mikor magunkról kényteleníttetünk beszélni, a legobjektivebb 
igazság, a szomoru tények szólalnak meg ajkainkon. Nem 
a naszódi havasi misszionárius, nem a mezőujlaki lovas 
lévita, hanem a meg nem becsült erdélyi nyomorgó és 
nélkülöző református pap kiált innen a maga statisztikájával: 
„pusztulunk, veszünk!" 


1. A Nagysajói egyházmegye szórványainak 
helyzetképe a multban. 


A mellékelt szórványkataszteri táblázat adatai szerint a 
nagysajói református egyházmegyében ma van: 29 anya- 
egyház, 7 társegyház és filia és 65 szórvány. Az anyaegy- 
házak 1934. évvégi lélekszám: 10 628 lélek. A társ és filiák 
lélekszáma az 1934. évben: 1030 lélek. Az anyaegyház- 
megyében levő 65 szórvány lélekszáma: 1407 lélek, tehát 
1934. évben a nagysajói ref. egyházmegye összlélekszáma: 
13.065 lélek. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy e statisztikai 
adatokat nem a Református Naptár egyházi sematizmusából 
vettük, mert az ott közölt adatok nem fedik a valóságot, 
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hanem külön kérdőiveket bocsátottunk ki az egyházmegye 
összes lelkészeihez és a kérdőiveken 40 kérdésre adott fele- 
letben gyűjtöttük össze azokat a statisztikai adatokat, melyek 
alapján egybeállítottuk a szórványkatasztert és e tanulmány 
statisztikai vasvázát. Éppen ezért rámutatunk itt arra is, hogy 
a Református Szemle 1931. évi, február 10-iki számában 
közölt: „a szórványgondozás kérdése“ c. theologus ifjúsági 
konferencián mondott, igen tartalmas és iránytszabó beszéde 
Vásárhelyi János ref. püspökhelyettesnek, helytelen és meg- 
bizhatatlan adatokon épül fel. Többek között a nagysajói 
egyházmegyéről szóló részben: „a 835 lélekszám, valamint 
33 tanköteles, akik közül iskolába jár 6 és iskolába nem 
jár 27“— nem felelnek meg az 1931. évi állapotnak. 


Tehát az 1934. évben az egész egyházmegye össz- 
lélekszáma: 13065. A határozottan fogyó tendenciáju szór- 
ványok lélekszáma: 1407. 


Ha most az 1866-tól kezdődő névkönyveink kimutatá- 
sait egybevetjük és megállapítunk ez időtől kezdve kronológiai 
csomópontokat éspedig az 1880, 1896, 1912, 1919 és 1934. 
esztendőket, akkor a népesedési hullámzás grafikonjából ki- 
világlik, hogy az egyházmegye lélekszáma borzalmasan apad 
a szórványokban. Az apadás 1919-től 1934. évig: 1408 
lélek! 


Tizenöt év alatt ezen egyházmegye szórványaiban a 
reformátusság 1408 lélekkel apadt, ami végeredményben 
azt teszi, hogy a nagysajói ref. egyházmegyében minden 
évben 94 lélek az állandó apadás, veszteség a szórványokban. 


Hogy űzzünk egy kicsi léleklátást is e lélekpusztulással, 
azért mutassunk reá, hogy 1934. évben a nagysajói egy- 
házmegyében 29 anyaegyházat, 7 társ és leányegyházat, ösz- 
szesen 36 egyházat véve számítási alapul: egy egyházra 
átlag 379 lélek esik; már most ezen a 379-es alapon 1919. 
óta elvesztettünk 38 egyházat a nagysajói egyházmegyében, 
ami a mi nyelvünkre lefordítva, azt jelenti, hogy a nagy- 
sajóiban minden 4 év és 6 hó alatt egy egyházközség szűnik 
meg, néptelenedik el. Pedig itt csak a szórványokról van szó.


Hogy e pusztulás már régóta adva van, azt a leg- 
eklatánsabban épen a nagysajói egyházmegye története mutatja, 
Erdélynek itt van a legtöbb desolata ekklézsiája (olim parochia). 
melyek ma 15-öt tesznek ki és pedig: 
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1. egykor anyaegyházak: 
1.Alsóbalázsfalva, 
2.Kisbudak, 
3.Kentelke, 
4.Galac, 
5.Bödön, 
 6.Szászpéntek, 
7.Sajóvásár, 
8.Fűzkut, 
9.Virágosberek.


II. egykor leányegyházak: 
10.Simontelke, 
11.Novaly, 
12.Felsőbalázsfalva, 
13.Kerlés, 
14.Mezőszentmihály, 
15.Sajókeresztur. 


 
E desolátákban egykor tekintélyesebb lélekszámú gyü- 
lekezet élt. Még az itt leányegyháznak feltüntetett desoláták- 
ban is voltak lelkészek, vagy léviták és a megmaradt kleno- 
diumok is azt tanusítják, hogy önálló parochiák voltak, de 
minthogy affiliáltatásuk már nagyon régen megtörtént, azért 
ezeket csak filiáknak számíthatjuk. 


Minthogy a pusztulás régi okaira is rá kell mutatnunk, 
mert csak így érthetjük meg, hogy lehetett Erdélynek a leg- 
nagyobb temetője ez az öt vármegyéből kikerekített egyház- 
megye, azért egy futólagos pillantást vessünk a multra is, 
erre a nagy temetőre. 


1. Alsóbalázsfalva, a nagynevű Cserényi család ősi 
fészke. 1848-ban feldulatva, rom és üszök jelzi az egykori 
papilakot és zsindelyesfedelű templomot. Felépül romjaiból, 
de már annyira elnéptelenedik, hogy utolsó papja ezt jegyzi 
be a jegyzőkönyvbe 1890 junius 6 án: „Elnök felolvassa a 
nt. esperes úrnak 254—1890. sz. rendelkezését, mely így szól 
szórói-szóra: A presbitérium megalakítandó, ha több tag nin- 
csen, három tagból. A presb. a m. ig. tanács határozatát 
szükségfelettinek tartja, de rendelkezése értelmében, minthogy 
csak hárman vannak egyháztagok, egymást választott presbi- 
tereknek jelentik és tartják.“ Nemsokára, hogy temetőjét 
országúttal keresztül vágják, a Cserényi család is leszegé- 
nyedik s már nem istápolhatja a papot, 1897-ben pedig 
utolsó lelkésze, Szentkirályi Lajos az ekkor létesült Naszód- 
nak lesz missziói lelkésze. Az alsóbalázsfalvi egyház 45 hold 
birtokát és a papilakot románok vásárolják meg s az eladási 
ára a desolátának beleépíttetik az naszódi új anyaszentegy- 
házba. Alsóbalázsfalvával elveszti az egyházmegye Felsőbalázs- 
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falva és Kajla filiákat, valamint Szásztörpény, Oláh-Némethi 
szórványokat és az onnan kipusztuló magyarság igen tekin- 
télyes birtoka más kézre kerül. A magyarság az egykor 
tiszta magyar dobokai végvár vidékről teljesen kipusztul s a 
Naszódra átköltöző ref. pap hozza ugyanakkor magával isme- 
retség révén a naszódi granicsár gimnáziumba tanulni, mint 
kis gyermeket a későbbi nagyszebeni metropolitát. Jelenben 
a régi egyházi épületek és földek a Balan orthodox érsek 
családjának tulajdonában vannak. 


2. Kisbudak. Hajdan a besztercei egyháznak volt anya- 
egyháza. Ma szórvány 7 lélekkel, 7 vegyes családdal, hol a 
7 vegyes családban élő 7 ref. lélek, egy pár év után, teljesen 
elrománosodik, hiszen 1919 óta: 2 lélek teljesen elrománo- 
sodott, még csak 5 van hátra, ezek sem beszélnek már 
magyarul. Pedig egykori nemes urai: Mara László, gr. Thol- 
dalagi Zsigmond, Felszeghy Sándor, Székely János, Vass 
Ádám gr., Retteghi László és gr. Teleky József, továbbá a 
Váradiak, Csegeziek, Gyárfások voltak. Kurtanemes családai- 
nak, a Fogarassiaknak, Mátyásoknak és egykori ref. papjának 
Bodó Istvánnak a maradékai egyáltalán nem tudnak magyarul. 
A papitelket s kanonikát a besztercei egyház adta el, hogy 
az eladási árat ref. iskolájába építse be. 


3. Kentelke a régi Nagysajói Capitulum dékáni szék- 
helye. Egykor tiszta kun telepeseink utódai szász felfrissités 
folytán szászosodtak, de azóta, hogy a csicsói várvidék a 
szamosujvári váruradalomhoz csatoltatott, Kentelke is egyre 
jobban magyarosodott, kivált a Bethlen grófok kezei alatt. 
De a sok vérveszteségét, melyet az 1848-iki forradalom végleg 
tetetőzött, sohasem tudta kiheverni. Az egykori dékáni, espe- 
resi székhely, Vályi Elek Besztercére távoztával szórvánnyá 
zsugorodott. Ha valaki megközelítő képet akar szerezni arról, 
hogy milyen rettenetes volt az 1848-iki forradalom Kentelkén 
és vidékén, az olvassa el gróf Bethlen Gergely naplóját, mely 
épen e vidék 48-iki rémnapjaival foglalkozik. Mondják, hogy, 
az 1919-iki forradalom is rettenetes volt. Nemcsoda, ha mindkét 
izben alig maradt valami magyar emlék a régi dicsőségből. 
16 hold földjét és 2 belsőségét az egyháznak kisajátították. 
A papitelek helyén kisajátított szántóföldön a tavaly még 
látható volt Herczegh Istvánnak 49 évi papságát és többszöri 
dékánságát hirdető sírköve, de nemsokára még ez a sírkő is 
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el fog tünni az egykori magyar református anyaegyházból, 
mint ahogy eltüntek a hivek, a templom és az iskola. 


4. Galac. Régi Wesselényi dominium, hol minden kő 
e nagy református családról regél. — Régi templomát, 
melyet igen nagyon kedvelt a nagy Wesselényi Miklós, 
gyönyörű feliratos falaival együtt ezelőtt mintegy 10 évvel 
bontották le, mert gazdátlan templom volt, nem voltak hívei. 
Most vertyiturát zsukátáznak a falu fiataljai az egykori Wesse- 
lényi családi kriptán. Igaz, hogy ennek a metamorfozisnak, 
valamint a megmaradt egyházi földek és telkek kisajátításá- 
nak, nagy elővételi ára volt. Az elnéptelenedés, pusztúlás 
nem épen véletlen dolog s nem is a sokat ócsárolt hanyag 
egyházi szolgák okai az elnéptelenedésnek. Az elővételi árat 
már 1848-ban lefizettük, amikor is nagyon rádupláztunk vér- 
hullatásunkkal az 1658 és 1661-iki tatárpusztításokra. 1848-ban 
Galac igen derék, szabadelvü papját, Krizbai Dezső Józsefet 
enyedi deák fiával együtt elfogják és a Nagydemeteren tar- 
tózkodó naszódi granicsár ezredes, Urbán elé viszik, aki 
elereszti ugyan őket, de a kisérőiknek azt mondja, hogy csi- 
náljanak velük azt, amit épen akarnak és ezek a ref. papot 
s ennek deák fiát és a gazdatisztet lelövik mint valami dú- 
vadakat s az útszélen az árokba temetik! 


Református papi sors! 
Ez volt a sorsa az algyógyi papnak, a brádinak is 


1848-ban, de ezen a magyar temető-vidéken még osztoztak 
a Krizbai Dezső József mártirsorsában az újősi ref. pap, a 
nagysajói öreg dékán és a szászcegei tudós prédikátor is. 


„Megverem a pásztort és elszélyed a nyáj“ 
Ilyen plágák, ilyen papi tragédiák mellett, kérdem: nem 


volt-e adva az elnéptelenedés? 
Adva volt minden, mert senki sem törődött sem a 


multban, sem a közelben ezekkel a vérük hullását taposó 
mártir misszionáriusokkal!! 


5. Bödön még 1663-ban megszünt magyar egyház lenni 
s egyházi vagyona az orthodox román egyház tulajdonába 
ment át. 


6. Szászpéntek az egykori tekei Capitoliumhoz tartozott. 
Ma egyetlen református hívünk nincsen e nagymultú deso- 
latában pedig valaha a tekei magyar kálvinista egyháznak is 
anyaegyháza volt. Szükségét látjuk annak, hogy épen Szász- 
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péntekkel kapcsolatban mutassunk reá az erdélyi református 
magyarsággal szemben elkövetett több olyan szisztemátikus 
mulasztásra, aminek következményé az elnéptelenedés lőn 
épen a hadak útjában levő végvárainkban, hol nem volt elég 
a dúlás, felégetés, rabszíjra fűzetés, hanem a veszteséget még 
tetézni, sőt mesterségesen szaporítani is kellett. 1758-ban a 
tekei magyarok Vass Ádám gr. szászpénteki földesúrhoz 
folyamodnak azzal a kéréssel, hogy Nagyidától elszakadva, 
a hozzájuk közelebb eső szászpénteki ref. egyházhoz affiliál- 
tassanak, mit meg is nyertek, de már 1761-ben arra kérik 
a földesurat, hogy vessen véget végre-valahára a szász luthe- 
ránusok basáskodásainak, mert a szászok nem akarják meg 
engedni a tekei magyaroknak, hogy imaházat építsenek! E 
sérelmüket már 1744-ben is közölték a tekeiek gr. Bethlen 
András erdélyi főcurátorral és gr. Bánffy Zsigmonddal, de 
kérésüknek semmi foganatja sem volt. 


Minthogy a magyar non curamusságnak, a menthetet- 
lenül bűnös kormányzati tehetetlenségnek számtalan iskola- 
példáival szolgálhatunk a nagysajói traktusból, azért kiraga- 
dunk egy párat a fennebbihez hasonló magyar ritkasá- 
gok közül. 


A besztercei egyház történetében Vályi Elek volt esperes 
megjegyzi, hogy a besztercei magyar reformátusok képvise- 
letében Szalai József, Képíró Ferenc, Szegedi András, Szabó 
Pál, Molnár János és Vinczellér István, hasztatan folyamod- 
nak a városi tanácshoz református templom építési engedélyért 
és templomhely kijelöléséért, mert a magos magistrátus 1794 
nov. 26-án 1225 sz. alatt elutasítja a kérelmezőket. Vagyis 
a magyar imperium alatt, a magyar királyok és erdélyi feje- 
delmek által kiváltságokkal agyontámogatott és felhizlalt 
szászok nem engedik meg a magyaroknak, hogy templomot 
építsenek, pedig már ekkor a görög katholikus románoknak 
felsőbb rendeletre ingyen templomhelyet és templomtelket 
ajándékoztak. 


Igen jellemző a tacsi reformátusok esete. 1848-ban a 
község szászajku nótáriusa elrendelte, hogy a református 
magyar hivek se harangozni, se templomba járni ne merész- 
kedjenek. A vallás szabad gyakorlatában korlátozott tacsi ref. 
hivek erre egy küldöttséget küldtek Naszódra Urbán ezre- 
deshez, aki irásban ujra jogaikba helyezte a tacsi református 
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magyarokat. „De a szász jegyző, ezen neki megmutatott 
császári ezredes irását szemérmetlen szavakkal ellökte, földre 
taposta. Hanem azért a hívek harangoztak a kellő időben és 
jártak a templomba.“ De nemsokára ugyanazon Urbántól 
egy elfogatási parancs érkezett a szász előljárósághoz és el- 
fogták a ref. papot: Somogyi Sándort, Bárdi András ref. 
kántortanitót, 12 presbitert s elhurcolták Urbánhoz, ki őket 
kihallgatás nélkül börtönbe vetette, honnan gyalog Cserno- 
vicba kerültek. Itt a gályarabok szenvedéseihez hasonló szen- 
vedések között olvadt le számuk 14-ről 9-re, kiket 3—4 évi 
raboskodás után hazaeresztettek. Ez az ismeretlen, szinte 
modern gályarabság, azért esett meg, mert nem akarták 
hiveink kálvinista hitüket felcserélni a szász lutheránus hittel. 
Igy istápolták a szászok a magyarokat magyar földön! Ter- 
mészetes, hogy apadnunk kellett! Az a hatalmi téboly, mely 
minden kulturális gócot nacionalizálni akar, sokszor sértette 
meg már az autonom kisebbségi kulturegyesületeket, de talán 
a legnagyobb sértést és jogtalanságot akkor követte el, mikor 
a besztercei szász levéltár féltve őrzött anyagát, minden meg- 
kérdezés és tárgyalás nélkül, Besztercéről Naszódra fuvaroz- 
tatta át és a szász kincsekkel, diplomákkal egyszerűen meg- 
alapította a naszódi granicsár levéltárat. Egész Erdély leg- 
gazdagabb levéltára került így át szász tulajdonból román 
tulajdonba. Mintegy 35 ezer eredeti oklevél, az Andreanumtól 
kezdve 1866-ig, egy szép napon Naszódra vándorolt, hogy 
a kizárólagosan Besztercére vonatkozó oklevelek gazdát cse- 
réljenek azon a címen és jusson, hogy sok moldovai vajdá- 
nak, ismeretlen unitus és disunitus vlagyikának vannak ott 
ott eredeti levelei és sok ószláv betükkel írott, 16-ik század 
előtti irodalmi ősemlékkel van tele Erdély legdrágább és leg- 
értékesebb levéltára. Ebben a levéltárban e sorok irójának 
volt alkalma látni egész garmadával olyan eredeti rendelke- 
zéseket az 1790-es évekből, melyek a románokat, román 
papokat, főleg az unitus egyházakat, a szászokkal szemben 
a legnagyobb eréllyel védelmezik. A gubernium és a bécsi 
cancellária szinte omnipotenciával ruházza fel Dobra Péter 
mezőségi román consiliáriust, ki a legkisebb román sérelmet 
is megtorolja és hihetetlen erélyes hangu rendelkezéseket ad 
a besztercei szász magistrátusnak. 


De magyarságot, magyar reformátusságot védő, oltal- 
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mazó rendelkezést egyet sem láttam. A mi sorsunk már ekkor 
meg volt pecsételve. 


1842. julius 4-én Simontelkén megjelenik a Capitulum 
leányeklézsiájában levő külső és belső javaknak összeírására 
„a hütös assessor“ és a felmérés közben Kolozsvári Pál 
simontelki birtokos egy protestációt ad be, mely a comme- 
taneusi protocollumba szóról-szóra beíratik. Ebből közöljük 
az alábbi sorokat: „Minthogy nekünk Birtokosokul szivünkön 
kell fekünnie minden alat valóink boldogságának, csak úgy 
engedem által azon darabatska erdőmet ezutánra is, hogy 
azt mint eddig is az Reformata Anya Ecclésia a Simontelki 
nem egyesült Görög Ecclésiával egy aránya mértékben közö- 
sen használják a Református Fő Curator fel ügyelete alatt. 
Egy általában pedig a Simontelkén levő Reformata Leány 
Ecclésia minden külső birtokaira nézve megkivánom, hogy 
a Conscriptioban tétessék be, hogy azokat csak a Földes 
Urak engedelmekből usque ad bene placitum bírja s bírhattya 
a két Ecclésia közösen a Tulajdonosság a Földös Uraknál 
maradván.“ 


Tehát 1842-ben magyar földesúr csak úgy engedi a 
református egyháznak használni sokszázaddal azelőtt zavar- 
talanul használt birtokát, ha a használatot megfelezi az 
orthodox egyházzal. Nem akadhatunk fenn azon, ha ezek 
után 1854-ben a közös erdőből nem akarja kiadni az eddigi 
részt a népes orthodox egyház a református egyház- 
nak és azt is természetes dolognak kell tartanunk, ha Kolozs- 
vári Pál uram vagy utódai nem jelennek meg, hogy e jog- 
talan eltulajdonítás ellen protestációt adjanak be, mint 1842-ben. 
1850-ben már megváltozott a világ s kétség nélkül már Simon- 
telkén is nyeregben ültek gör. keletiek, mert desolatává válhatott, 
sok magyar zsentri és patrónus mellett, a református egyház. 
Perét, melyet sok éven át folytatott a birtokaiért a gör. kel. 
egyház ellen, még a Bach-korszakban végleg elvesztette. 
Az 1848-ban ott talált 4 magyar református jobbágycsaládot 
a pópa az orthodox hitre térítette át. 


Még egyszer, találkozunk Simontelkével, de ebben 
a találkozásban sem telhet nagy örömünk. A millenium 
évében 32 lélekszáma van a leányegyháznak s ezek között 
6 református magyar tanköteles gyermek, kikről az 1897-iki 
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évkönyv a világ legtermészetesebb báján jegyzi meg: „kik 
a gör. kel. iskolában nyernek oktatást.“ 


A magyar öntudat csúcsteljesítményei így festenek e 
vulkánikus talajon 1896-ban a honfoglalás l000 éves ünnepi 
extázisában. A megoldott kévék egybekötésére ilyen kötöző 
„igéket“ használt a magyarság és református egyházunk, 
akkor, amikor a legnagyobb magyar kévekötöző: Bánffy 
Dezső ült a miniszterelnöki székben, aki erdélyi főkurátor s 
kevéssel azelőtt besztercei főispán volt. 


Szentmáthéban 1842 június 14-én megejtett felmérések 
rendjén ez iratott be a Conscriptioba: „Váltólag használható 
kaszáló az Alsó- Fordulóban, mely egy völgyön fekszik, ahová 
megjelenve felmérésire, a román Ecclésia részéről Szücs 
Stefan egyházfi, kurátor Oltyán Juon, nem engedve felmé- 
résit, ellene mondásoknak ellenére is felmérését s ketté vágá- 
sát kivánták.“ Ugyancsak ekkor Aranyos-Szász-Móricban is 
úgy mérik fel a commetaneusok a luth. egyház erdejét, hogy 
kénytelenek azt megfelezni a román unitus egyházzal is, 
mivel az unitus curator és egyházfi tanúsítása sznrint „Gróf 
Haller Ferenc Ő Exellentiája az erdőből az Unita Ecclésiának 
is részt tsinált.“ 


De folytassuk tovább az elpusztult desoláták történetét. 
7. Sajósárvár egykor szintén református anyaegyház. 


Ma csupán egy lélek van benne. Lehet, hogy e sorok irása 
közben ez az egyetlen egy lélek is itthagyja ez árnyékvilágot. 
Dr. Musnay László theol. m. tanár írja e megrázó sorokat 
Sárvárról: „utolsó papja 1890-ben ment nyugalomba. Ma 
egyetlen öreg asszony hívünk él a községben. Temploma 
puszta, még rendben van. Harangját néha nagy idők ellen 
húzzák meg a község gör. kath. lakói.“ E desolátánk kleno- 
diumai között van egy 1692-ből való értékes kehely, mely a 
Csiki Miklós adománya. Anyakönyve 1839-ben kezdődik. 
Már az 1888 évi névkönyv 15-ik oldalán ez a jövendölés 
olvasható Sárvárról: „Nem messze van azon idő, midőn tel- 
jesen néptelenné fog válni.“ Ez a jövendölés — még 50 év 
sem telt el azóta — 100%-ban valóra vállott. 


Sajókeresztúr a legrégibb időktől kezdve Sárvárnak a 
leányegyháza volt. Templomát az idő vasfogai rommá ették 
s a kőanyagot a sajószentandrási egyház építette bele fele- 
kezeti iskolájába. 
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8. Füzkút, ma leányegyház templommal és 17 hold 
egyházi földdel, hol 42 lélek él 10 családban. Sorsa ennek 
az egyháznak is meg van pecsételve. Utolsó papjával, Lakatos 
Károllyal a papilak is összeomlott, most csak a temploma 
áll a temető közepén. Ez az egyház is sokat szenvedett 
1848-ban. Akkori papja elmenekült a forradalmi kegyetlen- 
kedések elől, de a megverettetése és a kiállott izgalmak 
következtében 1849-ben elhal. A pásztor nélküli nyájat gör. 
kath. hitre kényszerítik a román lakósok s azóta csak ten- 
gődik az egyház. 


Jó volna, ha ma is meglevő 17 hold kánonikáját a 
nagysajói traktus a maga számára foglalná le és ennek haszon- 
béri jövedelméből létesítené az egyházmegyei szórványmisz- 
sziói alapot. Különben ez a 17 hold is előbb-utóbb ebek 
harmincadjára kerül, hiszen Fűzkút is fogyó tendenciájú, 
pusztulásra itélt szórvány, hol maholnap nincs mit keressen 
a mezőújlaki misszionárius. 


9. Virágosberek valaha önálló ref. egyház 1566-ban 
unitárius szellemü papja van, ki mint Dávid Ferenc híve 
jelenik meg a nemegyei és somkereki papokkal az 1566 iki 
tordai zsinaton. Az 1740 es években Magyarnemegye filiája 
s itt fogadja Nemegye híres és nagytudományú papja, Vásár- 
helyi Baló András a sajóvidéki románokat, mikor a szászok 
elnyomása alatt szenvedő románok szabadságjogainak élő- 
harcosaként magyar szívvel és magyar megértéssel irja meg 
gyönyörű instanciáit a bécsi kancelláriához — az elnyomott 
románok érdekében. Ma három ref. lélek van benne s két 
három év mulva egyetlen egyetlen egy sem lesz! 


A desolatava lett leányegyházak legnagyobb részét már 
megismertük, most csak Kerlést említjük fel, ahol a nagy- 
sajói Capitulum idejében szász luth. egyház volt az anya- 
egyház. Református filiává a gr. Bethlen család gondosságá- 
ból alakul át a lassan elmagyarosodó szász gyülekezet. De 
1848 ban olyan megrázkodás éri az egész vidék magyar- 
ságát, hogy Bethlen Gergely vaserélye sem képes már porai- 
ból újra éleszteni az elpusztult filiát. Ma ez is csak szórvány, 
hol akad egy-egy magyarul nehezen értő lélek is, aki meg- 
mutatja az érdeklődőknek, hogy merre fekszik a magyar 
keresztyén lovagkor legnagyobb ékessége: Cserhalomnak 
büszke tetője! 
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Ha így pusztulunk, egy pár év multán Kerlésen is hiába 
tudakozódunk magyarul Cserhalom után. 


Nem lenne teljes bemutatott borzalomkörképünk, ha 
még egy pár epizódot ki nem ragadnánk a dantei tollra 
érdemes magyar pokol-gyurmából. Az egyházmegye történe- 
téből (megjelent az 1889. és 1890. évi egyházkerületi név- 
könyvben) idézzük szóról-szóra Vályi Elek volt esperes fel- 
jegyzését: Szászújősnek 1849 ben papja volt Szalma János, 
kit a helybeli forradalmárok a kertjében levő aszalójában, 
nyakát sarlóval elvágva öltek meg s a parochián levő minden 
irományt s a nála volt egyházmegyei jegyzökönyveket is mind 
összetépték.“ 


A második feljegyzés Nagysajóról szól. „1807—1856-ig 
Szabó András dékán, kit 74 éves korában a fellázadt tömeg 
bilincsekbe verve hurcolt el hideg télviz idején Naszódra 
Urbánhoz s az egyházközség s egyházmegye levéltárából az 
irományokat az utca sarába szórva, megsemmisitették. 


A harmadik Szászcegőről, illetve annak 1848-iki pap- 
járól, László Dávidról szól, „kit 1848-ban két szászlekencei 
szász által vezetett naszódi határőrkatona lőtt le s az útfélen 
lett csak betakarva földdel, míg 1849-ben eltemettetett a 
rendes temetőbe“. 


2. A nagysajói egyházmegye szórványainak 
közigazgatási helyzetképe. 


A nagysajói egyházmegyét többször kellett kiegészíteni 
más egyházmegyékből idecsatolt egyházakkal épen azért, 
mert aggasztó néptelenedése és gyérülése miatt állandóan 
szüksége volt új meg új felfrissitésekre. Sok egyházközség 
csatoltatik a széki egyházmegyéből által 1883-ban, majd a gör- 
gényi egyházmegyéből nyer injekciót egy néhány egyház 
átkapcsolásával 1903-ban, de a nagyenyedi egyházmegyéből 
is jó darabot kanyarít le a kényszer, úgy hogy ennek az egy- 
házmegyének van a legszerencsétlenebb földrajzi fekvése, 
mert öt vármegye területére terjed ki 29 anyaegyházával, 7 
társegyházával, illetve sok filiájával és 65 szórványával. Egész 
Erdélynek e földdarabján van a legkevesebb vasút és a leg- 
rosszabb útak itten éktelenkednek öt vármegye csufjára, a 
Mezőség dágvány-tengerének hepe-hupáin és elátkozott, sivár 
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Kurmaturáin. És e járhatatlan útakon bonyolíttatnak le azok 
a missziói útak, melyek a szórványokban lakó református 
véreink megtartását és öntudatosítását célozzák. A személyes 
hatás, az individuális pásztorlás és katechetizáció, hogy még 
nehezebb legyen a „fortyogós“ makadámokon felül, még úgy is 
osztották be pásztorlás végett az egyes szórványokat, hogy 
egy-egy szórványt 2—3 km. helyett 26—30 km.-ről kell fel- 
keresnie a szórványgondozó misszionáriusnak. E lehetetlen 
beosztáson sürgősen segíteni kell és a távolság szem előtt 
tartásával kell rendezni a szórványgondozás egyik legfonto- 
sabb problémáját. Az én szórványkataszteri táblázatomban a 
9. és 10. rovatban mutatok reá e kérdés sürgősségére és 
gondolom, hogy a megalakítandó kerületi és egyházmegyei 
szórványmissziói bizottságok, ez adatok figyelembevételével, 
hozzá is látnak e kérdés sürgős rendezéséhez. Mindemellett 
mégis lesznek olyan egyházak, melyeken semmi új beosztás, 
vagy átcsoportosítás sem segíthet. Ilyen szórványgondozó 
egyház a naszódi missziói egyház is. Ez kimondottan havasi 
missziói állomás, honnan tollálni egyik szórványt ide-oda: 
nem lehet! Naszódnak épen azért kell egzisztálnia, mert 88 
ezer másfelekezetű néptengerben a maga jelenlegi 17 szór- 
ványával csaknem 200 református lelket kell élő tagjává tennie 
a Krisztus főpásztorsága alatti örökéltű Anyaszentegyháznak 
és 200 lélekben kell állandóan szítni a lángot az öntudat 
szövétnekén, hogy „a sok ellentétes fuvalom és rálehellés“ el 
ne oltsa a kicsi világító mécseseket az Ünükő alján a sej- 
telmesen sötét és zordon fenyvesekben. 


Nincs Erdélyben nagyobb fontosságú missziói munka- 
mező, de nincs nehezebb geográfiai fekvésű missziói egyház 
sem, mint amilyen a naszódi. Máramaros szélétől Dornisoráig, 
tehát majdnem Dornavatráig húzódnak meg az Ilva völgyé- 
ben, Dorna partján, Kosna és Jákobéni felé, a fürész válla- 
latokból, iparvasuti alkalmazottakból álló szórványai. 


A Nagyszamos mentén Makodtól a Rotundán át Kirli- 
babáig viszen a missziói útvonal nagy kitérésekkel a Cormaia, 
Anies havasi völgyeken át 118 km. és 96 km.-es egymást 
keresztező egyenes vonalban. Nemcsak a nagy távolság, 
hanem a különleges foglalkozási ágak és a havasi környezet 
is azt a különös szinezetet adják az egész missziói munkának, 
amelyik elüt a mezőségi szórványmisszió alapjellegétől és 
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pásztorativ módszereitől is. E sorok írója épen ezért a romá- 
niai magyar református szórványmissziónak 3 ágát különböz- 
teti meg és külön kategóriákba osztja a 3 missziót: 


1. Tránszilván havasi szórványmisszió, 
2. tránszilván belföldi misszió, 
3. regáti szórványmisszió. 
Az elsőről bővebben fogok szólani a „Naszód és Man- 


dzsuria“ c. fejezetben, a másodikról, minthogy Földes Károly 
mezőségi misszionárius elég kimerítően taglalta, csak általá- 
nosságban szólok tanulmányomban. A harmadik kategória 
közös a csángó kérdéssel és a magyar kath. egyház 1790-től 
állandóan felszínen levő, sérelmes panaszával. 


A mezőségi missziónak és a havasinak is egyik sürgő- 
sen rendezendő problémája az utazás kérdése. Csak úgy az 
apostolok lován nem igen lehetséges állandóan 25 km-es 
utakat a nyakunkba venni. Ezért kesereg Mezőujlak és Mező- 
szengyel is. A mezőségi dágványban való cubukoláshoz 
bakancsok kellenek, vagy jólzabolt paripa, különben nincs 
templomozás, nincs vallástanitás, nincs semmilyen ref. 
világoskodás. Ma az a helyzet, hogy az egyházmegye leg- 
több lelkésze csak gyalog keresi fel hébe-hóba szórványait, 
mert az utazás, a fuvarozás kérdése az apostolok lovaival 
van elintézve. Ez lehetetlen állapot! Ugy az egyházi főható- 
ságnak, mint az egész reformátusságnak e kérdést dülőre 
kell vinnie és alapot kell teremtenie, hogy alamizsnára 
való adakozási felhivások ne kerüljenek be a napi sajtóba. 
E sorok irójának kevesebb fizetése van, mint egy eb- és 
gyep-vegyészeti segédalkalmazottnak és mégis a sajátjából 
utazik fel minden hóban egyszer vallástanitás végett Kisilvára, 
Szentgyörgyre és Óradnára, mert félharmadosztályu jegyét 
sem térítik a legtöbbször vissza ottani hivei. Valamennyi 
nagysajói traktusbeli lelkész panaszol a fuvar és utazás el- 
viselhetetlen terhei miatt és ezen állandó panaszok mellett 
maga az egyházi főhatóság is tehetetlenül nézte el hihetetlen 
újabb megterheltetését is az éhező és rongyoskodó misszio- 
náriusoknak, mely abból áll, hogy a szegény anyaegyházak, 
nyomorult szórványok lelkeire kirótt közegyházi terheket a 
szégyenletesen alacsony papi fizetésekből vonja le az egyház- 
kerületi pénztár. 


Az igaz, hogy kötelessége egyházunknak visszatéríteni 
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a kongruánkból levont közegyházi rovatalokat, de hogy mi- 
lyen ez a visszatérítési procedura, azt elképzelheti bárki is, 
aki tudja, hogy vannak papok, akik ilyen címen már évek 
óta hasztalan követelnek egyházaiktól 2.000—25 000 leuig is 
felmenő visszatérítéseket. 


A szórványmissziónak ezt a gennyes sebét is be kell 
gyógyítani immár végérvényesen. A szórványgondozás: misszió, 
ennél fogva oda mindig vinni kell s nem hozni onnan. Az 
egyházi vezetőség a szórványok lelkei után egyetlen egyházra 
se vessen ki rovatalokat, sőt a kifejezetten missziói egyhá- 
zakat mentesítse az összes közegyházi ravatalok alól. Mint- 
hogy a nagysajói egyházmegyében kifejezetten két missziói 
egyház van: Naszód és Mezőujlak, e két egyházba még a 
hivatalos egyházi lapnak is ingyen kell járnia! Legfeljebb 
csak annyi rovatalhordozásról lehet szó, hogy mindkét egyház 
fizesse a tűzbiztosítási illetéket és a papi nyugdijjárulékot. 


A nagysajói egyházmegye többi egyházát nem soroz- 
hatjuk a missziói egyházak közé, noha Mezőörményes, Sajó- 
szentandrás, Tacs és Tuson is több szórványt pásztorolnak. 
Ezen egyházakban a legnagyobb távolságu szórványa Sajó- 
szentandrásnak van, hol Középfalva 30 kmnyi távolságban 
a maga 7 lélekszámával sohasem okozott gondot Szent- 
andrásnak, hiszen régen is, ma is Magyarnemegye pászto- 
rolja. Sajnos, ez a pásztorlás is rövid ideig fog tartani, mert, 
mint személyes tapasztalatból tudom, ez a 7 lélek is alapo- 
san el van változva és a hires nemesi familiából, a 
középfalvi Alsókból az utolsó szikrája is lassan kialszik a 
református öntudatnak. 
A mezőségi szórványgondozó egyházak közül a legör- 
vendetesebb, legbiztatóbb helyzete Tusonnak van. Ennek a 
kis egyháznak a szórványai a mezőségi gázmedencéhez tar- 
toznak s úgy látszik, hogy az ott fejlődő industria folytán 
sok ügyes református gázmunkás és napszámos fog 
állandó alkalmazást találni, bár így könnyen lesz u. n. bolygó 
létszámu gyülekezetté Tuson is, mint a legtöbb ipari empó- 
rium állandó hullámzásban levő munkás gyülekezete. De van 
itt más, örvendetes, biztató jelenség is, nevezetesen ez a 
gyülekezet mutat fel a szórványai részéről a legkomolyabb 
teherhordozást és missziói segítést is. A mi sivár egyházi 
viszonyaink és mezőségi havasi nyomoruságaink mellett való- 
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sággal üdítően hatnak reánk e kis gyülekezet pásztorának 
sorai, melyeket jelentése végén olvashatunk: „Kissármásra 
és Báldra én járok át minden hónapban egyszer, vagy két- 
szer is istentiszteletet tartani és ünnepnapokon úrvacsorát 
osztani. A keresztelést, esketést és a temetési szolgálatokat 
közös megegyezéssel hol én, hol a nagysármási lelkész vé- 
gezzük. Ellenben a vallástanitásról is gondoskodva van, mert 
a téli hónapokra mindig kértem és kaptam a mélts. püspök 
úrtól egy segédlelkészt, aki úgy Kissármáson, mint Báldon 
vallástanitást és minden egyházi munkát elvégzett. Szükség 
esetén még legátus is van Tusonban. A téli segédlelkészt 
teljes ellátással br. Bánffy Mária látja el, a fizetését meg a 
báldi udvartól kapott ajándékból (ami évi 3000 Lei) fedezzük.“ 
Ime az egyetlen megoldott missziói kérdés, illetve rendezett 
szórványmisszió, hol buzog a ref. öntudat s a köteles- 
ségérzete kollektiv magyar ref. egyházi közösségünknek. Iga- 
zán példaként világít igazi református hitü és öntudatu test- 
véreink áldozatából. 


Ez a gyönyörü kéve nincsen megoldva. Legyen olyan 
a mi szemünkben, mint a József kévéje, mely előtt mi, a 
többi kévék, mind meghajolunk! 


Reménységgel vagyok eltelve Lompérd szórványunk 
jövőjét illetőleg is. Ez a szórványunk állandóan népesedik 
és a szaporodása 1934.-ig 32 lélek, úgy, hogy a maga 
57 lélekszámával egyik erősségünk lesz maholnap a mező- 
ségi sávon. Itt a kévét erős izmu marok kötözgeti. Boldog 
sziget a nagy tengerben, hol testileg, lelkileg megpihenhet 
az agyonfáradt misszionárius, mert Borbély Kálmán nagysajói 
gondnok gazdaságán vagyunk, hol egy kiváló közgazdász új 
telepítést csinált a saját birtokán. 


3. Agrárkisajátítás  és  vagyoni helyzet. 
E sorok irója igen nagyjelentőségünek tartja az agrár- 


kisajátítások ügyét és tanulmányában e szédületes anyagi 
veszteségekben mutat rá elnéptelenedésünk, asszimilálódásunk 
egyik fontos okára. 


A mellékelt szórványkataszteri táblázat 26., 27. és 28 ik 
rovatában vannak feltüntetve a nagysajói ref. egyházmegye 
egyházainak, filiáinak, szórványainak agrárkisajátítási és 50 
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év alatti birtok elidegenülési adatai. Ezek az adatok mind 
a helyszinéről érkeztek be s különösen hívtam fel lelkész- 
testvéreim figyelmét az adatok pontos és lelkiismeretes be- 
küldésére, ennélfogva a legjobb hiszemmel állíthatom, hogy 
agrárstatisztikám az összes e nemü erdélyi magyar kisérletek 
között a legpontosabbak. 


A nagysajói egyházmegye szórványaiban kisajátítottak 
15.669 holdat, az anyaegyházakban 29.038 holdat, összesen 
44.707 hold református földbirtokot sajátítottak ki. E negy- 
vennégyezerhétszázhét katasztrális hold tisztán református 
híveink földbirtokaként van kiemelve statisztikánkban s itt 
nem szerepelnek más vallású magyar véreink agrárkisajátítási 
veszteségei. Minthogy az agrárkisajátítás csak betetőzése volt 
annak a földbirtok apadásnak, mely circa 50 év óta roha- 
mosan őrölte, morzsolta a magyar faj supremáciáját Erdély- 
ben s amely végső fázisa volt annak a talajkicsúszási folya- 
matnak, melyről Tokaji László „Eladó ország“ c. megrázó 
könyvét irta, azért e sorok irója nemcsak az agrárkisajáti- 
tási adatokat gyüjtötte egybe az egyházmegye területéről, 
hanem az utolsó 50 évi református birtok elidegenüléseket is 
felsorakoztatja a kataszteri táblázaton. Eszerint az utolsó 50 
év alatt 16.061 kat. hold református magyar földbirtok tulaj- 
don került idegen kézre. A három veszteségi adatot össze- 
adva az összes földbirtok veszteség: 60.768 kat. hold. Tehát 
az 1408 lélekveszteség és a 60.768 hold elidegenült ref. 
birtok között szoros nexus van. Ezért kallódik el nemsokára 
Sályi is egészen és ezért tartom teljesen elveszett szórvány- 
nak Keménytelkét. Érdekes lesz megfigyelni Mezőzáh jövendő 
sorsát, továbbá a Méhesét és Uzdiszentpéterét, Pusztakama- 
rásét, mert ezekben az egyházakban sajátították ki a legtöbb 
református birtokot. — Kétségkívül, az eleven, buzgó 
hittől is nagyon sok függ, de bizony nem kell prófétává 
lennem, hogy megjósoljam azon szórványok közeli végét, 
hol a kisajátított ref. magyar birtokokon nem magyar refor- 
mátus cselédek és gazdasági alkalmazottak vetik a kezüket 
az ekeszarvára. Igy lett teljesen elveszett őrhely a számunkra: 
Galac, Szászpéntek, Sajósárvár, Sajókeresztúr és a többi 
desolata (olim parochia.) 
E kérdéssel kapcsolatban említsük fel azt is, hogy egy 
pár egyházunk kapott valami elenyésző csekélységet a kisa- 
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játított földekből, de a legjobban rászorult missziói egyház, 
Naszód hiába kérelmezte, hogy bár más községi határrészből 
elégítsék ki a sok állami rezervából az egyház jogos igényét, 
mert kérésével a ref. egyházat elutasították s ugyanakkor 
a 30 lélekszámmal is alig rendelkező naszódi orthodox egy- 
ház Sajóudvarhelyen nagy földbirtokot kap az ottani kisajá- 
titásokból. Az is szembeötlő, hogy pl. Magyarnemegye anya- 
egyházunktól, Naszód szomszédságában, 150 holdat sajátíta- 
nak ki és noha a kényszerbérlet nagyon csekély hányadát is 
nagyon nehezen kapja a nemegyei egyház, mégis évről-évre 
végrehajtják rajta a kisajátított, elvett 150 hold után is az 
illetékegyenértéket. Ez a 150 hold elveszett egyházi birtok 
a kőfarkai szórványunkat is magával fogja rántani a meg- 
semmisülésbe, mert e 150 hold kisajátított egyházi bir- 
toka a nemegyei egyháznak a Szamoson túl, a kőfarkai 
határban feküdt. 


Az a magyar földbirtokos osztály, amelyik patronusa 
volt a Sajó-menti és mezőségi egyháznak, mig nem volt 
depossedálva, kétségkivül sokat áldozott egyházáért. Sőt pl. 
a Bethlenek a román felekezeteket is pátronusi bőkezüséggel 
istápolták, ma azonban a hozott áldozatok nincsenek arány- 
ban a legtöbb helyen a tehetséggel és a kötelességgel. Büsz- 
kén és jóleső örömmel mutattunk reá, ahol lehetett, a patro- 
nusi kötelességteljesítés áldozataira, sajnos, a legtöbb helyen 
csak keményszívü magyar urakra akadunk, akik nem akar- 
nak tudni arról, hogy ma Erdélyben minden református 
embernek eminens kötelessége mindenével résztvenni a 
kollektiv közösségben úgy, mint ahogy a tagok vesznek részt 
a test kollektiv synergezisében, ahonnan minden más birtokos 
névmás kikopott a használatból, csak egy maradt meg a: 
„miénk!“ Ezt követeljük mi szegény, sokat plágázott ref. 
misszionáriusok s ennek a református kollektiv syner- 
gezisnek a zászlója alatt, a Krisztus zászlója alatt akarjuk 
egybegyüjteni az aratók és kévekötők seregét, hogy a meg- 
oldott kévéket újra megköthessük, a szétszórt tetemeket a 
Krisztussal megeleveníthessük s az elnéptelenedett szórvá- 
nyokkal Isten országát újra kiegészíthessük élő darabokkal. 
Ezért nem kell nekünk nemcsak az ész, nemcsak a szív, 
hanem a gazdagnak „minden marhája!“ Még az is, ami 
megmaradt a kisajátítás után. 
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4. Számok a patvarban. 


Én itt a patvarból, a pusztulás állandóan hangzó zene- 
bonájából szedek elő számokat s ezeket beszéltetem, nógatom 
panaszra, ez erdélyi zamatú, de erdélyi keserüségű cím alatt. 


A nagysajói ref. egyházmegyében, mint a kataszteri 
táblázat mutatja, 25 szórvány szünt meg 1919 óta, tehát 
a ma meglévő szórványnak több, mint egyharmada. E meg- 
szünt szórványokban elvesztettünk: 348 lelket, akik a szór- 
ványok topológiájából itélve, többnyire ipari vállalatok, fürész- 
gyárak alkalmazottai valának. De ide soroztattak azok a lelkek, 
is, akik egy néhány desolatában éldegéltek még, mint gazda- 
sági cselédek, alkalmazottak, vagy földbirtokosok, de akik az 
agrárreform után, eltüntek — talán örökre — a szórványokká 
alakult desolatákból. Hatalmas magyar földbirtok került a 
patvarba: Galacon, Alsóbalázsfalván, Szászpénteken és az 
egykori virágzó anyaegyházak ma még csak nem is szórvá- 
nyok, mert nincsen azokban egyetlen egy református lélek 
sem. E kipusztult szórványokban ért veszteségeink sokkal 
fájdalmasabbak, mint pl. a megszüntetett fürészgyári válla- 
latoknál ért veszteségeink Bánffytelepen (Máramaros felé a 
Cibles aljában), vagy a Kosnán, Pászmoson, Dipsén, Bon- 
gárdon feltüntetett sorvadásunk, mert e helyeken nem vesz- 
tettünk el hiveinkkel együtt, 1000 éven át sajátunknak vallott, 
drága magyar földbirtokokat is, csupán lelkeket, akik lehet, 
hogy másfelé huzódva, ma is tagjai Anyaszentegyházunknak. 


Sokszor gondolok arra a borzalmas mulasztásra, amit 
a régi szabadelvű rendszer követett el Erdély magyarságával 
szemben, mikor a követelt helyes telepítéssel és parcellázással 
nem sietett a sorvadás, a pusztulás megakadályozására s 
még Darányi Ignác nagy koncepciója is csak úgy sikerült 
részben, hogy előbb a telepítések végrehajtására egy pár 
erdélyi nagy lélek adott a pesti uraknak: „főldet, füvet és 
vizet!“ Mi lett volna, ha nemcsak Nagysármás, Marosludas, 
Magyarnemegye, Vice stb. részesülnek a település áldásaiban, 
hanem Somkerék, Galac, Alsóbalázsfalva, Sajósárvár, Szász- 
péntek, Kőfarka, Kerlés stb. helységek is átvarázsolódnak 
erőteljes és szaporodásra kész magyar empóriumokká, honnan 
sem a világháború forgószele, sem a történelem vaskényszere 
ki nem vetnek, el nem sorvasztanak bennünket. A kegyelem 
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Istene nem engedte, hogy a sorvadás e telepes helyeket is 
megeméssze, mert noha Sármáson 1805 holdat vettek el 150 
ref. telepes kisgazdától (az egyháztól is elvettek ugyanitt 11 
holdat), ma mégis 1532 lélekszáma van annak a Sármásnak, 
amelyik 1899 előtt — a telepítés előtt — Pusztakamarásnak 
csak szórványa és a millenium esztendejében csupán: 14 lélek- 
száma volt. És ugyanezt a hajlíthatatlan erőt és ref. öntudatot 
észleltem Magyarnemegye telepes községünk virágzó és népes 
ref. egyházában is, hol ma 1047 ref. lélek él a tiszta román, 
naszódi granicsár vidék torkában. Bár nem a jól sikerült 
telepek közé tartozik nagyrészben terméketlen határánál fogva, 
mégis a református föld s rajta a kis református „szállás“ a 
fundamentuma annak, hogy Magyarnemegyén — Naszód- 
megyében — minden hivünk tisztán és zengzetesen beszél 
magyarul és hogy egyedül csak a nemegyei leányok öltöz- 
ködnek zsinóros, szűk mellénykébe, bokorugró kék szoknyába, 
szóval mindenestül magyaros öltözetbe, az egész felső Sza- 
mos mentében. Pedig a nemegyeiektől is elvettek 231 hold 
telepes tulajdont és az egyháztól 150 hold egyházi birtokot, 
aminek nagyrésze Kőfarka leányegyházban feküdt, hol 9 ref. 
családban 36 lélek él, olyan fogyó református öntudattal, 
hogy 15—20 év mulva ez a leányegyházunk is a patvarba 
asszimilálódik. Pedig e filiában még mindig van egy szép 
kis templomunk és elég tekintélyes birtoka, főleg erdeje, van 
itt a gróf Bethlen családnak. Ha e nagy ref. főúri család, 
amelyik 1663 tól kezdődőleg mind e mai napig állandó nagy- 
birtokú pátrónusa volt e kicsiny filiának, a mostani nehéz 
napokban is patrónusává lesz nemcsak papiroson, de szivében 
is, úgy még mást is remélhetünk Kőfarka felől! 


Érdekes összehasonlításra ad alkalmat a traktus szór- 
ványaiban levő vegyes és tiszta ref. családok statisztikája is. 
A 65 szórványban élő, 1407 ref. lélek: 451 családban oszlik 
meg. Egy családra átlag 3 és ½ lélek esik a szórványokban. 
E 451 családban van: 115 vegyes család, hol így oszlik meg 
a másvallású családtagok száma: 


édesapa van gör. keleti 19 
„ „ gör. kath. 17 


„ „ róm. kath. 35 
„ „ unit. 3 
„ „ szász luth. 7 
„ „ baptista 1 
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édesanya van gör. keleti 11 


„ „ gör. kath. 27 
„ „ róm. kath. 21 
„ „ unit. 4 
„ „ szász luth. 5 
„ „ advent. 1, 


Nem kell semmilyen kombináció vagy fantázia ahhoz, 
hogy bátran kimondjuk, miszerint a gör. kel. és gör. kath. 
vallásu családtagok családjai már is a patvarba, a sorva- 
dásba kerültek s e vegyes vallásu családok 80%-ban nem 
református vallásu gyermekei már is elvannak tőlünk idege- 
nedve. Az esetleg még megmenthető 20%-nak vallásoktatása 
és magyarul irni-olvasni tanitása: éppen a legfontosabb és 
legnehezebb feladata a szórványmissziónak. Ennek a misszió- 
nak a 115 vegyes család közül 74 olyan vegyes családdal 
kell a Jézus hamisítatlan, igaz evangéliumát magyarul kö- 
zölnie, amely 74 család igen nagy szétszórtságban (5 vár- 
megyében) él. 


A többi vegyes családoknál nem ilyen eminens a ve- 
szedelem. Még a szász lutheránus vidékeken sem, bár tagad- 
hatatlan, hogy az egykori tekei és nagysajói Capitulumban 
a besztercei királyföldön nagyobb a szász beolvasztó képes- 
ség — a magyarságra vonatkoztatva — mint más szász 
vidékeken. 


És ehelyütt külön ki kell emelnünk Zseyk szórványun- 
kat, hol a kataszteri táblázat 38. sz. áttérési rovatába 23 át- 
térést jegyeztünk be. E veszteségünk teljesen pótolva van 
azáltal, hogy hozzánk a szász lutheránus vallásból még 
többen tértek át. A szórványt 1928 ban csatolták Nagysajó- 
hoz, addig a tekei lelkész gondozta, illetőleg — a szász 
luth. lelkészekkel kötött régi megállapodás alapján — a zseyki 
reformátusok helyett cserébe gondozta a tekei magyar refor- 
mátusokat. Mikor a zseykieket a jelenlegi nagysajói ref. 
pásztor átvette, a szász lutheránusok nagy offenzivába kezdtek 
ref. hiveink ellen. Igy cselekedtek Kudzsiron is és másfelé 
is protestáns testvéreink, aminek következménye mindenütt 
a békés megállapodások felbomlása s a gyakori áttérések 
lettek. Természetes, hogy magyar lutheránus testvéreink közül 
sokan a hozzánk téréssel feleltek, az állam támogatásában ré- 
szesített elnémetesítésre. 
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Az áttérések 1910. óta kétségen kivül az áttértek és 
kitértek anyakönyvi adataiból állíttattak egybe, de ez a szám- 
oszlopunk, valamint az asszimilációra vonatkozó 36, 37, 39. 
sz. kérdésekre felelő számoszlopaink végösszege sem egészen 
reális, még csak nem is valószínü, mivel e kérdésekre adott 
feleletek azt árulják el, hogy maguk a lelkipásztorok is opti- 
misztikus elnézéssel, illetve számbavétellel nézik a komoly 
valót. 


Szórványkataszterünkben még van egy pár fontos szám- 
adatunk, melyeket röviden itt is kiemelünk. 


A ref. tanköteles gyermekek száma: 180, ami azt mu- 
tatja, hogy a szórványokban népes családok nem igen laknak, 
hiszen átlag egy családra  2-5 gyermek esik. Hogy e 180 
gyermek közül alig 3—4 jár református felekezeti iskolába, 
az egészen bizonyos. Csupán Radnán van rom. kath. magyar 
felekezeti iskolába beiskolázva ezek közül 3 gyermek, a többi 
mind román nyelvü áll. elemi népiskolába jár. Számítsuk 
még ezekhez az állami iskolába járó gyermekekhez a vegyes 
családok más vallásu gyermekeit, ami a mi kimutatásunk 
15. rovata szerint 81-et teszen ki, úgy bátran állíthatjuk, 
hogy 258 magyar gyermek van elütve attól az áldásos lehe- 
tőségtől, hogy az iskolában megtanuljon irni és olvasni ma- 
gyarul. Ez a 258 gyermek csak akkor tanul magyarul irni 
és olvasni, mikor a lelkipásztor a szórványba kijuthat vala- 
hogy és személyesen ismertetheti meg velük az é, ú, ö, ű 
hangzók magyar csodadolgait. Másként a legjobb Abc-éből 
sem tanul meg a román idióma világában élő gyermek ma- 
gyarul, pláne akkor nem, ha otthon nem is beszélnek soha 
magyarul. 


Érdeklődésre tarthatnak számot még a 17, 18, 19, 20. 
sz. foglalkozási kategóriák statisztikai adatai, valamint a va- 
gyoni helyzetkép 21, 22, 23, 24, 25. sz. rovatai. Ezek szerint 
198 tiszta ref. családnak van háza s egy kis földje s 105 
vegyes családnak van szintén háza s földbirtoka. A 451 csa- 
ládból 303 családnak van háza s valamilyen földecskéje, 
148 család pedig teljesen vagyontalan. A szórványokból be- 
folyt egyházi adó oly csekély, hogy erre építeni semmit sem 
lehet, különben is a misszionáriusnak mindig vinnie kell az 
anyaegyházakból, de hoznia soha semmit, mert így telik be 
a Jézus missziói parancsa, ami az egész szórványgondozás- 
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nak a kiinduló pontja: „Mikor pedig látta vala a sokaságot, 
könyörületességre indula rajtok, mert elvoltak gyötrődve és 
szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.“ (Mt. 9:36) 


Hogy pedig ne suroljuk riporteres megalográfiákkal a 
valótlanságot a mi elképesztő helyzetünkről összeirt sopán- 
kodásokban, azért a dijleveleket, illetve papi javadalmazáso- 
kat is feltünteti a 25. sz. kérdés és az erre adott feleletek a 
kataszteri táblázatban. Itt a havasi missziónál szemlélhető 
az a dicső papi javadalom is, amelyik a roppant szétszórt- 
ságban élő havasi magyar református lelkek pásztorlását stb. 
stb. teszi kötelességévé a naszódi misszionáriusnak! 


Pedig az egészen bizonyos, hogy a mandzsuriai misz- 
szionáriusnak nincsenek nehezebb és fontosabb feladatai, 
mint a naszódi transzilvánhavasi misszionárius lelkésznek! 


5. Naszód  és Mandzsúria. 
Őrhelyemre állok és megállok a bástyán 


és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám 
és mit feleljek én panaszom dolgában.“ 


Hab. 2 : 1 .  
Isten iránti hálával és boldog örömmel gondolok mindig 


arra a nagy teljesítményre, amit Anyaszentegyházunk végez 
a külmisszió terén is, épen ama helyeken, hol ázsiai turáni 
testvéreink laknak, kik többszöri invázióval lepték el a mandzsú 
földet (hiába emelték ázsiai vérszerinti egyenes őseink be- 
törései ellen a „nagyfalat“) s egy új szómatologiai fajtát 
alakítottak ki: a mongol-mandzsú fajtát, melyhez Európában 
a legközelebb a székelyek és a Sajó vidéki kún települések 
maradványai állanak, — mondom, hogy a faji büszkeség és 
a boldog öröm hálája tölt el, ha Babos Sándor testvéremre 
és a mandzsúriai külmisszióra gondolok. Olyan jól esett még 
az is, hogy az idei Ref. Naptárban, az ős-székely rovásírás- 
ról irott ismertetésem is, a kínai képekkel ékített külmissziói 
cikk után jelenhetett meg. Igazán állítom, hogy nálam senki 
jobban nem vágyódik a nagy mongol puszták rejtelmes vilá- 
gába, sem a Zurunkás hegyláncaiba és a Trim medencéjébe, 
vagy Karakórum romjai közé, hogy turáni mongol-tatár őseink 
szédítően régi és szédítően nagy ősműveltségét láthassam a 
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mostanában feltárt ásatási emlékekben — és mégis „felelnem 
kell panaszom dolgában“ a mandzsúriai missziónak. 


A szórványmissziónak panasza van a mandzsúriai misz- 
szióra. Ez nem irigykedés, nem elgáncsolás vagy hátmegetti 
komplott. „Bástyán állok“ és éjjel-nappal vigyázok enyéimre, 
de legfőképpen az Isten izenetére vigyázok és szüntelenül 
ébren figyelek arra, hogy „mit feleljek panaszom dolgában“ 
— az Isten szentséges jelenlétében?! Azt panaszolom fel a 
mandzsúriai misszióra, hogy Erdély elfeledte, hogy a szórvány- 
misszió is édes testvére a külmissziónak. Sőt, mert érték- 
sorrend mindig volt és mindig lesz ezen a világon, ami 
erdélyi közállapotaink, új helyzetünk százezer nyomorúsága, 
sorvadásunk és rémséges pusztulásunk, pusztíttatásunk mel- 
lett: minket kellene az első helyre sorozni az értéksorrend- 
ben. Az én s gondolom a többi misszionárius testvérem 
kordinátáján állva: ez az erdélyi református igazság s ez a 
mi Urunké, a Jézusé is! 


De rólunk megfeledkeztek, mi kimaradtunk egy hatal- 
mas egyházkerületi missziói koncepció kereteiből és még 
olyan figyelembe sem részesülünk, mint egy mostohagyermek, 
pedig a szórványmisszió édes testvére a külmissziónak, rá- 
adásul még elsőszülött édestestvére. 


Ennek a tanulmánynak csak egyetlen célja van, az, 
hogy a ref. közös családban minket is úgy szeressenek, mint 
Józsefet és minket se járassanak condorlott ruhákban, ala- 
mizsna bakancsokban, üres átalvetővel, hanem adják meg 
mindazt, amit szeretetből, figyelemből és anyagiakból is adnak 
messze levő édes testvérünknek. Naszód, Nagypestény, Mező- 
újlak, Maroshévíz, Nagyilonda: nekünk éppen olyan fontos 
missziói állomások, mint Mandzsúria! Édes ikertestvérek 
lévén, mindkét misszió azért fűzze egybe a szédítő távolságu 
két munkamezőt, a szeretet s a megértő méltánylat, az elhí- 
vattatásnak egyazon reménysége, „a Léleknek egysége a 
békességnek kötelékében.“ (Ef. 4:3—6.) Verjünk hidat Naszód 
és Mandzsúria között, a transilván-misszió és a külmisszió 
között és az a nagy külmissziói propaganda, amelynek annyi 
megindító áldását tapasztalhatta Mandzsúria, foglalkozzon 
vetítőgépeivel, propaganda előadásaival a transilván szórvány- 
misszióival is! Az erdélyi ref. magyarság meg hallja meg a 
bástyán őrködők nagy panaszát, mert különben a teljes nyo- 
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morúság és antiszociális elhagyatottság Sipka szorosában 
minden őrhelyen halálos csend lesz!! 


 A fehér hó alatt, megfagyott őrszívek dobján, nem fog 
az Úr riadót verni. 


* 
A naszódi missziói lelkészi állomás 1898-ban szervez- 


tetett s első lelkésze: Szentkirályi Lajos 1898 májusában 
költözött át Alsóbalázsfalváról Naszódra, mivel Alsóbalázs- 
falván már nem volt mit keresnie a ref. lelkésznek. Naszód 
csak kevéssel azelőtt csatoltatott a II ik sz. román határ- 
őrvidék 44 községével együtt Beszterce vidékéhez s így lett 
Beszterce és Naszód vidéke egységesítéséből: Beszterce- 
Naszód vármegye. Mint tiszta román község s mint katonai 
közigazgatás alatt élő terrenum, magyarságot soha sem türt 
meg kebelében s ha véletlenül bekerült egy-egy magyar is 
a homogén román elem közé, azok csak a székely határ- 
őrezredből ide parancsolt tisztek vagy altisztek voltak, kik itt 
vagy elrománosodtak vagy elnémetesedtek. Csak a 80-as 
években találkozunk magyar iparosokkal Naszódon, kik főleg 
Désről telepedtek le a nagy havasi vidékkel rendelkező, erős 
országos és hetivásárokkal dicsekedő Naszódra. A 80-as 
években Magyarnemegye filiája a neves bányavároskával: 
Ó-Radnával együtt. Radna kir. bányaváros lévén valaha, 
minthogy arany és ezüst bányászata, valamint kohászata is 
aláhanyatlott az 50-es években, mint kincstári pirit (kén- 
kovand) bányahelység elég sok magyar munkást és magyar 
bányaaltisztet, mérnököt foglalkoztatott. Ennélfogva Radnával, 
mint Magyarnemegye filiájával még 1880 előtt találkozunk 
névkönyveinkben. Jellemző Radnára, hogy 900 éves róm. 
kath. plébániája lévén, még az 50-es években sem tudnak 
róm. kath. hívei magyarul. Ez az elrománosodás olyan nagy 
méretü, hogy pl. róm. kath. népiskolájában az idén már 
román tannyelvü párhúzamos osztályok beállítására kény- 
szeríttetett az egyház, azon a cimen, hogy a gyermekek 
50%-ának román az anyanyelve. Hogy képet nyerjen a 
kegyes olvasó a régi magyar rendszerről, felemlítünk egy pár 
érdekes példát: Ugy Radnán, mint Naszódon még a 
kir. járásbiróságok felállítása után is a birósági tárgyalások 
csak románul folytak! Még itélet is hozatott román nyelven, 
a jegyzőkönyvezések és kihallgatások csak románul folytak. 







139 


Az egész közigazgatási hivatalos nyelv: a román volt s Rad- 
nán pl a ref. lévita és áll. el. isk. igazgató, halál esete is 
románul van bejegyezve a három nyelvü halottkémi értesít- 
vényen. Midőn Naszód vidéke egy vármegyévé egyesült Besz- 
tercével, az egyesített vármegyei cimer naszódi részletét, egy 
granicsár gimn. tanár állítja egybe, — mivel azelőtt heral- 
dikai jelentésü cimere nem volt a határőrvidéknek — és ez 
új címeren a naszódi rajztanár a következő emblemákat kom- 
binálja egybe: fenyvesekből kiemelkedő havas csupa kőszikla 
csúcsán (Ünükő) egy kétfejü fekete sast ragyog körül a fel- 
kelő nap; alant zöld mezőben, a fenyves lábainál egy nős- 
tényfarkas emlőjét szopja egy nadrágos mezitlábas kis fiú 
(Romolus), mig a másik fiúcska egy előtérben álló római 
katona felé szalad (Remus). A piros nadrágos, mezitlábas 
római vitéz jobbjában lándzsa van, baljában meg egy paizst 
tart maga előtt s a paizsra három betű van írva: V. R. R. 
(Virtus Romanarum Rediviva!) És ez volt az elnyomó magyar 
világban egy román vármegye címere! És ezzel a címerrel 
és címeres zászlóval jelenhetett meg a vármegye Budapesten, 
a vármegyék hódoló küldöttségében a milleniumkor és a 
közelmúltban, 1916-ban a néhai IV. Károly magyar király 
koronázási ünnepélyén. És senkit sem csuktak le e zászlóért 
s rajta e jeligéért. 


Az elnyomó magyar éra alatt a naszódi határőrvidéknek 
360 ezer hold osztatlan erdőbirtoka úgy kezeltetett, hogy ez 
az osztatlan vagyon az egész vidéknek a felvirágzását és 
vagyonosodását idézte elő s ráadásul e hatalmas erdőség 
fedezte a 44 község mindennemű pótadóját és közrovatalait is. 


E vagyonközösséget alkotó hatalmas erdőségen kivül 
a naszódi határőrvidéknek volt még egy kulturális alapitványa 
is, melynek 20 ezer hold erdejéből az Aranyos-Beszterce folyón 
tutajozták be a legprimább minőségű fenyőrönköket Moldo- 
vába. Az „Alapok“ ezen drága erdőségén kivül még meg- 
szerezték a csicsókereszturi Torma birtok 800 holdját és az 
őrkei határban közel 1000 holdat vásároltak meg a régi 
Tisza birtokból. Ugyancsak az „Alapok“-nak ajándékozta a 
magyar kir. kincstár a határőrvidéki ezred összes épületeit, 
kaszárnyáit, tiszti lakásait és az egykori német kadett iskola 
helyiségeit. E roppant vagyon tartotta fenn a „Naszódi Ala- 
pítványi Főgimnázium“-ot (ma: Liceul Grăniceresc Gheorghe
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Coşbuc) és ez „Alapok“ építették, tartották fenn a 44 község 
felekezeti román elemi iskoláit, valamint ez „Alapok“ segé- 
lyezték igen tekintélyes tanulmányi ösztöndíjjal a magasabb 
iskolázásban a 44 község főiskolai hallgatóit. És az „elnyomó“ 
magyar érában e roppant nagy vagyonnal rendelkező tanul- 
mányi alap bárminő nagy jövedelmet is produkált, a naszódi 
főgimnáziumot a magyar állam mégis államsegélyben része- 
sítette, szertárait ingyen gyarapította s tanári könyvtárát 
ezrekre menő kötetekkel látta el — ingyen! A magyarok nem 
vettek el soha semmit a 360 ezer hold erdőbirtokból, sem a 
közel 22 ezer hold tanulmányi alapból, mégis magas állam- 
segélyben részesítették a román papokat s a naszódi gimná- 
ziumi tanárokat. A mi felekezeti iskoláink, főleg kollégiumaink 
a legnagyobb vergődéssel tengetik-lengetik életüket egy napról 
a másikra és államsegély hiányában kénytelenek tandijakból 
fenntartani magukat. Csak a mi egyházmegyénk területén, 
Mezőzáhon: 400 hold földet vesztett el a kolozsvári refor- 
mátus kollégium agrárkisajátítás rendjén s ez a birtokvesz- 
teség is benne van a 28. sz. kataszteri rovatunk összegében. 


És ezt a nagy vagyonnal, nagyszerű kulturintézményekkel 
biró havasi vidéket tarkítja: 192 ref. lélek, kiegészítve 
a borgói részen levő s Beszterce által pásztorolt: 21 lélekkel, 
összesen = 213 ref. lélek. 


Hogy e sorok írója igazán missziói telepen munkálkodik 
(különben maga a papi állás is a missziói lelkészi állás címét 
viselte és viseli alakulása óta) és hogy Naszódot, a pásztori 
munkát tekintve, egy kalap alatt lehet emlegetni Mandzsu- 
riával, arra nézve nem árt, ha megnézünk egy pár missziói, 
helyszíni felvételt. 


Egy radnai istentiszteletről és vallástanításról hazaérkezve, 
az alábbi megrendítő tragédiát nézhettem végig — egy refor- 
mátus naszódi hivem figyelmeztetésére. Az állomáson két 
rendőr és két csendőr jelenlétében egy kis román csoport 
várt a Bethlen felől érkező vonatra. A várakozó csoportban 
egy szép, sudár, egészséges suhanc állt a középen s úgy 
láttam, minden tekintet ezt a fiút simogatta körül érdeklődő, 
meleg szimpátiával. A négy fegyveres rendfenntartó is e 
fiúért parancsoltatott ki egy közeli községbeli primárral együtt 
az állomásra. Természetesen a tiszta román viseletben csak 
románul beszélő fiút nagyon sokan kérdezték, hogy ugyan 







141 


micsoda rossz fát tett a tűzre, hogy ennyi puskás ember 
kisérte ki az állomásra és még sincs megbilincselve? 


Nem tett biz az semmi rossz fát a tűzre. Egy magyar 
lelencfiú volt, akit az anyja 1919-ben itthagyott Erdélyben, 
talán Györgyfalván, menhelyi nyilvántartásban és akit 1920- 
ban még vagy 70— 80 társával együtt a határőr vidéki fal- 
vakba fuvaroztak ki nagy teherautókon. Ez a sudár legényke 
teljesen elrománosodott. Magyar református fiú létére egy 
árva szót sem tudott magyarul és soha református templo- 
mot sem látott! Az állomásra „diplomácia uton“ került a 
négy fegyveres ember kiséretében. Ugyanis édesanyja, Buda- 
pesten, ahová Erdélyből repatriált, törvényes házasságra lé- 
pett a fiú apjával, egy jólkereső vasesztergályossal és sze- 
rették volna itthagyott fiukat is magukhoz venni és törvé- 
nyesíteni. Hasztalan kereste, kutatta azonban a pesti magyar 
édesanya gyermekét, mert esztendőkön át semmiféle hivatal 
nem mondta meg, hogy a naszódi határőrvidéken van, sok 
kedves magyar társával együtt a keresett gyermek teljesen 
elrománosítva. Hat évi keresés után végre a diplomácia vette 
kezébe a dolgot és így a diplomáciai utra terelt gyermek- 
igénylés is eljutott oda, hogy a Budapestről Naszódra leutazó 
édesanyának a négy fegyveres hatósági közeg jelenlétében 
kellett a primártól átvennie az állomásra toloncolt gyermekét. 
A gyermek hallani sem akart arról, hogy elhagyja a faluját, 
hogy levesse tüszőjét, harisnyáját, hosszú ingét, zsírozott 
kalapját és szemem láttára zokogott, mert nem akart refor- 
mátus lenni. 


Tiszta magyar tragédia, hiszen ez nem egyedülálló eset, 
mert itt 70—80 magyar gyerek hasonló sorsáról van szó, 
akik örökre leszakadtak — talán a mi hibánkból — az egy- 
házunk testéről. Mig sóbálvánnyá válva, a tehetetlenség nyo- 
matéki súlyának minden átkát éreznem kellett magamon, be- 
érkezett a vicinális és egy elegáns, nagyvárosi úrnő szállt 
le a kupéból s kevés kutatás után a rebrai csoport felé kö- 
zelgett, hol rendőröket és csendőröket látott. És a magyar 
fiú ekkor egy éltes román parasztasszony nyakába borult 
fájdalmas zokogással e szavakat tördelte a román asszony- 
nak: „Nu lasă Mamică ca Doamna asta s'a mă ducă.“ 
És hiába kérlelte édesanyja, hiába erősködtek a csend-
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őrök, rendőrök, a gyermek még meg se akarta csókolni 
édesanyját, akit csak egy idegen Doamnának nézett. 


És itt maradt végül is Nagyrebrán. Ma 20 éves és nyá- 
ron pakulár a Vârva Omolui havasaiban. A mult nyáron a 
Rotunda alatti havasok kőszikláin ősturáni (talán kun vagy 
bessenyő) sziklafeliratokat kerestem és rátaláltam a pesti 
magyar-református fiúból lelt pakulárra. Sajtot adott, bálmost 
csinált és megajándékozott egy kőrisfából faragott pásztor- 
bottal. 


Lelkiismeretben kötelességemnek tartottam ez elveszett 
báránykákat felkeresni. Sokra rátaláltam, de egy sem tudott 
magyarul beszélni. Elkéstem már a kátéval, a jóakarattal, a 
buzgósággal, pedig idejövetelem után a második hónapban 
utrakeltem gyalog, elveszett bárányaimért, de sajnos, siker- 
telenül s így 20—25 református gyermeket még hozzá kell 
számítanunk a szórványokban ért veszteségeinkhez. Különben 
még az is meg kell jegyeznem, - hogy Rebrán egy paraszt- 
háznál, hol szintén református lelencgyermek volt, a legdur- 
vább szitkok közt életveszélyesen meg is fenyegettek, sőt egy 
felemelt kapával távozásra is kényszerítettek. 


Ilyen a naszódi missziói munkamező. 1934. szeptembe- 
rében egy gör. kath. vallásu levélhordónak a felesége és két 
leánya távozott el Naszódról Ipp községbe, Szilágymegyébe. 
Mindhárman református vallásuak. A szent karácsonyi ünne- 
pek után a levélhordó az utcán valami irásokat akart átadni 
nekem s kért, hogy vegyem át tőle azokat, mivel azok a 
nagyobbik leányának áttérési okmányai s húzzam ki a leányát 
az anyakönyvemből, mivel a leányának csak úgy biztosí- 
tották az ippi postamesternői állást, ha a ref. vallásból áttér 
a gör. kath. vallásra. 


Én nem vettem át az áttérési irásokat, mert Ratiu Eli- 
sabet nem jelent meg személyesen a naszódi anyakönyv- 
vezető előtt, mivel a jelzett időben Ippen tartózkodott. 


Ilyen helyeken mindig résen kell lenni, mert a farkasok 
állandóan ott ólálkodnak az akol körül, hogy elrabolják a 
juhokat és bárányokat. 


Hála Istennek, a nagy áttérési hullám dacára is, Na- 
szódon nem nagy az áttérők száma. A tulajdonképpeni asz- 
szimiláció a régebbi időkre esik, mikor Radna és Naszód is 
szórvány, illetve filia volt. Ekkor románosodtak el a Neme- 







143 


gyéről Radnára került Bajzáthok, Forraiak, Párosak, Torocz- 
kaiak és a Naszód mellé települt Élesek, Sigmondok, Paálok, 
Köblösek, Székelyek stb. 


A legnehezebb missziói munka ezt a kényszerasszimi- 
lációt megakadályozni s Istennek hálásan köszönöm, hogy 
erőt s tehetséget adott arra, hogy a legkisebb gyanura is, 
gyalog vagy akárhogy a veszélyeztetett helyen lehessek és 
minden tisztességes eszközt felhasználjak az áttérés meg- 
akadályozására. Mandzsúriában ilyen missziói körben nem 
kell a misszionáriusnak fáradoznia. 


A naszódi és havasi vallástanitás nemcsak katechézis, 
hanem valóságos kulturmisszió is. A transzilván-missziónak 
ez az Achilles-sarka. A külmisszió ilyen kettős lényegü, 
kettős jelentésü katechetikai feladatokkal nincsen megterhelve. 
Azt kell mondanom, hogy ha semmi egyéb pásztori köteles- 
sége nem volna a naszódi missziói lelkésznek, csak a vallás- 
tanitás, még akkor is a legfontosabb missziói állomás volna. 


Egy-két eset kivételével ma a naszódi Gheorghe Coşbuc 
Liceul elsőosztályos növendékei nem tudnak olvasni, írni 
magyarul, ha a vidékről kerültek be a Líceumba. Voltak olyan 
tanítványaim is, kik rendszeres vallásoktatásban kellett része- 
süljenek, mert ref. felekezeti iskola is, meg ref. lelkész is 
volt a községükben, de még sem tudtak írni-olvasni magya- 
rul, még beszélni is nagynehezen — azért mert állami isko- 
lába jártak. Nos, itt kapcsolódik bele a katechézis a kultur- 
misszió sokágú feladataiba, mert a vallásoktatónak még a 
magyar gondolkodás lényegére is meg kell tanítania az eddig 
elidegenített észjárású gyermeket s hogy öntudatosítsa benne 
a református hit egybeölelő misztikumait és hogy a sejtelmes, 
ösztönszerű ragaszkodás átalakuljon határozott, meggyőződéses 
ragaszkodássá nemzetéhez, vallásához, Anyaszentegyházához. 
A lelkipásztori munkát Ravasz L. a „lelkiépítés“ munkájának 
nevezi — biblikusan. A naszódi vallásórák: egy állandó 
leépítéssel, rombolással szembeni építkezés és építésnek munka- 
órái. Áldott alkalmak a szórványmisszióban a legnagyobb 
missziói munka végzésére. Természetesen erre az egy tőkéből 
élő, de sokfelé ágazó vallástanítói munkára a Heidelbergi 
Káté mai formájában nem alkalmas. A szórványokban az építés- 
hez más szerszámok kivántatnak, mint a mamuth-gyülekeze- 
tekben a felhőkarcolókhoz. Úgy a naszódi, mint a mezőujlaki 
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misszionárius ezért voltak kénytelenek a maguk kézi haszná- 
latára egyszerübb s primitivebb szerszámokat (kátéátdolgo- 
zásokat, örök vallás könyvféléket) kiagyalni, mert a nagyszerű, 
analitikusan megírt valláskönyvekkel a havason és a Mező- 
ségen nem lehet: építeni! 


A naszódi vallásoktatás, hogy missziói munka, az alá- 
biakkal világítom meg. Mikor idejöttem, 1933. év tavaszán, 
legelső gondom volt az összes iskolákat felkeresni és a ref. 
növendékek vallásóráit megbeszélni a vezetőséggel. A tanító- 
képzőben az igazgatói titkár tudakozódásomra kijelentette, 
hogy ott egyáltalán nincsen református vallású növendék. 
Ebben megnyugodva végeztem a katechézist; mindenik isko- 
lában, csak a tanítóképzőben nem tartottam vallásoktatást. 
Egyszer úgy május végén a brassói ref. lelkészi hivatal kér- 
dést intéz hozzám, mi van a tanítóképzőbe járó két Kolumbán 
fiú vallásoktatásával, mert a nagyobbik a képesítő vizsga 
előtt a brassói lelkészi hivataltól a vallásból tanjegyet kér, 
különben jelezte, hogy úgyis kitér a református vallásból, 
mert ő eddig orthodox vallást tanult. Én e levéllel elmentem 
azonnal a tanítóképző igazgatójához és felvilágosítást kértem 
a két Kolumbán fiúról, hogy milyen jogon és alapon része- 
sültek ezek orthodox vallásoktatásban, mikor ősi kálvinista 
székelyek, egyik kiváló Aronita családból. Az igazgató azt 
felelte, hogy a gyermekek nem magyarok, nem székelyek, 
hanem románok, kiket a predeáli vasutas állomás neveltet 
és taníttat Naszódon. A gyermekek különben sem tudnak 
egy szót sem magyarul. Erre az igazgatótól az anyakönyvi 
kivonatát kértem a két Kolumbán fiúnak. Az anyakönyvi kivo- 
nattal igazoltam, hogy a gyermekek székely-magyarok és a 
nevük nem „Columba“ hanem „Kolumbán“ az anyakönyvi 
kivonat tanúsítása szerint is s tiltakoztam a szándékos név- 
ferdítés ellen. Az igazgató végül is lehivatta mindkét fiút és 
előttem kérdezte, hogy akarnak-e magyar református vallás- 
órára járni? Azt felelték, hogy: nem! A VII-ik osztályos 
nagyobbik tanuló még azt is kijelentette fülem hallatára, hogy 
ő Predeálon orthodox vallásban nevelkedett és meggyőződéses 
orthodox. 


Ezek után az igazgatónak nyomatékosan tudomására 
hoztam, hogy 3 napi haladékot adok arra, hogy kényszerítse 
mindkét növendéket ref. hittanórára járni, különben püspököm 
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útján a kultuszminiszteriumhoz feljelentést teszek vallásügyi 
sérelem ügyében és kérni fogom a tanítóképző orthodox val- 
lástanárának megbüntetését, mivel éveken át szándékosan, 
jogtalanul tanított és osztályozott is más vallásból két refor- 
mátus növendéket. 


Három nap elteltével mindkét Kolumbán fiú megjelent 
a vallásórán lelkészi hivatalomban. Minden héten kétszer tar- 
tottam velük vallásórát. Vizsgák előtt azonban három héttel 
megszakadt a buzgóság fonala, mert mind a két növendék 
elmaradt a vallásórákról. Az intézetben tudakozódásomra azt 
felelték, hogy a kisebbik beteg, a nagyobbik meg azzal vágta 
ki magát, hogy helyettes tanító a gyakorló iskolában s nem 
volt ideje hozzám jönni. De nem jött ő sem, öccse sem 
vallásórára. 


Summa summarium: én egyiknek sem adtam tanjegyet s mégis 
bizonyítványt kapott mind a kettő. A nagyobbik 
kitünő eredménnyel képesítőzött is. Hogy ki kalkulálta őket 
a hittanból, nem tudom ma sem, mert mind a kettő elkerült Naszódról. 
A nagyobbik az azugai állami árvaháznál kapott állást, a kisebbik 
ugyanott jár a IV. képezdei osztályba. Az esetről esperesem útján 
jelentést tettem felsőbb 
hatóságomnak. 


Az idén ugyanebbe az intézetbe két ref. növendék irat- 
kozott be az I. osztályba. Édes testvérek ezek is, a neposzi 
vasúti őrnek a fiai. Nagyon keveset tudnak magyarul. Érde- 
kes, hogy magyar református édes atyjuk arra kért, engedjem 
meg, hogy a gyermekek nálam tartsák a valláskönyvüket. 


És ez a komoly szellemi vetélkedés folyik az egész 
havasi szórványmisszióban. A Kegyelem Istene megengedte, 
hogy e munkamezőn szép aratásom is legyen. Boldog vagyok 
Istenemben, hogy megoldott kévéket kötözhetek újra egybe, 
hogy fogyó lelkek seregében növekedő lázzal, olthatatlan 
tűzzel szolgálhatok Istenemnek, Anyaszentegyházamnak. És 
ha panaszolok, fölemelt fővel tehetem, mert szolgálatkészsé- 
gemnél, az előmbe tornyosuló veszedelmeknél csak a fizetés- 
nélküli nyomoruságom és igénytelenségem nagyobb! 
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6. A tamariszkfa esengő levele. 


Az ázsiai nagy turáni pusztákon, hatalmas hegyláncok 
örök hóval fedett szurdukaiból előtörve igen nagy víztömegek 
hömpölyögnek alá buja zöld pástok, tulipános virányok kö- 
zött a rettenetes sivatagok homoktengere felé. Nagyobb folyók, 
mint a Maros és a Tisza, egyszercsak elvesznek a homok 
tengerében. Nincs deltájuk valamelyik Óceánban, mert elnyeli 
őket a borzasztó homok és meghalnak a Tarim és a Kerijja 
folyók, a Takla-Makla sivatagban, anélkül, hogy tengert lát- 
nának. Medrüket is állandóan változtatják és ez az oka, hogy 
térképezni sohasem lehet a folyók medreit, pedig a sivatag- 
ban való kockázatosan veszedelmes utazáshoz e folyók med- 
reinek pontos megjelölése elengedhetetlenül szükséges. 


Mindenütt elhagyott, kiszáradt folyammedrek, peremükön 
lössz és agyagpadok a szél eróziája által vájt homokvonu- 
latok irányában. Itt-ott a homokból kiálló élettelen facsonkok, 
ághegyek úgy sorakoznak egymás mellett, mint nálunk a 
parti fűzek a Szamos szélein. Itt folytak valaha, a sivatagi 
világ előtt nagyon régen, a turáni ősvizek, melyeknek habjai 
öntözték a világ legrégibb civilizációjának virányos mezeit a 
homokkal beszitált ősvárosok határain. 


Ma élettelen, parttalan ott minden s a sívó homokkal 
vívott halálos küzdelemben alulmaradt az ember. Nomáddá 
lett, lóra perdült, puzdrát és ijjat vett kezébe s hosszu szá- 
zadokon át zúdult, mint fergeteg a vénhent Európára, mert 
a turáni homok még náluk is erősebb honfoglaló volt. 


Megejtően döbbenetes még az elolvasása is a turáni 
pusztákon való expediciós utazásoknak. Midőn a szomjan- 
haláshoz közel, napokon át hiábavaló kútásás és vízkeresés 
után a lemondás deliriumában valamelyik homokpadon meg- 
pillantanak az elalélt utasok egy szál összeaszott levelet. Ez 
az aszott levél: az első hir, az első izenet arról, hogy mentve 
vannak a szomjúságtól eltikkadtak, mert nem messze valahol 
a buckák gerince alatt, édes vizre akadhatnak. A halálraítélt 
levél a turáni tamariszkfa levele. Ahol a levél még össze- 
aszva is zörög a homokba temetett ág végén, ott vívja a 
Kerijja folyó halálos küzdelmének végső tusáját a diadalmas, 
a borzalmas homokkal. A kihaló bozót a kiszáradt thogarfa 
dzsanglében a tamariszklevél az utolsó izenet az élet felől. 
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De, ahol még egyetlen levél is zörög a kocsán végén, ott 
még él mélyen az altalajban, az életet tápláló titkos vízér, 
csak a tamariszkfát kell a gyökeréig kiásni a homokból, hogy 
üde forrásvíz buggyanjon elő onnan. 


Turáni tamariszkfa levele: az én gyülekezetem is!  
Utolsó zöldelő reménység a nagy, elnyelő homoktengerben. 
Halálos küzdelmet vív a maga létéért s a régi dicsőség szél- 
marta partjain csak maga maradt a kiszáradt homokkal be- 
szitált, magyar folyammenti dús tenyészetből. 


Ha nem segíti hűvös harmathoz, levegőhöz e zizegő 
zöld levelet a szeretet és református testvériség: az utolsó 
református élet is kiveszett a Radnamenti havasok alján. 


Naszód 1917-ben 512 lelket számlál szórványaival együtt 
s ez a lélekszáma megközelítőleg 1918-ban is. Ma a 
létszáma szórványaival együtt: 192, ebből az anyaegyházra 
65 lélek esik. A 65 lélekből egyházi adót fizet 14 lélek. 
Tehát erre a 14 adófizető lélekre esik az egész szórvány- 
misszió terhe és a missziói egyház minden közegyházi tar- 
tozása. 1933 évben, fizetett 15 adófizető 6700 L egyházi adót, 
tehát egy lélekre esett évi 446 Lei 66 bani s ezt a magas 
egyházi adót mind kis exisztenciák, nyugalmazott és aktiv 
postatisztek, vasútasok fizették. Az 1934. évben már csak 
13 adófizetőnk volt, de az egyházi adó is jóval kevesebb 
volt, mint az előző évben. Az egyház alig tudta visszafizetni 
papjának a kongruából levont közegyházi tartozását, mely 
az előző évi hátrálékokért szinte elviselhetetlen teher volt. 
1934. év alatt többen távoztak el Naszódról s azok között 
kettő egyházi adófizető volt. Temploma 1927 április 28-án 
leégett; a megmaradt puszta falak felhasználásával közsegit- 
séggel és tetemes rovatallal újra épült 148.915 L összeggel. 
Ma nincs csak az utcai részen kerítése a papi teleknek s 
templomnak. A szél 1933-ban megrongálta a templom új 
tetőzetét s a mennyezet beázott, sürgős kijavitása elódázha- 
tatlan, de sem kerítésre, sem a templomfedél kiigazítására 
nincsen fedezete az egyháznak. A papilak is alapos reno- 
válást igényel, de az idő vasfogát parirozni nincsen módjá- 
ban e havasi missziói gyülekezetnek! Lelkészének eddig jut- 
tatott az egyház havi 300 L személyi „fizetéspótlékot“, most 
az „áldozatok évében“ ettől is elesett a lelkész, mert redu- 
kált egyházi adóból erre sem telik, pedig a naszódi missziói 
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lelkésznek a kongruán kivül semmi más javadalma nincsen. 
Még egy tutajos-kalapnyi konyhakertje sincsen, mivel a kis 
terület vad sás, káka és kuruttyoló békák hazája. 


Naszód filiája: Ó Radna szintén „leépült.“ Egykor külön 
lévitája volt, ma nincs még egyházfia sem. Radnáról szél- 
nek eresztettek 300 bányászt és hiveink 132-ről leolvadtak a 
mostani 35 lélekszámra. 


Miként a turáni sivatagok tamariszkfáján az életért, 
harmatért esengő levél, úgy vivjuk halálos tusánkat vallá- 
sunkért. 


Az erdélyi kálvinista magyarság nem zónázhat el néma 
és szenvtelen közönnyel e turáni tragédia előtt. 


Lássa meg az eltemetett facsonk végén e remegő és 
zizegő turáni tamariszkfa levelet! 
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„Non ergo est virgo ab haeresi Ghiurghio.“1 


Az erdélyi magyar református Anyaszentegyház kettős 
igénnyel: evangéliumi és történeti igénnyel vállalja és mun- 
kálja csikvármegyei diaszpóramisszióját. E kettős igény egy- 
felől feszítő energiája, másfelől garanciája a terheiben is 
gyönyörüséges diaszpóramisszió sikerének. 


Az evangéliumi igény magátólértetődő, örökérvényü, 
par excellence követelmény, mitől az Ige-egyház el nem sza- 
kadhat, miről le nem mondhat s miből le nem alkudhat 
büntetlenül egy jottányit sem soha; a történeti igény — mely- 
nek részletes kifejtése egy külön tanulmány tárgya — ha csak 
vázlatvonalakban is, indokát akarja adni jogosultságának az 
alábbiakban. 


A reformáció történeti tényében felgyult Lélek-tüze 
diadalmasan előretörő, erőteljesen hódító utjában elharapódzott 
Csikvármegyében is; gyorsan terjedt a „pápás avaron“ úgy- 
annyira, hogy az 1560—70 es években már több csikvár- 
megyei egyházközség befogadta a hitújítást és berendezkedett 
az evangélium szerint repristinált vallásos életre. 


A reformáció csikvármegyei elterjedésére vall P. Campani 
jezsuitának 1586-ban Aquaviva gyulafehérvári jezsuita gene- 
rálishoz küldött tudósítása, melyben szomoruan panaszolja a 
provinciális páter, hogy Csikban „a concurrens haeretikus 
papok által mindenki eretnekségre csábittatik.“ 


Ez a tudósítás, mely csak „a haeretikus papok“ csá- 
bításairól szól, nem közli a haeretikussá vált csíki helységek 
neveit, bár biztos történeti kútfőből merítve állíthatjuk, hogy 
ebben a korban már Csikvármegyében nagy református gyü- 
lekezetek vannak, hol „lélekben és igazságban“ imádják a 
Szentlélek Uristent. 


                                                
1 Báthory A. 1591. Jun. 15-én kelt jelentésének zárómondata. 
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A csikvármegyei reformációra vonatkozó legrégebbi 
adatot Lampe „Ember Históriája“ nyujtja, miszerint az 1569. 
évben Nagyváradon tartott zsinaton jelen van Szegedy István 
ditrói lelkipásztor is, ki elfogadja az ott készült „Sententia 
catholica“-t. 


A csikvármegyei reformáció elterjedését bizonyítja Báthory 
Endre cardinalis 1591. junius 15-én kelt, Rómába küldött 
jelentése, ahol jelenti, hogy Csikvármegyében, különösen 
Gyergyóban nagyon elterjedtek a haeretikusok, kiknek Lázár 
András (Bethlen Gábor nevelőatyja) papokat adott és három 
plébániát állított fel: Szárhegyen, Al- és Ujfaluban; Gyergyó- 
medencéjében csak a szentmiklósi plébánia őrizte meg a 
katholikus hitet. 


Ez a jelentés nem említi sem Ditró, sem Nagyboldog- 
asszonyfalva (a mai Karczfalva) reformációját, habár katholikus 
források nyomán tudjuk, hogy ezen utóbbi helyen egy Kelemen 
nevü „eretnek prédikátor“ működött, kinek tizedet is fizettek 
a nagyboldogasszonyfalvi hivek. 


A fejlődésnek indult, ifjú református gyülekezetek két- 
ségtelenül sok nehézséggel küzdöttek, mely nehézségek közül 
meg kell említenünk a ref. felelősség és öntudat fogyatékos 
voltán kivül a csikvármegyei gyülekezeteknek a többi reformált 
egyházaktól való földrajzi távolságát. Csikvármegye, különösen 
Gyergyómedencéje magas vízválasztó hegyektől elszigetelt, 
zárt terület s ha tekintetbe vesszük a XVI. századbeli közle- 
kedési nehézségeket, megérthetjük az érintkezés folytonossá- 
gának hiányából bekövetkező, az erdélyi reformált egyházak 
mozgalmas vérkeringéséből kieső s így magáramaradt csik- 
vármegyei református eklézsiák szomoru sorvadását. 


A jezsuitizmus nagyszerü helyzet-stratégia ismeretére 
vall a csikvármegyei reformátusok nehézségeinek felismerése 
és eme Erdélytől földrajzilag majdnem különálló, természetes 
földrajzi határokkal körülzárt helyen: „Csikországban“ csak- 
hamar meg is vetették lábukat az ellenreformáció biztos 
diadalának reménységével. 


Buzgólkodásukról az 1591 év november 5—20. napján 
tartott gyulafehérvári országgyülés is tudomást szerez és a 
csiki reformátusok panaszainak orvoslására e rendek feleme- 
lik szavukat, kötelezik a fejedelmet a csiki reformátusok és 
azok templomainak oltalmazására a jezsuiták tulkapásaival 
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szemben, de a rendek védelemszózata, határozott állásfogla- 
lása visszhang nélkül foszlott szét s mert református részről 
a tényleges életmentés elakadt, a fáradhatatlan jezsuiták a 
fejedelem védnöksége, a cardinális irányítása mellett hat- 
hatósan „evangelizálták az igazság kipróbált fegyvereivel“ 
s gyökerestől kitépték a csikvármegyei reformáció igéretekben 
gazdag evangeliumi palántáit. 


A hires „ördögűző“ Láda Bálint jezsuita, valamint 
Báthory Zsigmond nevelője, Leleszi István atya kemény elő- 
munkálatai biztosították a csikvármegyei rekatholizáció teljes 
uralomrajutását; Báthory Endre cardinális a rekatholizált 
Lázár Andrással — ki 1593 ban főkapitányi tisztet nyert — 
visszarakatja nagy ünnepségek között a reformátusoktól visz- 
szavett templomokba az oltárokat és képeket s ezzel be- 
zárult a XVI. századbeli csikvármegyei reformáció fölött a 
halálthirdető koporsó. Megoltatott a Lélek-tüze és úgy tünik 
nekem, hogy azóta Csikvármegye a legszomorúbb református 
temető. 


* 
Őrhelyemen állva, gyakran hallom a jeltelen, széttapo- 


sott temető mélyéből feltörni a sulyos vádat: árulás, jóvá- 
tehetetlen mulasztás történt! És ezt a súlyos mulasztást 
Anyaszentegyházunk mindezidáig sohasem tudta jóvátenni. 
Végre mintegy 250 évi hallgatás és halogatás után evange- 
liumi és történeti igénnyel beindított diaszpóramissziója által 
Anyaszentegyházunk felvette és vállalta a „lehetetlenség fel- 
adatát“, elindult Isten védelme, Jézus Krisztus irányítása mel- 
lett vissza „Csikországba“, a szikla hegyóriások, az ős fenyves 
erdők közé, hogy felgyújtsa a jeltelen sirok felett az evange- 
lium fényét és e csudálatos fény mellett megkeresse a mi 
elveszett, megtartsa, amit az Úr gondjaiba helyezett és szét- 
szórja a temető földjén a tiszta Ige-magvakat gazdag ara- 
tás áldott reménysége alatt. Ezzel a drágalátos megbizatás- 
sal az evangeliumi igény küld, a történeti igény visszaküld 
Csikvármegyébe!
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A csikvármegyei református diaszpóramisszió 


elindulása és rövid történeti áttekintése. 
A csikvármegyei reformáció kialudt vulkánja mellett 


Isten különös gondoskodásából lassanként, észrevétlenül fel- 
gyuló élet-tüzek: ref. diaszpórák keletkeztek és ezen szét- 
szórtan lobogó, égő tüzek gondozására, ébrentartására kötelezte 
el magát elsőnek a mult század ötvenes éveiben Györge János 
felsősófalvi lelkipásztor, mint a megújult ref. lelkiismeret 
szolgálatkész apostola. 


Györke János a mulasztások nyilt beismerésével indult; 
hitének erőteljes bizonyosságával, a küldetés serkentő szen- 
vedélyével átjárót keresett a Hargitán a Gyergyómedencéjé- 
ben szétszórtan élő, mintegy 200-ra tehető atyafiakhoz, kiket 
felkeresett és összegyüjtögetett Domokos István hitbuzgó atyafi 
hajlékában, „hol lelkivigaszban részesítette“ a magárahagya- 
tottság terhe alatt szenvedő lelkeket. 


Eközben az ércolvasztóiról nevezetes Balánbányán szin- 
tén jelentős számban éltek reformátusok, kiknek lelkigondo- 
zását az akkori székelyudvarhelyi lelkipásztor látta el szemé- 
lyesen vagy legátusa által. 


Ezen egyéni vagy szükebbkörü vállalkozások után a 
reformátusok egyetemesebb érdeklődéssel az 1873 évi novem- 
ber havában tartott egyházkerületi közgyülésen fordultak a 
csiki hitsorsok felé. Nagy Péter püspök indítványára tárgyalja 
a közgyülés a csiki hitsorsosok helyzetét, de érdembeli intéz- 
kedés helyett megbizza a püspököt, hogy tanulmányozza a 
kérdést és a legközelebbi közgyülésen tegyen jelentést a hit- 
sorsosok lélekszámáról és jelölje ki addig azt a központot, 
hol templomot és iskolát lehetne létesíteni. 


E fontos kérdést újratárgyaló 1876 évi juniusi egyház- 
kerületi közgyülés sem viszi azt előbbre, csupán megállapítja, 
hogy Csikvármegyében „mintegy 100 református család a róm. 
kath. vallásba való beolvadás veszélyének van kitéve“ és 
kimondja, hogy egyházkerületi közköltségen „egy templom 
építtessék, egy iskola állíttassék, papi és tanítói állás alapít- 
tassék...“ és megbízza az igazgatótanácsot a kérdés tanul- 
mányozásával. Az igazgatótanács ezt a fontos, életre-halálra 
menő kérdést kerek 10 esztendeig „tanulmányozta“ s közben 
a csiki diaszpóra híveket a ref. részről jelentkező közöny 
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lassú mérge és a mohó étvágyú katholicizmus telhetetlensége- 
pusztította, emésztette. Szász Domokos következett, a hatá- 
rozott tettek embere, a templomok, parochiák, iskolák alkotó, 
építő püspöke, ki az 1886. év juniusában tartott első püspöki 
jelentésében már közli a csiki reformátusokra vonatkozó 
tervét. Ezután nemsokára megnyeri Csikvármegye akkori 
főispánját a hivek összeírására s már ugyanezen esztendő 
karácsonyának nagyhetében megbízza Szini Jánost, a kézdi 
egyházmegye kiváló esperesét, hogy a csiki atyafiakkal lépjen 
érintkezésbe és komoly körültekintéssel végzendő környezet- 
tanulmány után létesítsen egy központi őrhelyet a szétszórt 
hívek számára. Szini János 1887 február 3 án több helyiség 
megvizsgálása után megjelent Csikszeredában, hol hosszas 
tanácskozás után megalakítja a ref. presbiteriumot és a 
diaszpóra-misszió céljaira az igazgatótanács 6500 forintos 
adományából egy emeletes házat vásárolt. 


A missziói állomásnak Csikszeredában való felállítása 
a város megyeszékhely jellegében, központi fekvésében nyeri 
magyarázatát, de meg kell állapítanunk ezen figyelemreméltó 
körülmények dacára is, hogy ezen intézkedés a gyergyói 
reformátusok felmérhetetlen kárára történt, mivel az ittélő 
hívek nagyobb lélekszámuknál fogva teljesebb joggal igényel- 
hették volna a jövendőmentő és biztosító állandó lelkipásztori 
munkát. 


Szini János esperes megbízatásában csak félútat tett 
meg, eljárásának fogyatékossága innen magyarázható; jelen- 
tésére az 1887 junius 6 án tartott igazgatótanácsi ülésen Szász 
Domokos püspök évi 800 forint központi javadalmazás mellett 
kinevezi az első csikvármegyei diaszpóra-missziói lelkészt 
Borbáth Pál dálnoki lelkész személyében, ki nagy reménnyel 
indul az egyházkerület legnagyobb egyházközségébe, kit a 
püspök személyesen iktatott be, sok örömöt és még több 
megaláztatást jelentő őrhelyére. Az ünnepségekről a katholikus 
előkelőségek hiányoztak, kimentéssel vagy anélkül távoltartották 
magukat. A hivek megtartásán fáradozó, az evangéliumi életet 
hordozó pásztort a hidegen exclusiv közvélemény s még 
inkább a féltékeny r. kath. sajtó kiméletlen durvasággal 
támadta, a „Ditrói Közlöny“ például „berbécsbőrbe öltözött 
farkasról“, „mérges kigyóról“ elmélkedett „a rókamódon 
befurakodott“, hívei által körülrajongott „eretnek pap“ láttán. 
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Borbáth Pál a szó igazi értelmében vett apostoli buz- 
góságú és bátorságú szolgája volt vállalt küldetésének. Elolt- 
hatatlan tűzzel fogott hozzá munkájához, görcsösen ragadta 
két kézre az eke szarvát a töretlen ugaron, célegyenesen 
haladt előre, nem volt ideje félre-hátra tekintgetni, csak a célt 
látta sugárzó hitével, városi és a vármegye egész területén 
szétszórt híveinek felkeresése, ébresztgetése, hívogató bíztat- 
gatása, az elkereszteltek visszaszerzése, az eltévelyedettek 
visszanyerése, bucsújáró, miséző, gyónó, ministráló reformá- 
tusok visszaédesgetése, a vallástanítás, konfirmációi előkészí- 
tések, külső és belső ellenségekkel való szakadatlan tusa- 
kodása, valamint az egész megyére kiterjedő örökös útazgatása 
teljesen lekötötték a szent szolgálatra; 1887. évben már a 
Gyergyó medencéjében élő híveket is beszervezte és számukra 
60 frt. évi haszonbér mellett állandó imaházat bérelt Gyergyó- 
szentmiklóson. Az önállósulás magva elvettetett s a gyergyói 
hívekkel szemben elkövetett mulasztást helyrehozandó, lázasan 
munkálta a kibontakozást. A háromszéki és udvarhelyi nagyobb 
gyülekezeteket végig apostolkodta, istentiszteleteket, előadá- 
sokat tartott, élesztett lázított, forradalmasított a csiki diaszpóra- 
hívek megmentése érdekében; klenodiumokat szerzett és 
szorgalmasan kollektált a Gyergyószentmiklóson felépítendő 
templom javára. 


Itthon pedig hangyaszorgalommal gyarapította a sze- 
gény hívek filléreiből összerakosgatott templomalapot, hogy 
a Szathmáry János inspector-curator által adományozott, 
a város legszebb terén fekvő telken felépíthesse híveinek 
oltalmára a lelkében már rég felépített ref. templomot. De 
a templomépítés öröme nem adatott meg Borbáth Pálnak 
— övé csak a magvetés volt —, mert felőrölten, kimerülten 
el kellett hagyja őrhelyét, vizaknai lelkipásztor lett. 


Borbáth Pál távozása után csaknem egy esztendeig 
pásztor nélkül állott a szeredai paróchia s az életmagra 
kapott csíki diaszpórahiveket a kézdivásárhelyi lelkész, Kovács 
István „adminisztrálta“. 
Az Isten kegyelme azonban nem hagyta sokáig pásztor- 
talanul az Ő — szétszórtságában és magárahagyatottságában 
sok kisértő veszélynek kitett — nyáját, a korszak egyik leg- 
képzettebb és legmélyebben hivő ifjú hitvédőjét, Bitay Béla 
hitoktató segédlelkészt hivta el és állította a csiki protestánsok 
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oltalmazására. A protestáns kifejezés megfontoltan íródott le, 
u. i. mig Borbáth Pál a csiki református atyafiak pásztoro- 
lását végezte, addig a mélyebbre látó Bitay Béla a reformá- 
tusokon kivül megnyerte a közös evangéliumi keresztyénség 
számára az ágostai evangélikusokat és unitáriusokat is, azóta 
van használatban a Csikvármegyében a példás egyetértésben 
és közös egyházi teherviselésben együttélő reformátusokat, 
ágostai evangélikusokat és unitáriusokat átfogó protestáns 
jelző, természetesen a ref. hitelvek sérelme és veszélye nélkül. 


Bitay Béla örök mintaképe a fáradhatatlan evangéliumi 
református lelkipásztornak, eleven apostoli működése alatt 
épült fel a gyergyói református templom, melyet 1899. évben 
Kiss Sándor épitész készített 7367 koronáért. A templom 
megépítéséhez az igazgatótanács 1800 forintot adott, a többi 
önkéntes adományozásból folyt be, amiből a katholikus tár- 
sadalom is — dacára a papság intelmeinek és tiltakozá- 
sának — elismerésre méltóan vette ki részét. A templom 
Isten különös kegyelméből azon a helyen épült, ahol Györke 
János az első istentiszteleteit tartogatta. A gyergyói hivek 
kedves, kicsiny templomát 1899. október 14—16. napjain 
végbement ünnepségeken Bartók György püspök szentelte 
fel a gyergyói hivek hála- és örömkönnyei között. Megindító 
volt a lelkiekben gazdag ünnepségeken a magvető és funda- 
mentumkészítő Borbáth Pál megjelenése. Fáradtságot nem 
tekintve, eljött a távoli Vizaknáról, hogy régen nem látott 
szerettei körében leboruljon az új hajlékban hálaadó imád- 
ságban azért a kegyelmes gondviselésért, hogy Isten a kicsiny 
magvat terebélyes fává növelte és hajlékot, menedékházat 
épített a szétszórtan élő kiválasztottai védelmére. 


Az új hajlék küszöbén találkozott a mult és a jelen: 
Borbáth Pál és Bitay Béla és amint egymást átölelték, bol- 
dogító örömmel látták immáron a gyötrelmes szántás és 
magvetés „ingyen kegyelemből való“ gazdag aratását és 
bizonyságot nyertek: aki az Úr ügyéért fáradozik, nem 
hiába fáradozik. 


Ezen két, fáradhatatlan, szorgalmas, az evangéliumi 
szolgálat tüzlángjában égődő hitharcosnak soha le nem róható 
hálával tartozunk, nemcsak mi, az utánuk jövő, a megkezdett 
evangéliumi szolgálat folytonosságát munkáló szolgatársak, 
hanem az erdélyi ref. Anyaszentegyház egyeteme is, mert 







30 


apostoli mandátumukhoz hiven összegyűjtögették, egybeterel- 
gették a magárahagyott, szétszéledt nyájat, nélkülözések, 
megaláztatások, munkálkodásban eltöltött, nappalbavirradó 
éjszakázások között hűséggel szolgálták a magtartás, a tanítás, 
az igeátadás nehéz feladatát. 


Munkásságuknak, különösen Bitay Béla munkálkodá- 
sának elismerésére, az elhangzottakon kivül, döntő bizonyíték 
az 1900. évi országos népszámlálási adatokkal is igazolható 
lélekszámkimutatás, mely szerint Csikvármegyében 956 ref., 
245 ág. ev. és 103 unitárius, összesen 1304 protestáns lélek 
él evangéliumi gondozás alatt. 


Ime, az elvetett mag az Istentől megszentelt, személyes 
pásztori munkálkodás eredményéül megteremtette a maga 
gyümölcsét a csikvármegyei diaszpórákban. 


Bitay Béla 1907. márciusában hagyta el Erdély egyik 
legnagyobb egyházközségét, szeretett Filadelfiáját, gazdag 
multat hagyván maga után; csiki hiveinek könyhullatásai 
között új állomására, Dévára költözött. Távozásával meg- 
üresedett terhes őrhelyre, az őrálló után néző hivek bizal- 
mából: Takács Károly bikfalvi lelkipásztor vállalta az evan- 
gélium ügyének szolgálatát a mindinkább szaporodó diaszpó- 
rákban. Kevés munkát adó, csendes, jó megélhetést biztosító 
eklésiát hagyott el a bizonytalanért és nagy családjával 
vállalta az apostoli szegénységet, hogy szegénysége által 
sokakat gazdaggá tegyen; lelkipásztori szolgálatának legtöbb 
idejét örökös utazgatásban tölté; eső, szél, a közismert csiki 
fagyok legtöbbször szekeren, vagy szánon lelték, amint hor- 
dozgatta hite erősítő, vigasztaló tüzét. Takács Károly szilárd, 
helytálló apostola az Úrnak, nem hagyta el őrhelyét, mint 
elődei, mert ő egész életét helyezte a szolgálat oltárára, hogy 
szétsúgározza az ige bizonyosságát: „aki mindvégig álha- 
tatos, megtartatik“ és ebben a hősies kitartásban kifejtett 
munkálkodásának előszámlálhatatlan eredményei között első 
helyen áll buzgó munkálkodása által megerősödött gyergyói 
leánynak 1918. évben anyaegyházközséggé való önállósulása. 


1918-ban, mikor az egész világ rettentő kinok között 
vajúdott, akkor született meg a régóta várt gyergyói ref. 
egyházközség Isten dicsőségének és az emberek békességé- 
nek szolgálatára és Isten kegyelmes akaratából ott nyert 
hajlékot, ahol a reformáció dicsőséges elindulásakor az egész 
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gyergyói medencében egyedül nem vala helye — Gyergyó- 
szentmiklóson. Erre az igéretekben gazdag őrhelyre részben 
az akkori lelkészhiány, részben az atyafiak teherbiróképessé- 
gének csekély volta miatt, az igazgatótanács csak 1924. április 
havában állított őrállót Takács Ferenc segédlelkész szemé- 
lyében, ki azonban csak imádságaiban tusakodhatott gyüle- 
kezetéért, mert a világháboru borzalmainak következtében 
tüdőbetegségbe esett s így ez a nagytudásu, szelid lelkületü 
Timótheus, az új egyházközség nagy veszteségére, őrhelyét 
nem foglalhatta el soha. 


1927 januárjában jelenik meg a ténylegesen szolgáló 
első h. lelkész, Simon Dezső és több mint két évre terjedő 
szolgálati ideje alatt agilis gondnokával, dr. Makkay Domokos- 
sal az egyházközség anyagi megszilárdításán fáradozott; az 
agrárkisajátitások rendjén 10 hold erdőt szereztek az egyház- 
nak, melynek eladási árát: 300.000 lejt „papilak alap“ címen 
bankba helyezték azzal a reménységgel, hogy a kamatokkal 
megnövekedő tőkével egy pár év leteltével az önállóságra oly 
régóta hivatott diaszpóramissziói egyházközségnek papilakot 
lehessen építeni és ezzel a lelkipásztori munka folytonosságát 
biztosítani. 


A Simon Dezső távozásával megüresedett őrhelyre Kovács 
Pál h. lelkész küldetett, ki 1930 október elsején véglegesít- 
tetett, mint az új egyházközség első lelkipásztora. A beiktatást 
Vásárhelyi János püspökhelyettes végezte, ki ezenkivül el- 
nökölt a csiki atyafiak részére rendezett két napos szórvány- 
konferencián is, melyre a megye minden részéből, még a 
legtávolabbi diaszpórákból is fáradságot nem ismerve, nagy 
számmal sereglettek egybe az evangeliumi élet után szomju- 
hozó hivek. 


A nagy missziói mező közepén álló kicsiny templom 
végre megkapta lelkészét, kinek a szórványok beszervezésén, 
a belmissziói munkák beindításán kivül legfőbb óhaja volt a 
végleges parochia felállítása, hol a lelkész lakást s a bel- 
missziói munkák végleges otthont nyerjenek, de a fergeteg- 
ként jött gazdasági válság rombadöntött és elsodort egyelőre 
minden építő tervet, az összegyűjtögetett papilak alap bankba 
rekedt és az atyafiakkal együtt szegénykedő lelkipásztor szo- 
moruan tapasztalja a gyergyói kettős kisebbség kettős keresztje 
alatt a páli igazságot: bizony zsellérek vagyunk... 
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 A világ becsapott, megcsalt, de velünk maradt a gond- 
viselő Isten! A folyó évben a gyergyószentmiklósi városi 
tanács a város szivében egy papilak céljaira alkalmas telket 
adományozott, melyen az igazgatótanács, az erdélyi és helyi 
hivek önkéntes áldozataiból megindult a fészekrakás munkája: 
a parochia építés. Az épírés munkálata folyik; az épület be- 
fejezetlen, önmagunk erejéből befejezhetetlen, de nem kétsé- 
geskedünk: velünk van az Isten! 


A csikvármegyei protestántizmus életét példázó gyergyói 
parochia emelkedő fundamentumánál állva, életünk felett ki- 
emelkedő toronymagas feladatok láttán érzem, nem vagyunk 
befejezett épület, a tennivaló még sok, de legyen hála az 
Istennek, hogy még kell és lehet építeni az Ő dicsőségére. 
Kell és lehet s így teljes a bizodalmunk, hogy a mindezidáig 
munkálkodó Isten fokozottabb felelősségvállalásra ébreszti 
az erdélyi Sion fiainak és leányainak szendergő lelkiismeretét 
és a még ma szétszórtanégő parányi evangéliumi őrtüzek a 
segítő, testvéri felelőlősség hasábjaitól felgerjedve, továbbra 
harapózva végigömlenek Csikvármegye hegyein és völgyein 
és egy megoldhatatlan lángoszloppá válva hirdetni fogják a 
Világ-Világosságának örökkétartó diadalát s egyben a diaszpóra- 
misszió jogosultságát is. 


Erdélyi ref. Anyaszentegyházunk meg kell hallja a maga 
egyetemében, hogy e diadal kivívására az evangéliumi igény 
küldi, a történeti igény visszaküldi Csikvármegyébe. 


      * 
A csikvármegyei protestántizmus életére vonatkozó váz- 


latos történeti vonalak megrajzolását azért tartottuk szüksé- 
gesnek, hogy felmutathassuk azokban egyfelől a református- 
 felelősség fogyatékosságából származó halálos sorvadást, más- 
felől a tényleges református felelősség életre lendítő és éltető 
erejét. Csikvármegye protestántizmusának rég- és közelmultja 
döntően mutatja, hogy a ténylegesen munkáló felelősség 
kiépítetlensége a legerősebbnek vélt, nagy gyülekezeteket is 
rombadönti, viszont az egyetemesen dolgozó, támogató, 
egymásra vigyázó, gondviselő felelősség a kicsiny mustár- 
magot: a diaszpórát is képes terebélyes fává növelni. A fenti 
történeti tények figyelmeztetnek és utalnak a testvéri felelős- 
séget vállaló és Isten dicsőségét munkálandó kötelességünkre, 
hogy így Anyaszentegyházunk fájának minden rügyszemét, 







33 


lombját és galyát bevonjuk a közös nedvkeringést biztosító 
Centrumba: az Úr Jézus Krisztusba; különben — ha ezt 
elmulasztjuk — elszáradnak a rügyek, a galyak s ezek pusz- 
tulása az örökös terebélyesülésre hivatott fa elkorhadását 
idézi elő. 


A mostani itéletes időben, mikor a vihar annyi termő- 
rügyet lesodor Anyaszentegyházunk fájáról, mikor a meg- 
próbáltatásoknak oly rettentően mélypontját mérjük, a feltörő 
életigény felhiv és kötelez egy határozott, egészen más élet- 
magatartásra : egy egységes, minden életmegnyilvánulásra 
kiterjedő felelősségvállalásra életünk egész útvonalán. Ezen a 
felelősségvállalás útján haladva, leljük fel Anyaszentegyházunk 
fájának éledő rügyeit; a csikvármegyei diaszpórákat, melyek 
a fa életerejének, fejlődésképességének derűs előhirnökei. 
Ezeknek az igéretekben gazdag rügyszemeknek védelmét a 
diaszpóramisszió látja el. A diaszpóramisszió belmissziói 
tevékenység, melyet Anyaszentegyházunk — a szétszórtan, 
az anyai kebeltől távol, elszakadtan, idegen felekezetek közé 
beékelten élő tagjai között fejt ki acélból, hogy azok Krisz- 
tussal, az Egyház Fejével unióba lépjenek és az Őbenne 
kinyilatkoztatott kegyelemnek részeseivé legyenek. 


Csíkvármegye diaszpóramissziói térképe. 


Kérdésünkhöz közelebb érkezve, mindenekelőtt vizs- 
gáljuk meg Csikvármegye területét diaszpóramissziónk szem- 
pontjából. Csikvármegye földrajzilag nagyon osztott területet 
képez, általában 3 részre tagolják, u. m.: Alcsik, Felcsik és 
Gyergyó; ez a beosztás azonban nem adja a vármegye teljes 
képét, mert e három, természetes határokkal körülzárt részen 
kivül ide tartozik a régi Kászonszék, valamint a gyimesi, 
békási és tölgyesi szorosok magas hegyláncokkal körülölelt 
környéke is. 


Ezen a nagy, egész vármegyére kiterjedő diaszpóra- 
missziói mezőn cca 50 diaszpóra helyezkedik el két őrtorony: 
a csikszeredai és gyergyószentmiklósi református egyházak 
oltalmazása alatt. 


1. A csikszeredai egyházkörbe a cca 150 kilométeres 
szélességű mezőn Kászon, Alcsik, Felcsik nagyrésze és a 
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gyimesi szoros környéke tartozik 25 diaszpórával az alábbi 
helyiségnevek és lélekszámkimutatás szerint: 


So
rs


z.
  A diaszpóra neve 


Lé
le


ks
zá


m
 


So
rs


z.
  A diaszpóra 


neve 


Lé
le


ks
zá


m
 


1 Zsögöd 9 14 Szentsimon 2 
2 Taplocza 12 15 Csatószeg 4 
3 Vásdatfalva 8 16 Verebes 3 
4 Szépviz 13 17 Csikszentgyörgy  11 
5 Szentmihály 3 18 Bánkfalva 12 
6 Csicsó 14 19 Csikszentmárton  40 
7 Mádéfalva 31 20 Kozmás 15 
8 Madaras 13 21 Kászon 15 
9 Rákos 9 22 Gyimesközéplok 14 


10 Dánfalva 6 23 Gyimesfelsölok  1 
11 Karczfalva 18 24 Gyimesbükk  45 
12 Szentkirály 6 25 Csikszentlélek 3 
13 Szentimre 4   Összesen 311 


 
2. A gyergyószentmiklósi egyházkörbe Felcsik három 


helyisége: Csikszenttamás, Csikszentdomokos és Balasibánya, 
Gyergyómedencéje, Békás és Tölgyes környéke tartozik, ezidő 
szerint 17 diaszpórával, az alábbi helységnevek és lélekszám 
kimutatás szerint: 


So
rs


z.
  A diaszpóra neve 


Lé
le


ks
zá


m
 


So
rs


z.
  A diaszpóra 


neve 


Lé
le


ks
zá


m
 


1 Csikszenttamás 2 10 Tekerő patak 10 


2 Csikszentdomokos 26 11 Szárhegy 43 


3 Balánbánya 3 12 Ditró 47 


4 Marosfő 11 13 Remete 11 


5 Vasláb 23 14 Várhegy 29 


6 Gyergyóalfalu  13 15 Békás 2 


7 Gyergyóujfalu 5 16 Becefalva 1 


8 Csomafalva 4 17 Tölgyes 6 


9 Kilyénfalva 2   Összesen . . . 238 


 
Ezek szerint Csikvármegye területén 42 ref. diaszpóra van 


549 lélekszámmal. Ezen kivül Csíkszeredában 400, Gyergyó- 
szentmiklóson 438 a hivek lélekszáma, összesen 1387 protestáns 
lélek él Csikvármegyében a két lelkipásztor gondozása alatt. 
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A fentiekben kimutatott diaszpóráink helyzetét, ha csak 


térképen is vizsgáljuk, azt találjuk, hogy azok Csikvármegye 
egész területét behálózzák s ennélfogva az egyházkörök nagy 
terjedelme szinte elvállalhatatlan feladatot jelent az egyetemes 
felelősség hiánya folytán magukra hagyott lelkipásztorokra 
nézve, mert a nagy munkamezőn egyedül verejtékező lelki- 
pásztor vagy a még talajtalan és történetietlen anyaegyház- 
község gyülekezetének lelkiépületét rendezgeti és ekkor annyira 
elkötelezte magát az otthoni szolgálatra, hogy rendszeres 
diaszpóramisszióra nincs ideje, vagy a diaszpóramisszió 
folytonosságának biztosítására szenteli idejét és akkor — tekin- 
tettel a nagykiterjedésű diszpóramező kivánalmaira — annyira 
odaadja önmagát, hogy azalatt az anyaegyházközség építmé- 
nyei mennek veszendőbe. 


Bizony, Csikvármegyében a feladat nagysága s az ebből 
folyó mulasztások miatt a tennivaló sok, „de a munkás 
kevés!“ Éppen ezért szervezett Anyaszentegyházunk egyeteme 
meg kell lássa, hogy ezen kérdésben gyors döntésre, azonnali 
segítésre van szükség, mégpedig mindkét őrhelyre beállítandó 
egy-egy kisegítő lelkipásztor, hogy így  „kettőnként járjanak 
az Ő orcája előtt“ és hű bizonyságtételük által biztosítható 
legyen úgy az egyházközségben, valamint a diaszpórákban 
az evangeliumi munkálkodás rendszeres folytonossága. Meg- 
győződésünk szerint az így megosztott munkamezőn az evan- 
geliumibb munkálkodás gazdagabb eredményt tudna elérni 
és felmutatni. 


Sokan anyagi okokra hivatkozva: „bár a meglévőket 
tarthassuk“ indokolással időszerütlennek minősítik a szétszórt, 
pásztortalan nyájnak egy seregbe gyüjtéséért aggódó pásztori 
lélek kiáltó szavát, de minden bizonnyal reméljük, hogy a 
kiáltó szó a puszta tagadások felett falat talál, honnan a 
hang visszaverődik és minden lélekhez elérve, munkába 
állít, hogy közös szeretetkalákával építsük a csiki diaszpó- 
rákban az evangéliumos jövendőt, annál is inkább, mert az 
építési költség nem mulja felül a közös erőnket. 


„Kérjétek azért az aratásunk Urát, hogy küldjön mun- 
kásokat az Ő aratásába!“ 
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A csikvármegyei diaszpórahivek lelkiarca 
és tipusai. 


 
Mindenekelőtt meg kell állapítanunk hogy Csikvárme- 


gyében nincs egyetlenegy diaszpóránk sem, mely a diaszpóra 
missziói munka eredményeként állott volna elő (és Erdély 
egész területén?). Diaszpóráink — Isten ingyen kegyelmé- 
ből — itt a bevándorlás eredményei, hiveink Erdély gyüle- 
kezeteiből kerültek ide mint erdei-, gyári munkások, iparosok, 
kereskedők és tisztviselők. Nem hallgathatjuk el, hogy a hit 
dolgaiban nagyon sokan gyengén tarisznyáltan vannak el- 
eresztve hazulról szegény vándorlegények módjára, hiányzik 
a személyes hit megelevenítő ereje, az egymásra vigyázás, 
az áldozatosság lelke, hogy annál inkább kihangsulyozódjék 
társadalmi különbözőségük s mert nem érzik szükségét a 
közösségben való élésnek, valamint a  „papbértől“ való irtó- 
zatukban évekig elrejtőznek a lélekkereső lelkipásztor elől 
és így a rejtőzködés ideje alatt a lélek feléli önmagát: 
enerválttá lesz, elüresül, elalél és aki őt felébreszti, annak 
hálából mindenét odaadja. 


Sajnos, ilyenkor a szerencsés megtaláló csak ritkán 
Anyaszentegyházunk, rendszerint a katholicizmus, mely boldog 
örömmel  „samaritánuskodik“, hogy megmentsen egy elveszett 
lelket az  „igaz egyház“ számára. Az így kinyújtott kéznek teljes 
a diadala  „a megtalált bárány“ felett, ki ha eddig meg nem 
tette, most sietve ad reverzálist, vagy betér oda azzal az 
érzéssel, hogy ő már csak nyerhet. Az egyházi közösség 
elkerülésének itt egyik sokat hangoztatott indoka: „csak 
rövid időre jöttünk... mielőbb hazamegyünk ...“ azonban 
nagyon gyakori, hogy  „a rövid idő“ 10—20 évig is eltart 
s mert ezalatt gondozás nélkül hagyott lelkében kialszik a 
hit világa, — hogy teljes legyen a romlása, ki is tér a  „csiki 
magyar vallásra“, hogy immáron a reverzálisban elárult 
katholikus gyermekeivel egy hiten legyen. Nem ritka eset, 
hogy az így eltékozlódott ref. lélek húzamosabb itt tartózkodás 
után hazaállít nagyszámú kath. családjával színtiszta refor- 
mátus szülőföldjére, hol buzgó megyebirája és buzgó család- 
jával együtt rendithetetlen missziónáriusa lesz az általa léte- 
sített — katholikus diaszpórának. Ime, a diaszpórákban el- 
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veszített és elveszett ref. lélek, megelevenedik, mint katho- 
likus missziónárius. 


Bármennyire is szégyenünket hozó ez a megállapítás, 
el kellett mondanunk, hogy felhivjuk Erdély, különösen a 
közelebb fekvő Székelyföld reformátusainak figyelmét a csiki 
diaszpórákból származó veszedelemre, mert az a véleményünk, 
hogy a diaszpórák vagy újjászülik, vagy halálos itélettel meg- 
semmisítik Anyaszentegyházunk jövendő életét. 


A bevándorló diaszpórahiveknek bármennyire is álta- 
lános, de nem ez az igazi tipusa. Ismerünk, hála Istennek, 
egészen más, evangéliumi bizonyságokat hordozó lelkiarcokat 
is, kik egy egészséges, öntudatos, hit által való gyülekezet 
testéről szakadtak le és úgy helyezkedtek el itt, mint igéretekben 
gazdag diaszpóra-magvak. Ezek a lelkek a lenézés, a meg- 
vetés, vagy az örökös ostromlások dacára is hősiesen kitar- 
tanak, hivek mindhalálig az Élet Fejedelméhez és az atyafiak 
közösségéhez; ezek a hitben átforrósult lelkek gyakran 20—30 
kilométeres gyalogutat is megtesznek, csakhogy hallgathassák 
Istennek igéjét és az uriszentvacsora áldásaiban részesül- 
hessenek. Megindító ezeknek a drága lelkeknek a felcsendülő 
 éneklése, az Ige szomjas hallgatása, az áldozatkészség, amint 
a bibliai szegény özvegyasszony hálás örömével sietnek Isten 
országáért szolgáló Anyaszentegyházunk támogatására. Ezek 
a lelkek a lelkipásztor legjobb munkatársai, örömmel vállal- 
nak minden megbizatást, figyelemmel kisérik az ugyanazon 
helyiségben élő ref. lelkeket, az újonnan érkező testvért 
támogatják és óvják a már általuk ismert kisértésekkel, táma- 
dásokkal szemben és közösségbe tömörülve épülgetnek egy- 
más hite által. 


Meg kell említenünk a csiki diaszpórák életéből még 
egy harmadik jelentkező tipust: a benszülöttet. Ez a tipus 
az ifjúság és még inkább a gyermekek köréből kerül ki, 
kiket a szülők hite, vagy vallása mentett meg az evangélium 
számára. Ez a tipus nagyjában katholikus felekezeti iskolában 
nevelődött vagy nevelődik, rendszerint megkülönböztetett 
figyelmesség mellett s mert a ref. vallásos nevelés vagy 
a konfirmációi előkészítés hiányossága miatt fogyatékos a hit- 
világa — ha a lelkipásztor nem tart fenn állandó kapcso- 
latot vele — elsodorja az őt környező tömeg hite; pedig ha 
ezen tipus lelkiarca elhalványul, könnyelműségünk lesz az 
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okozója annak a veszteségnek, mely 20—30 évre ismét fel- 
tartóztatja Anyaszentegyházunknak egy újabb őrállomással 
való gyarapodását. 


A fenti sorokban megrajzolt tipusok és lelkiarcok az 
Erdélyi Sion felé fordulnak és várnak; várják az istenfiak 
megjelenését, az Istenországa diadaláért munkálkodó evan- 
geliumi ügyvivőket, hogy a megtartás, ébresztés és hódítás 
missziójában Anyaszentegyházunk betölthesse Istentől meg- 
szabott lélekmentő feladatát. 


A lelkipásztor diaszpóramissziója. 


A diaszpóramisszió a legideálisabb lelkipásztori munka, 
mely a megtartás és az Ige-átadás kettős feladatán épül fel. 
A diaszpóramissziói lelkipásztor megbízatásában előbb a meg- 
tartás parancsának engedelmeskedik, hogy azután elmenvén, 
tanítványokká tegyen minden népeket, tehát a lelkipásztori 
szolgálat első lépcsője: a megtartás; megtartani azokat, kiket 
az Úr kiemelt egy közösségből és egészen másalkatú gyüle- 
kezet közé helyezett el, megtartani — de nem úgy, mint 
a rest szolga a tálentumot, hanem — a gyarapítás feltétele 
alatt. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy a lelket mint sta- 
tisztikai tételt tartogatjuk, hanem őt gyarapítani kötelesség 
élete minden vonatkozásában, hogy lelkileg minősültebbé 
válva, önmaga értékeit öntudatosan továbbadhassa jövendőnk- 
nek. A megtartás azonban a lelkipásztori munkálkodásban 
megnyilvánuló Szentlélek Úristen műve, Ki az egyes lélekhez 
irányítja mindenekelőtt a lelkipásztort. Minden lelkipásztori 
munkában, de különösen a diaszpórákban végzendő lelki- 
pásztori munkában döntő jelentőséget nyer az egyes lélek. 
A diaszpóramisszióban válik teljesen nyilvánvalóvá, hogy egy 
élő közösség megszervezése az egyes lelkek megnyerésén 
keresztül megy végbe, épen ezért a lelkipásztornak résen kell 
lenni, hogyha valamelyik diaszpórájába egy lélek érkezett, 
arról azonnal tudomást szerezzen, vele közvetlen, személyes 
kapcsolatot létesítsen, mert az új életviszonyok közé került, 
magábanálló lélek az őt kereső kezet hálás örömmel fogadja 
el; a segítségnyújtás erőt, önbizalmat nyújt számára, meg- 
tapasztalja a hozzáhajló szeretetben, hogy ő is jelentős érték, 
egy élőközösség szerves része és ez a tudat megszilárdítja 
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és erőssé teszi a szüntelenül leselkedő kisértésekkel szemben, 
feltisztul benne a missziói öntudat és igyekezik építőmunkása 
lenni annak a közösségnek, mely becsüléssel utána nyúlt és 
megmentette. Viszont, ha nem megyünk utána a léleknek, 
nem törődünk vele, magáraszorultságában feléli önmagát, 
lassan halálos közönybe süpped és kiszakad — jogosan — 
névleges közösségéből. 


Kétségtelen, hogy a diaszpórában élő lélek sok nehéz- 
ségnek van kitéve s ha a lelkipásztor idejében nem megy 
elébe, vagy utána a társtalanságban álló léleknek, örökre 
elveszíthette őt, épen ezért a lelkipásztor állandó felkészült- 
ségben kell álljon az egyes lelkek védelméért. 


Az egyes lelkek megnyerése után ki kell építeni a test- 
véri közösséget Krisztus uralma alatt és mint a Lélek közös- 
ségét szeretetmunkába kell állítani. A közösség ápolására leg- 
főbb erőforrás a gyülekezeti istentisztelet. Az istentisztelet 
tartása előtt elengedhetetlen lelkipásztori kötelesség a hívek 
meglátogatása, életviszonyaik és körülményeik tanulmányozása, 
annál is inkább, mert a lelkipásztor a szerzett ismeretek 
alapján a leghatásosabb igehirdetési anyagot gyűjtheti össze 
a hívek építésére. Az istentisztelet megkezdése előtt az egybe- 
gyűlt híveket meg kell tanítani a kijelölt énekekre, hogy min- 
denki énekelhessen és ne maradjon senki némán az isten- 
tisztelet alatt. A diaszpórákban tartott istentisztelet — tekin- 
tettel azok ritka voltára — mindig urvacsora-osztással van 
egybekötve. Az istentisztelet után közös megbeszélés tartandó 
a hívek életére befolyást gyakorló kérdésekről, majd ezekután 
az iskolásgyermekekkel és a konfirmándasokkal a tanítással 
megbízott egyháztag előtt átismétlendő a tanult anyag, hogy 
a lelkipásztor meggyőződést nyerjen arra nézve, hogy a növen- 
dékek valóban érzik és értik a tanultak igazvoltát. Az isten- 
tisztelet helye kisebb lélekszámú diaszpórákban lehet bármelyik 
általuk kijelölt családi hajlék, míg a népesebb diaszpórákban 
és különösen ott, ahol élesebb társadalmi különbözőségek, 
vagy esetleges személyi ellentétek vannak, az istentisztelet 
látogatottsága és bensősége védelmében ajánlatos egy nyil- 
vános helyiség, pl. iskola. Az istentiszteletek tartása közötti 
időt — mely 2—3 hónapra, sőt egy félévre is nyúlhatik 
a mostani gazdasági viszonyok mellett — sem szabad tétlenül, 
terméketlenül hagyni; esetleges látogatással, vagy levelezés 
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útján lelkipásztor tartson kapcsolatot híveivel és gondoskodjék 
református szellemű írások, ujságok küldésével a gyülekezeti 
öntudat nyilvántartásáról. Jelentős szerepe van a diaszpóra- 
misszióban a kolportázsnak, mit mindaddig, míg egyházi 
életünkben erről nem történik intézményes gondoskodás, 
a lelkipásztor maga kell végezzen. 


A sok vérveszteségtől legyengült Anyaszentegyházunknak, 
ha élni akar, utána kell menjen övéinek az írott szóval is, 
hogy felvértezze és megerősítse őket hitükben az ellentétes 
szellemi áramlatok és támadások között. Valóban a kolportázs 
szolgálata az evangélium triumfálásának nélkülözhetetlen 
eszköze a diaszpórákban. A kolportör-lelkipásztor különös 
figyelmet fordítson arra, hogy a mi hitünk zsinórmértéke: 
a Biblia minden diaszpóralélek mindennapi tápláléka, lelki- 
kenyere legyen, hogy az élő, személyes hit a rendszeres 
táplálkozás által keresztyéni jellemmé váljon. Az így munkált 
egyéni hit közössétételére elkerülhetetlen a konfessziónk isme- 
rete, mi által az egyéni hit közös hitben olvad fel a Biblia 
közös értelmezése által, hogy kihangsúlyozódást nyerjen 
a közös evangéliumi református öntudat történeti értéke. 
Ugyancsak elodázhatatlan követelmény a diaszpórákban a 
történeti értékeink átadása, mert e ponton is halálosan sebez- 
hetők híveink. 


A Bibliai, konfesszionális és történeti öntudat fogyaté- 
kossága sok tévelygést s ebből származó szégyent hozott Anya- 
szentegyházunkra. Épen ezért a lelkiismeretes konfirmációi 
előkészítés döntően életkérdés. A diaszpórák figyelmeztetik 
nemcsak lelkipásztoraikat, hanem Anyaszentegyházunk teljes 
egyetemét is, hogy a konfirmációt komolyan kell venni, mert 
a diaszpórákba elvetődött lélek, ha nélkülözi az evangéliumi 
református közösség hittudatát, elmerül a türelmetlenség hul- 
lámaiban; e nélkül csak a jelenben tengődünk, a jövendő- 
építés reménye nélkül. 


Viszont a Bibliai, konfesszionális és történeti öntudat 
kiépítettsége olyan hatásos szérum, mely minden ragálytól 
megóvja a lelket, megtartja és közösségében elindítja a kibon- 
takozás, a fejlődés útján. 
A fejlődés útjára érkezett diaszpórában a lelkipásztor 
másik döntőfontosságú feladata: az igeátadás, vagyis a szé- 
lesebb rétegben való bizonyságtétel. Ha a lelkipásztor 
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kizárólag övéi megtartásán fáradozik és csak számukra van 
szava, mondanivalója, úgy önmaga hitetlenségét és az evan- 
gélium természetének ignorálását bizonyítja, pedig a lelki- 
pásztornak elengedhetetlen feladata Krisztus szeretetétől szo- 
rongatva az evangéliumi kincsek minél szélesebb körben való 
továbbadása. Az örömhírterjesztés olyan követelménye a lelki- 
pásztori szolgálatnak, melyről, ha lemond, a jövendőhöz való 
jussát tékozolja el. „Jaj ugyanis nekem, ha az evangéliumot 
nem hirdetem“, mert aki meg akarja tartani maga vagy övéi 
számára az evangélium gazdagságát, leszegényedve elveszti 
önmagát. A diaszpóramissziói lelkipásztor munkája csak a 
hívő lélek munkája lehet, hit nélkül siralomvölgy, átokhely 
a 100—150 kilométerre kiterjedő munkamező, hol a gond, 
a megalázó szegénység, az örökös, vége-hossza nélküli robo- 
tolás bogáncsai, tövisei teremnek. Csak a hivő lelkipásztor 
előtt lehet nyilvánvaló, hogy a diaszpórák környéke nem 
demarkációs határral körülzárt ellenséges terület, hanem a hű 
szolga missziói Kánaánja. 


Nem lenne megközelítőleg sem teljes a diaszpóramissziói 
lelkipásztor munkakörének megrajzolása, ha nem szólanánk 
az alábbiakban a lelkipásztori munka nehézségeiről. E nehéz- 
ségek azonban bármennyire is gátló jellegűeknek látszanak, 
nem csüggeszthetnek el, mert csak drága alkalmai a szolgáló 
hit bizonyságtételeinek és figyelmeztetések az erőgyűjtésre, 


A lelkipásztori munka legelső nehézségét a diaszpóra- 
lélek elfásult közönye okozza: nincs református értelemben 
vett vallásos öntudata, nem érzi a közösségbetömörülés szük- 
ségességét, nem hallgat a pásztori hívogatásra és a lelki- 
pásztorban csak egy szebben viselkedő adóvégrehajtót lát, aki 
foglalás helyett előbb szép szóval akarja rávenni  „az elvisel- 
hetetlen adó“ fizetésére. Súlyosabb nehézség, mikor elutasítja 
a lélekkereső lelkipásztort, vagy el- és bezárkózik előtte, ilyenkor 
szinte hallani lehet a jogos szemrehányást: már késő!  
Katholikusnak érzem magamat, ők neveltek. A református 
vallásos nevelés nélkül felnőtt lelkek magatartása ez, kik 
közül sokan kitérnek, vagy esetleg megmaradnak papir-refor- 
mátusoknak, statisztikai tételnek, de távol állanak a református 
közösségtől lelkükben. 


A fenti nehézségek között Bábel-toronyként magaslik fel 
(mindaddig, míg a református öntudat ereje romba nem dönti)
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a vegyes házasság. A csikvármegyei vegyesházasságok mind 
megannyi terméketlen fügefák Anyaszentegyházunk kertjében. 
A katholicizmus teljes diadalt aratott és arat a közmondásos 
„türelmességünk“, vagy világosabban: gyáva, megalkuvó, 
mindent eltékozló hitetlenségünk felett. A vegyesházasság oly 
nyitott sebünk, melyből a lassú, észrevétlenséggel kiszivárgó 
veszteség — ha komoly orvoslásról azonnal nem gondosko- 
dunk — megöl. 


A Csikvármegyében kötött vegyesházasságokból szár- 
mazó veszteségünk felmérhetetlen. Sajnos, nem áll ezidőszerint 
módunkban a vegyesházasságoknak az egész megyére kiterjedő 
veszteséglistáját összeállítva adni, de azt adatokkal bizonyitva 
állítjuk, hogy csak Gyergyómedencéjében 1900. óta ötszázat 
meghaladja a reverzálisadással elalkudott és elárult ref. lelkek 
száma. A jelenlegi házassági viszonyok ismertetésére az 
alábbiakban ideiktatunk egy táblázatot a gyergyószentmiklósi 
egyházkörből, mely megdöbbentően bizonyítja a ref. lelkek 
könnyelműségét: 


Sz. A HELYSÉG 
NEVE 


Eg
ye


ző
 


re
fo


rm
át


us
 


há
za


ss
ág


 
Eg


ye
ző


 
pr


ot
es


tá
ns


 
há


za
ss


ág
 


Vegyes  


  


Ja-
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Kárunkra 


házasság Összesen Vadházas. 


1 Gyergyósztmiklós 31 9 12 28 70 150 13 
2 Gyergyóalfalu    4 3 7 1 
3 Gyergyóujfalu     4 4  
4 Csikszentdomokos 3   4 3 10  
5 Csikszenttamás     2 2  
6 Csomafalva     4 4  
7 Ditró 4  2 8 13 27  
8 Kilyénfalva     1 1 1 
9 M a r o s f ő  3     3  
10 Remete   1  7 8 1 
11 S z á r h e g y  3 1 1 5 16 26 2 
12 Tekerőpatak    2 5 7  
13 Tölgyes     3 3 1 
14 Vasláb 3 1  2 3 9 1 
15 V á r h e g y  3 2  4 7 16  
 Összesen: 50 13 16 57 141 277 20 


 


A számok beszélnek: 277 vegyes házassági esetből: 
16 javunkra, 141 — több mint 50% — kárunkra történt!! 
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Jóvátehetetlen szégyenfoltok ezek a ref. öntudaton! Csikvár- 
megye a ref. lelkek vásártere, hol ócska holmiként árulgat- 
ják a ref. jövendőt jó pártiért, exisztencíáért, az anyagi élet 
rozsdás garasaiért. Bármennyire is szégyenteljes, de el kell 
mondanunk, hogy a csikvármegyei diaszpóramissziót beindító 
Szini János esperesfiú reverzálisos házasságot kötött és e 
házasságból született négy fiát az  „egyedül üdvözítő egyház“ 
emlőin neveltette... 


Még egy torzkép: a zárdában  „nevelkedett“ ref. leány 
református vőlegényéhez csak kizárólag azon feltétellel volt 
hajlandó feleségül menni, ha az reverzálist ad a r. kath. egy- 
ház javára... és a tordai ref. ifjú belement a ref. kézzel 
felállítatott reverzális-csapdába! 


A diaszpóramissziói lelkipásztor nehézségei között meg- 
említésre szorul a más történeti egyházak lelkészeinek félté- 
kenysége és beavatkozási szándéka. Ez a nehézség nemcsak 
egyházi, de társadalmi relációkban is érezhető. 


Megemlítésre szoruló nehézség még a diaszpóra hivek 
világnézeti, vagy társadalmi differenciálódása, mely nehézség 
nagyon sok esetben az egymásközti viszony bensőségének 
súlyos akadálya. 


Egy másik igen fontos nehézsége a diaszpóramissziói 
lelkipásztornak — munkatárs hiányában — önmaga erejére 
való utaltsága: rendszerint őrhelyén egyedül áll, mint szikla- 
szirten az egyetlen fenyőszál. A kép első pillanatra kifejező, 
— lelkipásztor magárahagyatottságát példázván — de nem 
ez a lelkipásztor hivatása, hogy szomorú egymagában küz- 
ködjék a viharral, hanem az, hogy Istenországát építő munka- 
társakat keressen, mert nem az az igazi evangeliumi munkás, 
aki két ember helyett dolgozik, hanem az, aki munkatársakat 
toboroz az evangélium ügyének. Munkatársait azonban ne a 
világ kivánalmai szerint keresse és semmi esetre se azért, 
hogy ezáltal kényelmesebbé tegye terhes szolgálatát, hanem 
kizárólagosan csak azért, hogy növelje az Úr szöllőjében 
dolgozó építőmunkások számát. 


A csikvármegyei diaszpórák megtartásának és fejlesz- 
tésének feltétlen követelménye ezen evangéliumi munkatár- 
sak megnyerése és beállítása, mert enélkül a gazdasági okok 
miatt ritkábban látogatható diaszpórák élete, gyarapítása el 
sem képzelhető. A hivek nyilvántartása, őrízgetése, gyermekek 
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tanítása — a lelkipásztor irányítása mellett — a diaszpórá- 
ban élő munkatárs feladata; viszont itt az a nehézség, hogyha 
a munkatárs eltávozik a diaszpórából, — ami elég gyakori — 
és nincs, aki e felelős feladatot betöltse, a szektárkodás üti 
fel a fejét. 


A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a vérszegény diaszpórát 
a munkatársakkal végzett pásztori gondviselés egészségessé 
teheti, de a beindított lélekmentő munkát veszély nélkül félbe- 
hagyni nem lehet. Ma pedig itt állunk s így a csikvármegyei 
diaszpóramissziónkat a szétomlás veszélye fenyegeti. A hű 
munkatársak egyrésze hazaköltözött az égi honba, a másik 
része a gazdasági leépítések miatt elköltözött, a lelkipásztor 
pedig a gyülekezet szegénysége, vagy a hiába kért utiköltség 
miatt nem látogathatja rendszeresen a diaszpórákat s így 
elhamvadással fenyegetnek az elhagyott diaszpóratűzek. 


Mig diaszpórahiveink jobb anyagi helyzetben voltak, 
rendszerint megtérült még a legtávolabbi diaszpóralátogatás 
utiköltsége is, de ha annak elvétve akadálya is volt, az anya- 
egyházközség szivesen vállalta az utiköltség visszatéritését. 
Az elmult utolsó években azonban a látogatások a legszo- 
morúbb eredményt mutatják, nemcsak az utiköltségek fede- 
zete, hanem az istentiszteletek látogatottsága tekintetében is; 
ugyanis az istentiszteletekről hiányzó legtöbb lélek a családi 
látogatások kapcsán őszintén bevallotta, mert adakozni nem 
tudott, szégyenlette az üres kézzel való megjelenést s így 
elmaradt szomoruan az istentiszteletekről. Ezen szomorú 
tapasztalatok: az anyagiság meg akarja gátolni a lelkeknek 
Istenhez való közeledését, — indítottak a pásztori látogatást 
biztosító segélytkérő utamra, sajnos eredménytelenül és ez 
uton haladva, ismét felemelem kérő hangomat, mert aki kér, 
— annak megvan igérve — adatik. 


A fenti nehézségeken kivül — utolsó helyen — meg 
kell említenünk még a diaszpóramissziói lelkipásztor személyes 
anyagi nehézségeit. 


Valljuk a lelkipásztorra nézve a mindennapi táplálék és 
ruházat elégséges voltát, de ha ez nincs biztosítva — s ez 
pedig nincs! — felemeljük szavunkat az apostollal, szólván: 
„egymást terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus 
törvényét“. Szervezett egyházi életünknek elsőrendü érdeke, 
hogy a nehéz feladatokkal megbizott, a misszió gyönyörűséges 
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igáját vonó lelkipásztor legalább a mindennapi kenyér meg- 
szerzésének gondjától mentesüljön és olyan darab kenyeret 
kapjon, hogy azt családjával megosztva még maradjon annyi, 
hogy a kérő atyafi kezébe is tehessen egy darabot örömmel 
evangéliumos hitének bizonyságául. A csikvármegyei lelki- 
pásztorok személyes anyagi nehézségeit világosan magyarázza 
azon fennebb említett tény, hogy a hivek nagytöbbsége át- 
meneti jelleggel tartózkodik itt s ezen idő alatt is, ha szük- 
sége nem hajtja az egyházhoz, tudatosan rejtőzködik az áldo- 
zathozatal elől, vagy ha meg is van az áldozatkészség, hiány- 
zik — a szegénység miatt — a képesség; a hivek kisebb része 
mint házzal rendelkező, helyhezkötött anyagi erőforrás, nem 
képes hordozni a reánehezedő terheket s így ezen nehézség 
elhárítása Anyaszentegyházunk egyetemének elodázhatatlan, 
becsületbeli feladata. Ezen feladat egyetemes vállalása nélkül 
megkisértheti a Sátán a lelkipásztort, mondván: „Te tartod 
az oszlopokat egyedül“. Ennek azonban nem szabad meg- 
történni, mert a közös hit közös szeretetmunkára és közös 
teherhordozásra kötelez. 


Ime a fenti nehézségek rövid áttekintése is megmu- 
tatja, hogy Anyaszentegyházunk egyeteme kikerülhetetlen fel- 
adat előtt áll az Istentől kijelölt uton az elvállalt csikvár- 
megyei diaszpóra misszióban. 


A sarlóra érett gabonakalászok váróidejében végig nézek 
a kegyelem-mezején és a gazdag aratás derüs reménységé- 
vel kérem a lélek-aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az 
Ő mezejére, kérem Anyaszentegyházunk egyetemét is, ha 
meghallja az Úr hivó, küldő szavát, ne keményítse meg az 
ő szivét, hanem induljon örömmel a reá váró csiki arató- 
kalákába. 


És ha együtt leszünk, ha verejtékezve aratunk, — min- 
den bizonnyal meglátjuk: az Isten ingyen kegyelméből elve- 
tett mag meghozta a maga százannyiját... 
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Ösvények a diaszpóra mezőkre. 
 


A csikvármegyei református diaszpórákat Isten éltető 
kegyelme hivta életre és ez a bizonyosság minden nehézség 
dacára is, serkentő reménységünk diaszpóra missziónk- 
ban. Az alábbiakban azokat az ösvényeket szeretnénk fel- 
mutatni, amelyeken eljuthat az Erdélyi Sion egyeteme a csik- 
vármegyei s általában a diaszpóramissziói munkamezők szín- 
helyére: 


Legelőször alakíttassék meg: A Diaszpóramissziói Bará- 
tok Szövetsége és minden ilyen szövetség külön-külön vagy 
egyházközségekként vegyen pártfogásba egy-egy diaszpórát. 


2. A diaszpórák gondozásával megbízott missziói állo- 
másokon állíttassék fel — diaszpórák részére — mozgó- 
könyvtár, ugyanott egy-két diakonissza elhelyezéséről is tör- 
ténjék gondoskodás. 


3. Minden egyházközség rendezzen évenként diaszpóra- 
napot istentisztelet, vagy vallásos-ünnepély keretén belül, mely 
alkalommal begyült perselyes adományok a diaszpóra misszió 
céljaira fordítandók. 


4. A diaszpóramissziói munkatársak kiképzésére rendez- 
tessék minden évben előkészítő kurzus. 


5. Minden évben körzetenként, vagy egyházmegyénként 
rendeztessék szórvány-konferencia, a testvéri kapcsolatok és az 
egymásiránti felelősség elmélyítése végett. 


6. Indíttassék be haladéktalanul a régóta nélkülözött: 
Szórvány-Újság. 


7. Központunk az egyházkerületi belmissziói költség- 
vetésében irányozzon elő minden évben szükséges és köteles 
áldozattal egy garantált összeget a d. misszió zavartalan 
működésének biztosítására, ugyancsak intézkedjék a bujkálá- 
sok megszüntetése végett hathatós eszközökről, ha lehetséges 
az alábbiak szerint: ha egy egyháztag elhagyja gyülekezetét, 
az ottani lelkipásztor elbocsájtó levelével köteles új állomás- 
helyén a megérkezéstől számított 8 napon belül jelentkezni, 
— miáltal az elkallódástól óvjuk meg a lelket. 


8. Vezettessék be az évenkénti egy lejes, diaszpóra- 
misszió céljait szolgáló u. n. „szeretetadó“, mit az egyház- 
községek presbitériumai, vagy a D. M. B. Sz. garantálnak. 


Általában történjék intézményes gondoskodás a diaszpórák 
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védelmében, melynek eredményei — amint azt a francia- 
országi „Société Centrale Évangelique“ 80 éves működése is 
bizonyítja, — felbecsülhetetlenek az egész Anyaszentegyház 
életét megújító hatásaiban. 


Ime ezek azok az ösvények, melyeken eljuthatunk 
diaszpóráinkba, a nagy aratás szeretetmunkájára és e munkál- 
kodás közben tapasztalni fogjuk, hogy a „kicsiny kovász 
megkeleszti az egész tésztát“: a diaszpóramisszió az erdélyi 
magyar református Anyaszentegyházat az egymás terhét hordozó 
szeretet visszaáradó áldásaiban. 


 








 


 


IV. 


 A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REF. 


EGYHÁZKERÜLET SZÓRVÁNYAI. 


IRTA: SASS KÁLMÁN. 
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A szórványok kérdése meglehetősen elhanyagolt kérdés. 
Bár az egyház mindig érezte e fontos kérdés megoldásának 
szükségét, — tapasztalván, hogy a szórványok azok a pontok, 
ahol a legtöbb tagot veszíthet — mégis nem vetette magát 
soha úgy e kérdés megoldására, amint az megérdemelte 
volna. Ha utánanézünk a régi egyházkerületi jegyzőkönyvek- 
ben a szórvány kérdésnek, nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
az égető kérdése sohasem volt az egyháznak; nem olyan 
égető kérdése, amely a megoldásig égette volna. A felelős- 
séget az elveszett református tömegek miatt tolhatja 
ugyan a nehéz anyagi helyzetre, elnyomatásra, az állam 
nemtörődömségére, de egyet nem moshat le magáról, azt, 
hogy eme református magyar tömegek az ő kezében vesztek 
el. Ha csak az 1790-es évek utáni időkre tekintünk, — mely 
időponttól kezdve a ref. egyház is jobban lélekzelhetett — 
az elpusztult anya ekklézsiák egész tömegét sorolhatnánk fel. 
Ha ez megtörténhetett az anya egyházközségekkel, mi lett 
akkor a szórványokkal? 


A Királyhágómelléki Egyházkerület, mikor a triánoni 
szerződés elszakította a törzstől, a tiszántuli egyházkerülettől, 
a szórványgondozást illetőleg nehéz helyzetbe került. Egyfelől 
a kerületté való szervezkedés nehézségei, másfelől létét biz- 
tosító új gazdasági alapok megteremtése érdekében folytatott 
küzdelme az új egyházkerületnek csaknem minden idejét és erejét 
felőrölte. Rendszeres szórványgondozást éppúgy, mint az erdélyi 
testvérkerület, nem kezdhetett. A szórvány missziói pontokon 
működő lelkészek segítségért kiáltó szavát — különösen a 
bánáti egyházmegyében — nem tette ugyan hallatlanná, de 
olyan segítséget, mint amilyet az ügy az adott helyzetben 
megkivánt volna, nem tudott nyújtani. S így itt is, ott is 
egy-egy ilyen, az impériumváltozás előtt megszervezett, állam 
által nagyban segélyezett missziói állomás anyagiak hiányá- 
ban megszünt s a szórványok egy-egy önmagát fenntartani 
tudó anyaekklézsiához csatoltattak. A szórványok hovatarto- 
zásának helyzete bár már tisztázódott, de a szórványgondozás 
még mindig megoldásra vár. 
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1.  A királyhágómelléki szórványok a statisztika 
tükrében. 


Mielőtt a kerületünkben található szórványok keletke- 
zésére, történelmi kialakulására, sajátos tipusaira, jelen hely- 
zetére és sejtett jövendőjére rátérnénk, állítsuk ezt az egész 
kérdést a statisztika tükrébe. Igaz ugyan, hogy a szórványok 
egész életét felölelő pontos, a valóságnak megfelelő statisz- 
tikai adatok, — miután e kérdéssel tudtommal külön irás- 
ban eddig senki nem foglalkozott — nem állanak rendel- 
kezésemre, mégis a meglevő egyházmegyei és kerületi jelen- 
tések alapján megpróbálom összeállítani. Kár, hogy a jegyző- 
könyvek nélkülözik a két utolsó évi szórványokra vonatkozó 
pontos statisztikai adatokat, így kénytelen vagyok az 1930-as 
évek hivatalos statisztikai adataira támaszkodni. Bár nagy 
különbség a mostani és az elmult évek statisztikai adatai 
között nincs. 


EGYHÁZMEGYE 1930 1934 Egyházközség Lelkész 


Bánáti 17998 20140 21 22 


Bihari 45817 47425 33 41 


Érmelléki 39476 40708 33 36 


Nagybányai 40202 40479 48 60 


Nagykárolyi 14798 14907 16 19 


Nagyszalontai 46094 48825 31 35 


Összesen: 204385 212474 182 213 


 
Statisztika a szórványokról egyházmegyék szerint: 


EGYHÁZMEGYE Sz
ül


. 


M
eg


h.
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k.


 


Polg. egybekelés K
on


f. 


Á
tté


rt
 


K
ité


rt
 


Lélekszám 


Bánáti 59   nincs kimutatva   _ 2142 


Bihari 42 20 7 " " 14 1 — 1608 


Érmelléki  45 45 4  18 — — 1232 


Nagybányai  6 4 8 — 6 — — 277 


Nagykárolyi  3 4 — — — — — 109 


Nagyszalontai 57 28 9 14 17 3 5 2731 


Összesen : 212 101 28 14 55 4 5 8099 


 


Egyházkerületünk lélekszáma egyházmegyék szerint:
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Nem mehetek el úgy e statisztikai adatok mellett, hogy 
néhány dologra fel ne hivjam a figyelmet. Területileg az egy- 
házmegyék között a következő a sorrend: Bánáti, nagy- 
szalontai, nagybányai, bihari, érmelléki, nagykárolyi. A pontos 
területi méreteket különösen a bánáti és a három egyház- 
megyéből is keletkezett nagybányai egyházmegyékre vonat- 
kozólag csupán hozzávetőlegesen állapíthatjuk meg. A bánáti 
egyházmegye területileg legalább nyolcszor akkora, mint a 
nagykárolyi, a nagyszalontai pedig legalább négyakkora. 
Aránylag a legkevesebb lelkész ezeken a területeken munkál- 
kodik. A népesség arányszámát véve alapul, körülbelül 1000— 
1100 lélek esik egy-egy lelkész jellegü egyénre. Ha ehhez 
még hozzávesszük a felekezeti tanárokat, tanítókat, kántorokat, 
közel 300 segítőtársra akadunk. Különösen ezen a téren 
mutatkozik nagy hiány a szórványterületeken. Mig a szór- 
ványokban kevésbé bővölködő területek egyházközségeiben 
a legtöbb helyen ott van a lelkész mellett a tanító, kántor, 
addig a szórványterületek lelkésze mellől a segítőtárs rendszerint 
hiányzik, vagy több helyen maga a lelkészi hivatalt betöltő egyén 
lévita-tanító. A lévita-tanítóság a nagy területeket felölelő 
szórványokban, pl. a Bánátban, ahol 100—150 politikai község 
is esik egyre — a szórványgondozás rovására megy. Nem is 
lehet követelni a lévitától, hogy az iskolai lelkiismeretes 
tanítás mellett még vagy 100 politikai községben szétszórtan 
élő hivek lelkigondozását is végezze. Ez valamelyiknek rová- 
sára megy. Egy kisebb gyülekezetben, mely egy politikai 
község területére szorítkozik, még csak betöltheti hivatását 
mindkét területen, de nem a szórvány vidékeken. Pedig a 
legtöbb lévita tanítókra ilyen szórványterületek bizatnak. 


Nem különben meggondolkoztató az esketések arány- 
száma. Mi az oka annak, hogy esküvő oly kevés történik, 
vagy egyáltalán nem történik pár ezer szórványtagot szám- 
láló egyházmegyében? Hogy oly kevés esküvő lett volna, 
vagy egyáltalán nem lett volna, — hihetetlen! Vagy az egy- 
házi áldás megvetése vagy — a vegyes házasságok miatt — 
más felekezetü lelkész által történt esketés miatt láthatunk 
magunk előtt ilyen szomorú statisztikai adatokat. A konfir- 
máltak statisztikája se látszik jobbnak. A kimutatás szerint 
a bánáti egyházmegyében egy év leforgása alatt nem konfir- 
mált senki. Ha e statisztikai adat megfelel a valóságnak, a 
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szórványkérdés megoldódik magától. Egy emberöltő mulva 
nem lesznek szórványaink, mert elpusztultak. 


Ezek után kerületünkben található összes szórvány- 
missziói köreinknek statisztikai adatait tárom fel az egyház- 
kerületi és megyei jegyzőkönyvek alapján egyházmegyék sze- 
rint. Kár, hogy sok fontos statisztikai adatnak beszolgáltatá- 
sáról elfeledkeztek a lelkészek. Igy sok tekintetben hiányos 
lesz statisztikai táblázatunk. 
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Missziói munkás 


Karánsebesi 110 233 17 4 2 3 1932. óta lelkész 


Bégamonostori 3 150 10 5 3 3 " " " 


Bunyaszekszárdi 10 43 4 ? ? ? lévita 


Nagylaki  ? ? ? ? ? lelkész 


Valkányi 15 600 40  ?  lévita 


Klopódiai 20 250 4 6 2 ? lelkész 


Dunaszentilonai. 20 400 2 6 ? ? beszolg. lelkész 


Resicai ? ? ? ? ? ? lelkész 


Füzesi ? 400 ? ? ? ? lévita 


Kisperegi ? ? 13 ?  ? lelkész 


Lippai ? ? ? 2 2 ? “ 


Szigetfalui ? ? ? ? 2 ? “ 


Bodófalvai ? ? ? 6 2 ?  “ 


Csávosi 29 ? 3 ? ? 1  “ 


Lugosi ? ? ? ?  ? beszolg. lelkész 


Temesvári ? 500 ? 23 10 ? lelkész 


„Igazfalva, Szapárifalva, Mosnica, Szemlak, Ujszentes, 
Végvár tulajdonképen nem missziói egyházak és missziói 
munkát annyiban végeztek, amennyiben lelkészi szolgálatra 
kérettek föl, amit mindenesetben készséggel vállaltak“, — 
jegyzi meg az esperesi jelentés. 
Ime, itt áll előttünk egy statisztika. Már a táblázatból is 
szembetünik a szórványok helyzete. Egyfelől a lelkésznek 
anyaegyházközségében való elfoglaltsága, másfelől a fáradt- 
ságot nem ismerő igazi missziói lelkület hiánya, a szórvány- 
területek nagysága, anyagi fedezet hiánya és megannyi ellen- 


I. Bánáti egyházmegye:
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sége van a szórványok gondozásának. Néhány lelkész őszin- 
tén megirja, hogy még annak sem nézett utána, hogy szór- 
ványaiban körülbelül mennyi hive van. Csak akkor megy el 
szórványába, ha hivják, de akkor „szivesen“. Még szerencse, 
hogy „szivesen“ megy. Az is igaz azonban, hogy a szórvány- 
látogatás sokba kerül, amire nincs pénze a szegény lelkész- 
nek. Az egyházkerület ugyan — tőle telhetőleg — igyekszik 
segíteni, de sajnos, ez csak csepp a tengerszükségben. E kis 
 segítség segélyre is kevés, nemhogy utazásra futna belőle. 
Egyik-másik missziói kör anyagi nyomorúság miatt hosszú 
ideig lelkészt sem kapott. Az állami támogatás, ami a magyar 
éra alatt elég nagy volt, az impériumváltozással megszünt. 
Sőt itt-ott a már meglevő kevés egyházi vagyonok is elpusz- 
tultak. Szerettem volna statisztikailag kimutatni azt az anyagi 
alapot, amellyel a felsorolt missziói körök rendelkeznek, de 
pontos adatok nem állnak rendelkezésemre. Jó lett volna az 
át- és kitérés statisztikáját is mellékelni, hogy bebizonyítva 
lássuk megállapításunkat, mely szerint a szórványok az egy- 
ház nagy edényén azok a kicsiny hézagok, amelyen keresztül 
a tagok a legkönnyebben és leghamarabb „át“-eveznek, 
először csak hit, de aztán minden tekintetben is egy más edénybe, 
válván gyakran a legádázabb ellenségeivé vigyázatlan elő- 
deiknek. Sajnos, a jelentés ezt teljesen elhallgatja. 
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Missziói munkás 


Dernatatarosi 9 240 14 2 1 ? Megszűnt. P.-Ujlakhoz  csatlakozott 


Révi 17 85 16 2 2 ? lelkész 


 Váradlessi 13 349 48 6 4 ? “ 


 
A nem missziói körökbe osztott szórványokról semmi 


jelentés. Pedig a tiszántúli kerület névtára szerint: Nagy- 
várad, Élesd, Telki, Kisjenő, Telegd stb. rendelkeznek szór- 
ványokkal. Úgy látszik, ezek szórványterületei megszüntek. 
A derna-tatarosi kört, melynek a háború végéig rendes lelkésze 
volt, anyagi hiányok miatt beszüntették és Pusztaújlakhoz 
csatolták.


II. Bihari egyházmegye:
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III. Érmelléki egyházmegye: 
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Missziói munkás 


Berettyószéplaki 8 51 ? ? ? 2 lelkész 


Éradonyi 1 120 ? 5 1 ? “ 


Érábrányi 7 511 ? 13 7 5 “ 


Magyarkéczi  1 4 ? ? ? ? “ 


Margittai 1 44 ? 1 ? ? “ 


Szentjóbi 3 30 ? 3 2 ? “ 


Tóti 3 305 ? ? ? ? “ 


Vedresábrányi  2 12 ? ? i ? “ 


Bályoki 2 28 ? ? ? ? “ 


 


Asszonyvására, Érmihályfalva, Gálospetri, Hegyközszent- 
imre, Micske, Poklostelek szórványai megszűntek. A szór- 
ványokra nézve még itt a legkedvezőbb helyzet. Egyfelől 
bármelyik szórvány közelébe esik valamelyik egyházközség- 
nek, ahova bejárhatnak a templomba; másfelől azonban meg 
van az a veszedelem, hogy a lelkész a maga egyházközsé- 
gével nagyon el van foglalva, nem tudván elég időt fordítani 
szórványaira. 


IV. Nagybányai egyházmegye: 
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Missziói munkás 


Avasujvárosi 13 44 26 5 ? ? lelkész 


Erdődi 9 56 12 6 4  
szatmárhegyi 


lelkész 


Felsőbányai ? ? ? ? ? ? lelkész 


Nagybányai 11 ? 10  ? ? “ 


Szamoskrassói  17 52 15 5 2 ? “ 


 
Még aránylag ebben az egyházmegyében a legrende- 


zettebb a szórványgondozás. Egyfelől a nagyszámú lelkészi 
munkaerő, másfelől a reformátusságnak sok kisebb anya- 
egyházközségben való megoszlása teszik ezt lehetővé. 
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V. Nagykárolyi egyházmegye: 
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Missziói munkás 


Kaplonyi 1 29 ? ? ? ? lelkész 


Csomakőzi 4 ? ? ? ? ? “ 


Királydaróczi  1 40 ? ? ? ? “ 


Dengelegi 2 ? ? ? ? ? “ 


Géresi 3 19 ? ? ? ? “ 


Szentmiklósi  6 12 ? ? ? ? “ 


 


Sajnos, az esperesnek súlyos betegsége miatt jelentés 
a szórványokkal kapcsolatosan nem küldetett be. 


VI. Nagyszalontai egyházmegye: 
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Missziói munkás 


Ágyai 3 202 24 8 3 ? lelkész 


Magyarcsékei  15 ? 8 ? ? ? “ 


Borosjenői 31 250 19 6 2 ? “ 


Borossebesi 33 109 ? ? ? ? “ 


Csermői 1 30 4 1 ? ? “ 


Erdőhegyi  ? 126 ? ? ? ? “ 


Feketetóti 3 46 26 ? ? ? “ 


Kisnyégerfalva  1 80 52 ? ? ? lévita 


Nagyszalontai ? 373 1 ? ? ? lelkész 


Pankotai ? ? ? ? ? ? “ 


Szentleányfalvai 5 66 1 2 2 ? “ 


Tenkei ? 174 ? ? ? ? “ 
 


Még a legőszintébb hangok, a szórványgondozást ille- 
tőleg, ebből az egyházmegyéből kerülnek ki. Több lelkész 
őszintén megirja, hogy elég baja van neki a saját anyaegy- 
házával, se ideje, se pénze szórványgondozásra. Amint utána 
néztem, idős lelkészek szájából jő ki ez az őszinte önitélet. 
Nekem, amint e néha egymásnak ellentmondó jelentéseket 
olvasom, az az érzésem, hogy ennek a néhány öreg lelkipász- 
tornak a jelentésében több őszinteség van, mint amazokéban. 
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2. Szórványaink keletkezésének és kialakulásának 
rövid történeti ismertetése. 


A szórványkeletkezésre két mód van. Egyik: amikor 
egy, vagy több református család kerül el olyan vidékre, 
ahol nincsenek reformátusok; másik: mikor egy anyaegyház- 
község valamely körülménynél fogva annyira elnéptelenik, 
hogy szórvány lesz belőle. Az első a természetes, a második 
a természetellenes keletkezési forma. Az elsőhöz mindig kap- 
csolódik egy kis reménység: hátha anyaegyház lesz belőle; 
a másikból azonban még ez is hiányzik. Valóban vannak 
olyan anyaegyházaink, amelyek még a mult század elején 
szórványok voltak, ma virágzó anyaegyházak. Az egy sejt 
önmagából, vagy környezetéből alkotott maga köré magával 
hitben azonos sejteket és végre sejtrendszerré, egyházzá lett. 
A magyar állam telepítési akciója folytán egy gyorsított for- 
máját látjuk az anyásításnak. A Bánátban a háború előtti 
években szinte gomba módra nőnek ki a földből. 


A második keletkezési formához, amit mi természet- 
ellenesnek tartunk, — sajnos — szintén bőven találhatunk 
példát. Az anyaegyházközségek hosszú sorát citálhatnám, 
amelyek ilyen uton lettek szórvánnyá. Sőt van több olyan 
hely, amelyik szórványnak sem tekinthető. 
Természetes kialakulási formára mutatnak azok a szór- 
ványok, amelyek a bányák, ipari telepek, fürdők, gyárak 
vidékén keletkeztek. A birtokvásárlás is gyakori ok a szór- 
vány ilyen formájú keletkezésére. Az eladósodott vagy kihalt 
régi nemesi földbirtokos családok birtokai eladóvá válván, 
vétel útján gyakran kerültek református emberek kezére még 
olyan vidéken is, ahol nem volt addig református. A bihari, 
érmelléki, károlyi, szalontai egyházmegyék területén levő 
szórványok nyújtanak rá példát. Az állam is gyarapította a 
szórványok számát, amikor gyakran magyar református állami 
tisztviselőket nevezett ki más vallású és nemzetiségü vidékre. 
Ezek legtöbbször kitünő munkaerők lettek a közelükben levő 
református szórványterületeken. A bánáti egyházmegyében ma 
is nagy segítség. Házasság révén keletkezett szórványpontokra 
is akadunk. De sajnos, az ilyen formán keletkezett szórványok 
az illető tag elhaltával sokszor már előbb elpusztulnak. Külö- 
nösen a megélhetés miatt vándorlásra kényszerített családok- 
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nál gyakori az ilyen eset. Ebből a szempontból a legvesze- 
delmesebb helyzetben vannak a bihari és szalontai egyház- 
megyék szórványai, ahol a többségi (fajú és vallású) nép 
csaknem teljesen asszimilálja az odakerülő tagot. Meglevő 
vagy újonnan keletkezett tanyák, különösen a nagykiterjedésü 
helységek területein gyakran válnak szórványpontokká az 
egyház számára. A nagyszalontai, érmelléki, nagybányai egy- 
házmegyék szolgáltatnak rá adatokat. Itt különbséget kell 
tennünk az állandó és időleges tanyási szórványtag között. 
Időleges tanyási szórványtag az, aki csak a nagy munka 
idején lakik künn a tanyán, de télire bejön. Állandó szórvány- 
tag az, aki egész életét állandóan tanyán tölti. Ilyen szór- 
ványpontok leginkább: Nagyszalonta és Erdőhegy vidékén 
vannak. 


A második szórványkialakulási forma az, amikor az 
anyaegyházközség elnéptelenedik. Egyháztörténetünk meg- 
emlékezik sok olyan ref. anyaegyházról, aminek ma se hire, 
se hamva. Hova lettek ezek az egyházközségek? Ha az egyes 
vidékek és helységek történetét átlapozgatjuk, a legtöbb el- 
pusztult vagy szórvánnyá lett anyaekklézsiánk válasza: háború 
és háború. A török seregek hódító útjuk alkalmával egész 
vidékeket pusztítottak el. Ma is vannak olyan egyházközsé- 
geink, amelyeket három alkalommal földdel egyenlővé tett 
a török. Különösen a főútak mentén, várak, erősségek kör- 
nyékén látszik kezök pusztító munkája. A nagyszalontai, bihari, 
érmelléki egyházmegyék történetébe véres betükkel irták be 
nevüket. A bánáti egyházmegye ekklézsiái is ezekben az 
időkben pusztultak el. 


Nemkülönben a törökkel versenyt pusztítanak a császári 
hadak, akiknek éppen úgy nem volt inyére a magyar, mint 
a töröknek; különösen, ha református volt. Biharmegye tör- 
ténetírója szomorúan panaszolja: amit meghagyott a török, 
elpusztitották a császáriak. Szegény református eklézsiáknak 
minden rossz. A hajduk nem egy községet rabolnak ki. 
Mindkét háborús fél szivesen küldi őket az elpártolás meg- 
torlására. 


Nem egyszer végig dúl egyházkerületünk területén egy- 
egy pusztító járvány. Sokszor egész vidékek váltak lakatlanná. 
Egy adat egyik kőrösvölgyi községről: az 1740-es évek pestis 
járványa idején a község 1100 lakójából négy év leforgása 
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alatt 846-on halnak el. A környékbeli szegény református 
községekben még rosszabb az arányszám. A bihari egyház- 
megye kőrösvölgyi szórványainak egy jó része ezekből az 
időkből ered. 


A református eklézsiák elnéptelenedésének egy másik 
oka a vallási türelmetlenség. Egy kis történeti visszapillantás! 
A bihari, érmelléki, nagykárolyi, szatmári egyházmegyék 
magyarsága csaknem teljesen reformátussá lett, a róm. kath. 
hiten alig maradt valaki. A törökök kiverése után, habár 
nagyon megfogyatkozott a reformátusok száma, mégis az 
egyházmegyék magyarsága 90%-ban református volt... A 
Habsburg-ház nem viseltetett valami különös szeretettel sem 
a magyarság, sem a reformátusság iránt. Mivel a kettő ezeken 
a területeken csaknem egyet jelentett, a magyarság elnyoma- 
tása, pusztítása egy lett a reformátusokéval és fordítva. A 
róm. kath. papság, akiknek nagyobb része azok közé az új 
magyarok közé tartozott, akiknek apja még a szép magyar 
nyelvet nem ismerte, hogy a maga energiáját kiélje, a refor- 
mátusság s vele egyben a magyarság megsemmisítésére tört... 
jó társakra találtak e tervük megvalósítására azokban a 
magyar urakban, akik anyagi érdekből, titulusért, hivatalért 
oldalba rugták a magyar és református ekklézsiát és lettek 
annak konok és esküdt ellenségeivé. Pl. a Károlyi grófok. 
Uruknak a kapott birtokok, titulusok, hivatalok ellenében 
hűségből és háládatosságból igyekeznek azáltal tetszeni, hogy 
hatalmas birtokaikon a református ekklézsiákat tüzzel-vassal 
pusztítják. Ha nem akarnak katholikusok lenni, inkább kivereti 
őket birtokairól katonáival, de ezt az átkos hadat nem türi. 
A többek között az erdődiekkel is ilyen kegyetlenül bánt el. 
Amiért nem hajtottak a szavára, nem hagyták el református 
hitöket, katonáival kiverette őket a községből. Szegény erdő- 
diek még a legszükségesebb holmijaikat se tudták magukkal 
vinni. És hogy beteljen a mérték, az elpusztított ref. magyar 
községekbe svábokat, románokat telepít. Hogy a nagykárolyi 
egyházmegye fajilag és felekezetileg olyan tarka, azt jórészt 
a Károlyi grófoknak köszönhetjük. A régi anyaegyházak ma 
szórványok, sőt egyike-másika az sem. A vallás türelmetlenség 
egyik kirivó példáját mutatja a váradi reformátusság templom- 
építési harca is. 


A fentiekhez hozzájárult még a gazdasági romlás. A 
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ref. magyar nép elszegényedett. A ref. ekklézsiák eddig se 
voltak gazdagok, most még nehezebb helyzetbe kerülnek. A 
patrónusi segítség, — mivel a birtokok a régi nagy ref. 
családok kihaltával róm. kath. urak, káptalanok kezébe kerül- 
tek — elmaradt. Az öreg pap elhaltával többé nem látott 
papot sok ekklézsia. Az uradalmi tisztek is szivesebben vet- 
ték, ha jobbágyaik nem az eretnek hiten vannak; így aztán 
teljesen el volt készítve a talaj a magyar ref. ekklézsiák 
pusztulására, szórvánnyá tevésére. A Váradhoz 15 kilométerre 
levő Szabolcs község ezt a szórvány kialakulási formát mu- 
tatja. Régi ref. templomának fundamentuma a holt Kőrösben 
még ma is feltalálható. Ma, csak egy ezelőtt tiz évvel oda- 
került ref. család lakik benne. A Rév-körüli szórványok: 
Őssi, Vércsorog, Magyarlugos stb. részben ennek köszön- 
hetik pusztulásukat. A vércsorogi g. kel. templom tornyában 
még a háború előtt is megvolt az a harang, amit a gazdag 
„Örvéndi Ref. szent Ekklézsia adott a Vércsorogi szegény 
reformata ekklézsiának“ 1790 es évek táján. Ma már szór- 
ványpontnak se tekinthető. Ugyancsak anyagi okok miatt 
pusztult el a Váradhoz husz kilométerre levő nagytótfalui 
ekklézsia. Mikor a szöllőket a filokszera elpusztította, anya- 
gilag annyira megrendítette az egyházközség tagjait, hogy 
egymás után kezdtek elköltözködni a községből, jobb meg- 
élhetést keresni. A kivándorlásnak az lett a vége, hogy az 
ekklézsiából szórvány lett. Ez 40—50 év leforgása alatt tör- 
tént. Úgy látszik sem az államnak, sem az egyetemes ref. 
egyháznak nem volt fontos a nagytótfalui ekklézsia. Bizony 
„az egymás terhét hordozzátok“ parancsot nem ártott volna 
jobban betölteni. Az államnak egykoron a lelkész fizetésének 
biztosítgatása mellett nem ártott volna a hivek megélhetésé- 
ről is gondoskodni. 


A többek között tudunk egy-két olyan szórványról is, 
amelyet az elődök rosszakarata, lelkifogyatékossága teremtett 
meg. Igy a Várad-szőllősi szórvány. A váradszőllősi ekklézsia 
nem akar papot, az atyafiak csökkenteni akarják a papbért. 
Folyik a huzavona. Közben a váradi róm. kath. püspöknek 
megesik rajtuk a szive. Nem illik, hogy sokáig pap nélkül 
legyenek. Nevez hát ki nekik papot. Az atyafiak ekkor ébred- 
nek fel, mit tettek. Megadnák már a fizetést, de most már 
minden hiába. A papilakot, templomot lefoglalja a kath. 
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plébános s az ekklézsia meghal. A hivek egyrésze hajlik a 
plébános mézes-mázos szavára s az anya ekklézsiából szór- 
vány lesz. Hála Istennek, ebből a példából nem sok van. 


 
3. Szórvány tipusok kerületünkben. 
 


A szórványokat sokféle szempontból lehet vizsgálat tár- 
gyává tenni. Bennnünket a szórványtipusok megrajzolásánál 
leginkább két szempont vezethet. Első, ami egy szórvány- 
tipus kialakulására, meghatározására a legnagyobb befolyással 
van: a foglalkozás; második annak a viszonynak mérlegelése, 
ami fennáll a szórvány és a ref. egyház között... 


A bányavidékeken — a nagybányai, bánáti egyház- 
megyékben — a szórványnak egy érdekes tipusával találjuk 
magunkat szemközt. E tipus a bányász tipusa. Az életét több- 
nyire föld alatt töltő bányász, a hozzátartozóiért folyton aggódó 
bányász család az Istenről nem feledkezhet el. Ha bizonyos 
vallásellenes eszmék lábrakapnak is közöttük, az sohase oly 
veszedelmes, mint az iparos vagy gyárimunkásokból álló 
szórványokban. Ezek általában nem vetik meg a gyermek- 
áldást. Igy a bányavidékek ref. szórványait mindig éltetheti 
az a remény, hogy egyszer anyaegyházközség válik belőle. 
A bányavidékek szórványterületein a háború előtti évtizedeken 
egymás után alakulnak meg a ref. egyházközségek. A bányász 
áldozatkészsége bámulatos. Alkalmas vezető lehetetlennek 
látszó dolgokat vitethet véghez velük. A bányász közösség 
iránti érzéke igen fejlett. Az egyház szociális jellegét nagyra 
becsüli. Otthonok, egyesületek, szövetkezetek alapítására köny- 
nyen kaphatók. Kár, hogy ilynemü szórványaink a bányák 
és bányászok leépítésével kénytelenek megsemmisülni... A 
derna-tatarosi aszfalt bányavidék szórványmissziói körének is 
ezért kellett megszünnie. 


A másik érdekes szórványtipust a gyárimunkásokból álló 
szórvány szolgáltatja. Itt a vallásellenes eszmék sokkal mé- 
lyebben beleásták magukat a lelkekbe, mint bármely más 
tipusnál. A kommunizmusnak világmegváltó eszméi nemcsak 
elvadították egyháztól, vallástól, Istentől, hanem egyenest 
ellenségévé tették azoknak. Se faji, se felekezeti különbséget 
nem ismer s mint „világpolgár“ egynek érzi magát azokkal, 
akik között él. Ha legalább fajilag magyar és ref. vallású 
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emberek társaságában élne, talán utódaiban nem veszne el 
a magyar ref. egyház számára, de így csaknem egész bizo- 
nyosra vehető pusztúlása. Az eljövendő boldog kor remény- 
ségétől magát elmákonyosítva, jelen nehéz helyzetében iszá- 
kosságra adja magát és igen gyakran terhelt utódoknak ad 
életet. Közösségi érzéke nagy. Ha közülök némelyek meg- 
nyerettek az evangéliumnak, az egyházi közösség szempont- 
jából kitünő munkaerőkké válnak. A nem nagy tömegben 
élő magyar ref. iparos magatartása az egyházzal szemben 
már más. Különben a gyári munkás is csak közösségében 
megközelíthetetlen, személyes pásztoráció számára nem rossz 
anyag. A gyári üzemek tömeges leállásával az ilyen szórvány- 
pontok is egyre néptelenednek. Néhány fakitermelő telep, 
üveghuta ad még ilyen nagyobb számú szórványnak életet. 
Különben az utóbbi esztendők nyomora, munkanélkülisége 
sokat változtatott a gondolkozásukon. 


Külön tipust alkot a földmivesekből álló szórvány. A 
református magyarságukhoz való ragaszkodás még ezeket 
jellemzi a legjobban. Egy földmivesnek a közzel nincs sok 
baja. A föld megtanítja becsületre, kitartásra. Tradicióira fél- 
tékenyen vigyáz, a vitt vagy kapott vallásos hatást jobban 
megtartja. A régi református vallásos formákhoz való ragasz- 
kodása, gyermekeinek azokban való nevelése még valódi 
evangéliumi tartalom nélkül is jó összekötő kapocs egyházá- 
val. Nagyobb veszedelem itt csak akkor szokott bekövet- 
kezni, amikor más fajú és felekezetüvel házasodik össze és 
a gyermekek nem a református fél nevelő hatása alá kerül- 
nek. A vallásos hatások felvételére nagyon alkalmas. Gyakran 
esnek áldozatul a szektárius mozgalmaknak, bár az egyház- 
hoz való ragaszkodásán sok esetben még ez sem változtat. 
Példa rá a váradmelléki, kügypusztai szórvány. Az itt élő 
reformátusok nagyobb részükben baptistákká lettek. Az utóbbi 
időkben azonban egy ott élő református atyánkfiának a mun- 
kálkodása folytán visszatértek az egyházba. A baptistáktól 
megvették az imaházat. A nyáron szentelte fel az esperes 
nagy örvendezés közepette a baptista imaházból lett ref. 
imaházat ... 
Nemkülönben megható a kövesegyházi földmivesekből 
álló szórványnak is a ref. egyház való ragaszkodása. 
A Balogh és Megyeri család 80 évvel ezelőtt szülőföldjüktől 
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25 kilométerre levő Kövesegyházán vesz nagyobb földterüle- 
tet. A két család ma 97 tagot számlál. Minden vasárnap 
lelkész nélkül is megtartják az istentiszteletet. Most pedig 
egy harangot vettek. A harangvevés körülményeit is leirom, 
hogy annál tisztábban álljon előttünk ez a tipus. A köves- 
egyházi gör. kel. lelkész meg akarja venni a szomszédos gör. 
kel. templom harangját és fuvarosnak egyik ref. atyafit hivja 
el. A papok nem tudnak megegyezni. A ref. atyafiban nagy elhatá- 
ozás támad: jó lenne a harang nekik is, hátha ideadnák. Négy- 
szem közt meg is kérdi az árusító papot, eladnák-e nekik, ha 
megvennék. A lelkész igennel felel. Alig várja, hogy otthon 
legyen. Amugy sebtibe összehivja az atyafiakat s előadja a 
nagy tervet. Még aznap este összeszedik a pénzt. Másnap 
elmennek. Megvették. Kifizették. Hazavitték. A felszenteléssel 
se vártak sokáig. Másnap deputáció jön a paphoz, hogy 
vasárnap feltétlenül mennyen el a harangot felszentelni. Le- 
irhatatlan az az öröm, ami van náluk azóta. Ime, van már 
nekik is harangjuk s ha meghal valaki, nem szorulnak a gör. 
kel. felekezetre. Most már imaház építésén törik a fejüket, 
már telket is szakított ki rá egyik gazda kertjéből... Honnan 
ez a lázas sietség? Igen! érzik, hogy őket az elseperni akaró 
tengerben a harang, az imaház tartja meg. 


Nehezebb a helyzet a napszámosokból álló szórvány- 
területen. A legveszélyezettebb szórványaink ezek. A vallási 
és faji asszimálódásnak a legkönnyebben ezek esnek áldo- 
zatul. A napszámos-szórvány területekben gazdag révi és 
csermői missziós körök lelkészei nagyfokú közönbösséget 
tapasztalnak köztük, amelyen a révi lelkész úgy igyekszik 
segíteni, hogy „látogatásai alkalmával egyházukhoz való 
ragaszkodásra“ buzdítja őket. A káptalani és a magyar 
urak kezén levő birtokok kisajátítása folytán az ilyen szór- 
ványaink száma is nagyon megcsappant. 


Egy különös szórványtipus a ref. tisztviselő tipusa. Sok 
ref. tisztviselő kerül újabban többségi vidékre. Társadalmi 
állásánál fogva igen szemmel tartják a hatóságok. Ha nem 
akarja magát gyanusítgatásoknak, fenyegetéseknek kitenni, 
sok esetben meg kell szakítania minden kapcsolatot magyar 
ref. egyházával, különben az irredentizmus vádjától meg nem 
menekül. Még gyermekei nevelésébe is beleszólnak. Meg- 
róják érte, ha ref. iskoláka adja, sőt vannak helyek, ahol 
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egyenest elvárják, hogy ha a szülő nem is, legalább a gyerek 
legyen gör. keleti. Sok tisztviselő lett már gör. keletivé azért, 
hogy állását el ne veszítse. Több szórványpont szünt meg 
már emiatt. 


A szórvány és a magyar ref. egyház között fennálló 
viszony szempontja alatt a szórvány három sajátos tipust 
mutat. 1. A szórvány és a ref. egyház között a kapcsolat élő 
és eleven. 2. A szórvány és egyház között a kapcsolat meg- 
szünt. 3. A szórvány az őt körülvevő többségbe asszimilá- 
lódott. 


Az első tipusra példákat azon a vidéken találunk, ahol 
a lelkész állandó kapcsolatot tud fenntartani szórványával, 
vagy a szórványtag egyházával. Nagyobbára idetartoznak 
azok a szórványok, amelyek az anyaegyházhoz közel esnek. 
Az ilyen szórványtag az anyaegyház terheit szivesen vállalja, 
egyházi adóját pontosan fizeti. A Bánsági, Nagyszalontai, 
Nagybányai egyházmegyékben találunk nagyobb számmal 
ilyen szórványokat. 


A legtöbb szórvány, sajnos, nem az első, hanem a má- 
sodik tipus sajátosságait hordja magán. Kettős oka van. Az 
egyik: mikor a szórvány terület túlnagy, lehetetlen a gondo- 
zása; másik: mikor a szórványtag készakarva vonja ki ma- 
gát a gondozás alól. A gyárimunkás, napszámos, cseléd 
szórványtagok tartoznak nagyobbrészt ebbe a kategóriába. 
Ez a tipus gyakran vesz fel egyházellenes magatartást. 


A másodiknál is sokkal veszedelmesebb tipus a har- 
madik. Itt már az asszimiláció rettenetes tényével állunk 
szemben. E tipushoz tartozók között is különbséget teszünk 
azok között, akik azonos faju, de más vallásu és akik más 
faju és más vallásu közösségbe asszimilálódnak. A ref. egy- 
házra nézve mindkettő egyaránt veszedelmes. Mindkettőre 
bőven van példa. Hány ref. szórványtag lesz róm. katho- 
likussá, vagy szektáriussá? Ujabban, bár a szektárius moz- 
galmak vesztettek erejükből, ezzel szemben a róm. kath. 
vallás kezd veszedelmes versenytársává lenni a szektáriusok- 
nak. A más faju és vallásu népközösségbe való beolvadás 
szintén elképzelhetetlen pusztításokat visz véghez a szórvány- 
területeken. A Bihari, Nagyszalontai egyházmegyék szórvá- 
nyait kegyetlenül tizedeli ez a rettenetes betegség. A román 
lakta vidékeken az idők folyamán már sokezer ref. ember 
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veszett bele a gör. keleti nép tengerébe, sajnos, a jövendő még 
nagyobb lehetőséget látszik nyujtani reá. 


4. Szórványaink jelenlegi helyzete és jövendő 
kilátásai. 


Szórványaink jelenlegi helyzete nem valami rózsás. Nagy 
a terület, kevés a munkás; nagy a teher és kiadás, kevés 
a lehetőség és segítség. Azokban a szórványkörökben, ame- 
lyekhez nem sok szórvány tartozik, még csak lehetséges 
szórványgondozásról beszélni, de azokban a szórványkörök- 
ben, amelyek a Bánáti és Nagyszalontai egyházmegyében 
vannak, teljes lehetetlen. Még a szórvány területekben szegény 
missziói körökből is kapunk olyan jelentést, hogy a lelkész 
a nagy költség és elfoglaltság miatt csak temetések alkal- 
mával megy szórványába, ne csodálkozzunk akkor azon, ha a 
Bánáti egyházmegyéből jövő jelentés — ahol gyakran két 
missziói kör is bizatik egy lelkészre — őszintén feltárja, 
hogy eddig még a tagok pontos számát sem sikerült meg- 
állapítania. Bár a missziói körök vezetőiben — a jelentések 
alapján — megvan a jóakarat a szórványgondozásra, de 
erőnfelüli teljesítményt tőlük se követelhetünk. 


A jelen helyzetet jellemző pontos kép megrajzolása 
végett vegyük vizsgálat alá szórványainkat egyházmegyék 
szerint. Vegyük névsor szerint: a Bánáti egyházmegyét. Itt 
nincs egyházközség, amelyikhez ne tartozna szórvány. Né- 
melyik egyházközség meg egyenest szórványtagokból áll. — 
A karánsebesi missziói kör szórvány területéhez 110 politikai 
község tartozik. A vallásos és tanultabb hivek egyes nagyobb 
szórványban hitoktatást végeznek. A bégamonostori köri állás 
nincsen betöltve, a bunyaszekszárdi lévitalelkész szolgál be. 
A templom, papilak és egyéb vagyona az államkincstár nevén 
van. Birtokviszonya az agrárreform miatt még ma is rende- 
zetlen. A hívekben megvan az áldozatkészség. Teljes erejükkel 
azon vannak, hogy a lelkészi állást minél hamarabb betöltsék. 
A kétszeresre felemelt adózástól sem riadnak vissza. A bunya- 
szekszárdi kör központja és a szórványok között eleven a 
kapcsolat. A közelebbi falvak szórványhivei nagyobb ünne- 
pekre ma is hazajárnak. A valkányi és karánsebesi lévita- 
lelkész nagy fáradtsággal már összeállította a szórványaiban 
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lakó hiveinek névsorát. Az összeirást körzetek szerint végezte. 
Mindegyik körzetben sikerült egy-egy komoly református em- 
bert találnia, aki az összeirásnál segítségére volt. A duna- 
szentilonai kör üresen áll, a klópodiai kör lelkészére van 
bizva, aki „gyenge egészsége miatt“ csak néhány missziói 
utat tehetett. Nagy segítségére van Kyska Péter, aki a nem- 
szakramentális istentiszteleteket végzi. Ezen a vidéken sok a 
cseh református. Pálfy István lelkészt azon a címen nem 
fogadták el, mert nem tud csehül. A resicai-köri lelkész 
anyagi nehézségek és a nagy távolság miatt csak kevés szór- 
ványt látogathatott meg. A füzesi kör lévitalelkészéről így 
nyilatkozik az esperesi jelentés: „egész lelkészi működése 
tulajdonképpen missziói munkásság, mely költséges és fárad- 
ságos, de melyet örömmel és szeretettel végez.“ A lippai és 
a szigetfalui kör lelkészei anyagi fedezet hiányában nem 
végezhettek szórványgondozást. Hiányát érzik vallásos iratok- 
nak, melyeket szeretnének ingyen juttatni a másfaju és val- 
lásu népek között élő reformátusok kezébe. A bodófalvi 
kör lelkésze sem tudta még szórványaiban a lélekszámot se 
megállapítani. A többi körök szórványgondozási jelentése 
körülbelül megegyezik az itt felsoroltakéval. Az eddigiek 
alapján megállapíthatjuk, hogy a szórványgondozást illetőleg 
sok hiány mutatkozik a Bánáti egyházmegyében. Megsegítése 
a legsürgősebb feladataink egyike. 


 A Bihari egyházmegye szórványainak helyzete se a 
legkielégítőbb a jelentések alapján. A derna-tatarosi missziói 
kör, melynek régen külön lelkésze volt, most Pusztaujlakhoz 
csatoltatott. Ennek megvan az a hátránya, hogy a maga 
gyülekezetében amúgy is nagyon lefoglalt lelkész csak ritkán 
látogathat el a szórványban lakó hiveihez. Van olyan szór- 
ványa, ahol még eddig sohasem fordult meg. A missziói kör 
központján, Kövesegyházán kiszállása alkalmával vallás-, ének 
tanításban, konfirmációi oktatásban részesülnek a gyermekek. 
Az istentiszteletet sokan látogatják. A kerülettől kapott segély 
még a kiszállás költségeit sem fedezi. A révi missziói kör 
szórványaiban nagyon kisért a beolvadás veszedelme, ezért 
a lelkész látogatásai alkalmával vallásukhoz való ragasz- 
kodásra buzdítja őket. Szegény az anyaeklézsia is. Ki 
tudja kap-e lelkészt, ha a mostani elhagyja. A várad-lesi 
missziói kör szintén nehéz helyzetben van. Az anyaeklézsia 
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földjét kisajátították. Ehez járul még, hogy a lelkész és a 349 
tagot számláló szórványtagok között a kivánt harmónia mindez 
ideig nem tudott kialakulni. A Tiszántúli egyházkerület jelen- 
tése szerint még nyolc egyháznak van itt szórványa, melyek 
közül a legnépesebb a Várad-körzeti, de az itten folyó szór- 
vány gondozásról semmi jelentés. 


Az Érmelléki egyházmegye szegény terület szórványok- 
ban s e kevés szórványterület könnyen megoszlik az anya- 
ekklézsiák között. Sajnos, még így is fedezhető fel szórvá- 
nyainak gondozásában hiány. A szórványokkal bíró ekklézsiák 
lelkészei csak temetési alkalmakkor látogatták meg szórvá- 
nyaikat. Szerencse, hogy a szórványpontok nincsenek messze 
az anyaegyháztól s így lelkiszükségleteik kielégítésére bejár- 
hatnak. Hat, régen szórványakkal rendelkező anyaegyház, a 
szórványokat illetőleg nemleges jelentést adott be. Itt igen 
könnyen megoldható volna a szórványgondozás, csak több 
önkéntes munkára volna szükség. 


A Nagybányai egyházmegye oldotta meg aránylag a leg- 
jobban a szórványgondozás kérdését. Az egyházmegyében 
a sok kis lélekszámú, önálló lelkésszel bíró ekklézsiáknak 
könnyen a keze ügyébe esnek a szórványterületek. Az avas- 
ujvárosi missziói kör az istentiszteletek tartásában és a val- 
lástanításban jár elől jó példával. Az erdődi missziói kör 
lelkésze — ki Szatmárhegyen lakik — se feledkezik meg 
a szórványokban levő hivei látogatásáról. A többi missziói 
körök hasonlóképpen sok szeretettel foglalkoznak szórványaik- 
ban. Anyagilag e szórványterületek kitünően meg vannak 
szervezve. A jelentés szerint „az egyházmegyei közgyülés 
örömmel értesül arról a buzgó munkásságról, amelyet a misz- 
sziói lelkészek szórványaik területén úgy az istentiszteletek 
megtartása, mint az egyes hivek és családok meglátogatásával 
kapcsolatban kifejtettek. A látogatások eredményeként könyveli 
el ezt a szorosabb és melegebb érdeklődést és áldozatkész- 
séget“, amit a mult évben is kifejezésre juttattak a szórvá- 
nyokban lakó hivek. 


A Nagykárolyi egyházmegye területén — ez területileg 
a legkisebb — szórvány alig van. Érdemleges jelentést az 
esperes a szórványgondozást illetőleg nem adott be. 
A Nagyszalontai egyházmegye szintén nagyon gazdag 
szórványokban. Az ágyai kör „szórványainak helyzete már 
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sokkal mostohább, de a szapáriligetiek az ágyai templomba 
is szorgalmasan bejárhatnak“, jegyzi meg az esperesi jelentés. 
A szórványhivek nagyon szegények, több segélyre volna 
szükség. A magyarcsékei körben szép lendülettel megindult 
a munka. A hivek látogatásának áldásos eredménye lett. A 
lelkész felesége is bekapcsolódott a munkába. Azonban a 
távolabb levő gócpontokat anyagiak hiján a legjobb akarat 
mellett sem tudta meglátogatni. Segélyre lenne szükség. A 
borosjenői kör vezetőjére is nagy feladat vár. Harmincegy 
politikai községet számláló szórvány területén szép lendü- 
lettel folyik a munka. A hivek között szép lelki ébredés 
mutatkozik. „De itt is az anyagi eszközök hiánya miatt sok 
missziói lehetőség elveszett. A körlelkész tetemesebb segélyt 
kér a körzet ref. hiveinek megmentése végett.“ A borossebesi 
kör hatalmas szórványterületén a hivek gondozása a szét- 
szórtság miatt igen nagy nehézségbe ütközik. A lelkész olykor 
személyesen vagy levélben érintkezik velük. Vallásukhoz, 
fajukhoz ragaszkodó nép lakja e kör területét, „akik messze 
elzarándokolnak, hogy legalább néhanapján hallhassák az 
igét“. A csermői körben anyagiak és lelkesedés hiánya miatt 
nem tudott megindulni a munka. Az erdőhegyi kör lelkésze 
jórészt tanyaiakból álló szórványkörzetében még a halottak 
eltemetését is kénytelen átengedni másvallású lelkésznek. A 
nagyszalontai kör lelkésze is „rendkivüli lélekemelőnek találta 
az emberemlékezet óta nem gondozott hivekkel való találko- 
zást“. ígéri, hogy másszor is megismétli. A pankotai kör 
lelkésze fuvarköltség hiányában szórványmissziót nem végez- 
hetett. A tenkei kör lelkésze se tudott anyagiak hiányában 
„rendes munkálkodást kifejteni“. Amerre járt, saját költségén 
vallásos íratot osztott ki. 


Hellyel-hellyel már sokat is ismételem az „anyagi segitség 
kellene“ mondatot, de a jelentésekből lépten-nyomon kiütköző 
szükségre kivánom általa felhívni a figyelmet. Az ember 
valóban megdöbben azon az anyagiakban való nagy szegény- 
ségen, amely mintegy kiásít a jelentésekből. Az a tapaszta- 
latom, hogy éppen e nagy munkát végző, vagy e nagy mun- 
kára vállalkozó lelkész áll anyagiakban a legrosszabbul. A 
református társadalomnak, de általában mindannak, ami 
magyar, megbocsáthatatlan bűne volt ezeknek a magyar és 
református szempontból fontos gócpontoknak a magára- 
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hagyása. Ahogy meg tudta azt az utódállam tenni, hogy 
minden ekklézsiájának, papjának, iskolájának földet adott 
még az olyan református községekben is, ahol egy lelke 
sincs, akkor annak idején mi, magyarok és reformátusok 
nem tudtunk törődni magunkkal. Hogy ma a magyar refor- 
mátus szórványkérdés így áll, az nem a jelen, hanem a mult 
bűne. Ha a lelkész ma nem végzi úgy kötelességét a szór- 
ványterületeken, ahogy azt a református egyház elvárná 
tőle, az elitélésnél ne felejtsük először, mindig a multat 
megitélni. Ha gondolok a révi, a kakucsi szórványterü- 
letekre, ahol annyi sok református magyar ekklézsia pusz- 
tul el; mi lett volna a magyar államnak, — abból a sok 
tenger földből, erdőségből egy darabot a magyar és refor- 
mátus jövendő megmentése érdekében kikanyarítani. Körülötte 
a káptalanok és uradalmak sok ezer holdas területei. De ki 
merte volna azt az eretnekek miatt megcsonkítani. Nem is 
jó rágondolni arra a tenger nélkülözésre, lenézésre, amiben 
egy-egy ref. pap részesült a saját hazájában a magyar és 
református jövendő munkálásért. A szórványok tenger vidékén 
mindenkinek jutott egy darab föld, de a magyar református 
jövendő, templom és iskola számára nem. 


Milyen jövő vár a szórványokra? Ezek után nem nehéz 
feleletet adni. Halál. Igen, a halál várna, ha a ref. papság 
elveszítené reménységét és hitét. Az élet anyagi oldala 
nagyon próbálja most hiveivel együtt. De él a reménység, 
hogy a ref. nép és annak lelki vezetői, — akik mindig 
a próbák között mutatták meg igazi nagyságukat — nem 
feledkeznek el kötelességükről... Ime a kövesegyházi szór- 
vány templomot akar építeni; a két családból 18 család lett 
97 taggal. A simonyfalvi egyház 84 lelke közös imaházat 
akar építeni evangélikus testvéreivel együtt. Bélben, Selénden 
tornyos imaházak épülnek; a zarándi egyházmegye felállítá- 
sáról ábrándoznak. A szórványkörök lelkészei mennek, ha a 
kenyérre valót adják is fuvarköltségre. Sokszor 100 kilomé- 
teres területeket futnak be, maguk se tudják miért; de hajtja, 
ösztönzi valami őket, űzi őket a református jövendő. 
Mind több és több önkéntes munkás áll e jövőért küzdő 
szent csapatba. Az evangélium üzenetét ref. lapok magyar 
nyelven hordják széjjel a kietlen református éjszakába. 
Látom a lelkészt a Bánátban, aki mint egykor Pál apostol, 
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mécsvilág mellett irja leveleit szórványban élő hittestvéreihez, 
hogy legalább így ápolja köztűk a kapcsolatot. Látom a 
nagytótfalusiak kérő tekintetét, amikor restelkedve megjelen- 
nek a lelkészi irodában, kérvén, ha egyszer arra járunk, ne 
kerüljük el őket. Látom mikép züllik szét a gyülekezet a 
filoxera csapás miatt, mikép adják el az ekklézsiát, mikép 
lopja el az egyik atyafi a maguk kis harangját, ássa el a 
szobájába, mikép kerül onnan elő, miképen jön össze köré 
vasárnaponként a megmaradt 6—7 református család apraja- 
nagyja. Hallom mikép énekelnek vasárnaponként a harang 
körül a felházban: Te benned biztunk eleitől fogva. Hallom 
az öreg gazda ajkáról az imádságot a Szikszai imádságos- 
könyv szerint. A fiatalok összedugják fejöket, már ők nem 
ilyeneket tanulnak a iskolákban... és amikor látják, hogy 
a szülők milyen komolyan csinálják, ők is belekomolyod- 
nak és „még“ belekapcsolódnak abba a terhes református 
sorsba, ami ma se jobb, ma se más, mint évszázadokkal 
ezelőtt. 








  


III. 


A REGÁTI MISSZIÓ. 


IRTA: SZIGETHY BÉLA. 


Regát alatt az ismertetésben az 1919 előtti O-Regátot (Vechiul 
Rcgat) értjük, melyhez (Olténia, Munténia, Moldova és Dobrudzsa) 
Besszarábiát és Bukovinát ís hozzászámítjuk. 
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Egy 1905-ben megjelent könyv1 a Regátban született, 


vagy bevándorló, de már a magyar állampolgárságát elve- 
szített magyarokról azt állítja, hogy azok „a magyarságra 
nézve végképen elvesztek, hozzájuk többé jussunk nincsen.“ 
Ezért a hivatalos magyarság gondoskodása csak az „útleveles“ 
magyar állampolgárokra terjedt ki, a többiekre pedig, mint- 
egy büntetésképpen elfogadta azt a román állami intézkedést, 
mely a román honpolgárságu gyermekeknek magyar iskolába 
iratását megtiltotta. Ez az eltaszítás a Regátba vándorló vé- 
reink százezreit vitte a románságba való asszimilálódás útjára. 


A magyar református egyház osztotta a fenti hivatalos 
véleményt és missziói munkáit főleg a magyar állampolgár- 
ságu véreink között végezte. Ennek a következményeképp 
kell elkönyvelnünk részben azt, hogy az az 1870-es években 
a prálai és bucsumi, az 1910-es években pedig a szászkuti 
ref. gyülekezetünk leépült s így a moldvai ref. magyar misszió 
három kapuja összedőlt. 


A regáti ref. missziót nemcsak a fenti felfogás korlá- 
tozta, hanem megnehezítette az is, hogy a regáti egyház- 
községeket a lelkészekre nézve büntető állomásoknak tekin- 
tették s nagyon sokszor az egész ügyet a büntetettek sze- 
mélyén át látták, értékelték és támogatták az „otthoniak“. 
Az a néhány tiszta, prófétai lelkü vezető, aki bekerült a regáti 
egyház munkájába, munkájának minden dicséretreméltóságával 
sem tudta alapjában megváltoztatni az „otthoni“ közfelfogást. 


Ugy a ref. egyháznak tehát, mint a hivatalos magyar- 
ságnak általában az volt a felfogása, hogy a Regátban élő 


                                                
1 Sebestyén Ede: „A romániai magyarok élete.“ 16 o. Hasonlóan 


nyilatkozik Középajtai Barna Endre: „Magyar tanulságok“ cimü mun- 
kájában. 
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magyar nép, kevés kivétellel, az anyaországból menekült 
fölösleg, vagy salak, vagy a körülmények által változhatat- 
lanul beolvadásra kényszerült balszerencsés nép, de minden- 
képpen: olyan tömeg, amely az egyetemes népi és egyházi 
test életétől többé-kevésbé távol van és egyetemes fájdalomra 
vagy nagyobb segítségre nem érdemes, jelentéktelen mennyiség. 


Ennek a halálraitélő gondolkozásnak gyökerei még ma 
is élnek. Népünk életében a régi állapotokhoz viszonyítva 
sokszorosan jelentős tényezővé lett a Regát, ahol életéből sokan 
és sokáig, talán végképp kiszakadva élnek, mégis úgy a felelő- 
sek, mint a nem felelősek az öröklött lekicsinyléssel, a lényeg- 
telenség megállapításával fordulnak el regáti népünk életének 
kérdéseitől. Az erdélyi magyarság, mint egységes nép és a 
romániai ref. egyház, erdélyi és királyhágómelléki egyház- 
kerületével, mint egy egységes egyház, nem ébredt rá arra, 
hogy regáti véreink által mindkét karján felvágták az ütőeret 
s hogy ez a szinte példátlan vérveszteség esetleg egyetemes 
halált fog hozni reánk. 


Jelentős-e a regáti magyarság? 


1717-ben Bercsényinek a Bukarest melletti Văcăreştin 
táborozó serege a török-osztrák kibékülés nyomán szétoszlott 
s a Bukarestben letelepedett ref. vitézekből itt megalakult az 
első protestáns egyház. A magyarok beolvadása és a szá- 
szoknak az egyházban történt elszaporodása odavitt, hogy 
1815-ben a szászok kitették a református magyarokat az 
eklézsiából s így ezek Sükei Imre lelkésszel élükön meg- 
alakították a magyar ref. egyházat. Ebben az időben már 
nemcsak Bukarestben, hanem a többi vajdasági városokban 
is kezdenek magyar telepek létesülni (nem is beszélve Mol- 
dováról, ahol Kr. u. 830-tól kezdve sohasem szűnt meg a 
magyar lakosság, ahol a magyar husziták is letelepedtek s 
ahol már a 17. és 18. században volt magyar ref. egyház- 
község.) Ezek a telepek mind több és több magyart fogadtak 
be. Az 1800-as évek elejét sujtó gazdasági nyomorúság, a 
48-as szabadságharc leveretése, a Regát osztrák meg- 
szállása (1854—57), az 1859—61-iki emigránsmozgalom, 
az 1886-iki román—magyar vámháboru, majd a székelyföldi 
tagosítás, arányosítás és az erdőtörvény csapása mind egy- 
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egy magyar tömeget lökött ki a Regátba: földműveseket, 
iparosokat és intellektuelleket. Ha mindez a magyar nép ön- 
magában és utódaiban megmaradt volna magyarnak, akkor 
ma a Regátban többmilliós magyar nép élne. Ennyit jelent 
a regáti magyarság a multunkban. Sok-sok halált, amely 
gyors, könyörtelen és biztos volt. 


1919. után, amikor Románia Nagyromániává lett, olyan 
áradata indult meg a magyar népnek a Regát felé, amilyent 
eddigi történelmünkben nem tapasztalhatunk. A háboru alatt 
elnéptelenedett magyar telepek újból megtelnek, újak létesül- 
nek s a mindjobban növekvő kiözönléssel ma már akkorára 
növekedett a regáti magyar népesség, hogy számát az olteniai, 
munteniai, dobrudzsai, moldvai, besszarábiai és bukovinai 
magyarságot egybevéve, legkevesebb 200 ezerre tehetjük. Ez 
a tömeg az egész romániai magyarságnak 12 százalékát teszi 
ki. Minden kilencedik romániai magyar a Regátban él. 


Ebből a számból mintegy 65 ezeret tesz ki az egysé- 
ges tömegben élő moldvai, ill. bukovinai csángó földműves 
nép és a besszarábiai szétszórtságban élő magyarság; körül- 
belül 60—65 ezerre megy a dobrudzsai, munténiai és olténiai 
róm. kath. magyarság száma; többezer lelket tesz ki a brassó- 
vidéki lutheránus csángóság és az Erdély legkülönbözőbb 
részeiről jövő különböző vallásu magyarság (unit., gör. kath., 
szekták stb.); a református magyar népesség száma pedig 
egy 1934 ben összeállított statisztika szerint, mintegy 51 ezer. 
Ez utóbbi szám ref. egyházunkra nézve azt jelenti, — csak 
számban, de nem hatásában — hogy Anyaszentegyházunk 
tagjainak 8 százaléka elenyészően csekély, vagy egyáltalán 
hiányzó lelkigondozás mellett, teljesen idegen környezetben él.


Ha az őstermelő katholikus magyarságot (Moldva) le- 
számítjuk, a regáti magyar népesség kb. 35—35 százalékát 
a reformátusok és a katholikusok, 16—18 százalékát a luthe- 
ránusok és unitáriusok, a többi 12 százalékát a gör. kath., 
szektás és izr. magyarok teszik ki. 


Egy 1930 ban összeállított statisztika azt is megmutatja, 
hogy az 1919. után a Regátba ömlő magyarság hogy oszlik 
meg születési hely szerint. Eszerint (Moldovát és Bukovi- 
nát kivéve) a jelenlegi regáti magyarság 


6%-a regáti születésű,
14%-a brassómegyei születésű
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12%-a háromszékmegyei születésü 
8%-a csikmegyei születésü 
7% a udvarhelymegyei születésü 
5%-a kolozsmegyei születésü 
10%-a a többi 11 erdélyi vármegyei szül. 
13%-a biharmegyei születésü 
5%-a szatmármegyei születésü 
9%-a Arad-, Temes-, Máramaros-, 
Krassószörény-megyei születésü 
8%-a a mai magyarországi születésü 
2%-a csehszlovákiai és jugoszláviai szül. 
1%-a más európai országokban született. 


 
Ez a statisztika 1930. óta annyiban változott, hogy a 


nyugati részekről (Bihar, Szatmár, Arad, Bánság) népünk 
mind nagyobb arányokban jön a Regátba. Az ország szélein 
nagyobb a nyomoruság s az ottlakó népünk az otthoni nyo- 
moruságot nehezebben viseli, mint pl. a székely. Ez az oka 
a nagyobb számu kitelepülésnek. Igy a Székelyföldről és a 
nyugati részekről Regátba vándorolt népünk százalékszáma 
egyformán 30—30%-ban állapítható meg. Középerdély és 
Brassóvidék egyformán 15—15%- ot tesz ki. A felelősség 
tehát ref. egyházunkat illetően 60%-ban az erdélyi, 40%- ban 
a királyhágómelléki egyházkerületet terheli. Jelenleg csak az 
erdélyi ref. egyház végez munkát regáti hittestvéreink között. 
 


A regáti reformátusság helyzetképe. 


A homok nem issza fel gyorsabban a vizet, mint ahogy 
felemésztette magyar telepeinket a Regát. Pár évtized elég 
volt ahhoz, hogy viruló magyar telepek teljesen beolvadjanak. 
Ritka az az eset, hogy a magyar betelepülőnek unokája még 
magyarnak maradt volna (kivéve Moldva és Bukovina föld- 
műves népét.) Legtöbb már a gyermekeiben elrománosodott. 
Ahol valamely ref. magyar misszió munkálkodott, ott úgy 
10%-át a hiveinek utódaiban is megtudta tartani ref. magyar- 
nak, de 90%-a biztosan elveszett. Az a 10%, mely a régebbi 
betelepülőkből megmaradt, a Regát, főleg Muntenia nagyobb 
városaiban él. Ma ezt a megmaradt népet megtizszerezte a 
háboru után beköltöző magyarság, amely nemcsak a nagyobb 
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városokat, hanem az ipari telepeket, kikötőhelyeket, bánya- 
vidékeket, nagybirtokokat és gazdaságokat is elözönlötte. Igy 
ma, bármerre járjunk a Regát területén, mindenütt találunk 
magyart, tömegében vagy egyesében s mindenütt találunk ref. 
hittestvért is. Árva, magukrahagyott emberek és csoportok ezek, 
melyeknek nincs pásztoruk, akikkel az otthoniak (Erdély, Király- 
hágómellék) csak akkor törődnek, ha tőlük segítséget remélnek. 


Beözönlő testvéreink legnagyobb tömege a fővárosban, 
Bukarestben áll meg. A bukaresti magyarság számát 65 ezerre 
tehetjük. Ebből mintegy 30 ezer református. Ploeşti, Galaţi, 
Brăila, Constanţa, Azuga, Buşteni, Piteşti, Câmpina, Moreni, 
Bacău, Iaşi s több kisebb nagyobb város a magyarság tele- 
pülési helye. Ezeknek csak némelyikében folyik református 
egyházi munka. 


Egy 1934-iki hozzávetőleges egyházi statisztikának kö- 
zöljük a fontosabb és összesített adatait, hogy képet alkot- 
hassunk arról, milyen a regáti ref. magyarság megoszlása:


A Regát területén, beleszámítva Bukovinát is, nyolc 
rendes ref. egyházközség van. A bukovinai Andrásfalva, mely 
1786 körül alakúlt, földművesekből álló négy szórványával 
kb. 1546 ref. lelket kitevő egyházközség. Az Azuga—Buşteni 
egyházközség 1923-ban alakult s négy szórványával 1248 
lelket számlál. Az 1866-ban létesült Brăila-i egyházközség öt 
szórványával 2606 lelket tesz ki. Az 1717-ben alakult és 
1815-ben újraalakult Bukarest-i egyházközség, a Regát leg- 
nagyobb és legjelentősebb egyházközsége, tizenegy szórványá- 
val 37.066 lelket számlál. Az 1863-ban szervezett Galaţi-i 
egyházközség négy szórványával 1968 lelket, az 1929-ben 
szervezett Moreni— Câmpina- i egyházközség 14 szórványával 
1299 lelket, az 1861-ben alakult Piteşti-i egyházközség 11 szór- 
ványával 1534 lelket s a szintén 1861-ben alakult Ploeşti-i 
egyházközség 9 szórványával 3050 lelket számlál. E szerint 
összes református lélekszám 51.317. 


E kimutatás szerint ez az 51 ezer lélek 68 helységben 
lakik Olténiától fel Bukovináig és át Besszarábiáig. Ez a 68 
azonban nem az összes magyarlakta helyek számát jelenti, 
hanem csak a jelenleg számontartott szórványszámba menő 
helyeket jelöli. Még legalább ennyi azoknak a helyeknek a 
száma, ahol hittestvéreink közül egy vagy több család egészen 
magára él, messzi kitaszítva szülőhelyétől, templomától, test- 
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véreitől; teljesen más, idegen környezetben. S mindezek gon- 
dozására jelenleg tizenegy lelkész áll munkában olyan munka- 
beli vagy anyagi körülmények között, amelyek még a ma be- 
osztott szórványok látogatását is lehetetlenné teszik. Pedig a 
Regátban a szórványok nem olyanok, mint az erdélyiek, ahol 
csak évszázados folytatólagos elhanyagolás tud tönkretenni 
egy-egy szórványt; a regáti szórvány 3—15 év alatt ment- 
hetetlenül elvész. 


Fenti kimutatásból kitünik, hogy regáti református népünk 
kérdése 60%-ban a bukaresti magyarságnak, 20%-ban a többi 
regáti nagyvárosoknak és 20%-ban a teljesen szélső szórványok- 
nak a kérdése. A legfontosabb és legszükségesebb a bukaresti 
misszió, nemcsak a lélekszám miatt, hanem azért is, mert 
innen kell kiindulnia az összes többi részek missziójának; az 
itt megfordult népünk gyakorolja itthon a legrombolóbb hatást; 
s a Bukaresttől távolabb eső részek, az olténiai, moldovai 
és bukovinai missziók új s a helyzeti követelményeknek meg- 
felelő szórványbeosztással lényegesen könnyebben megoldha- 
tók, mint a bukaresti, általában munténiai és dobrudzsai misszió.


Regáti véreink környezete. 
A felsorolt 8 egyházközségben és 60 szórványban élő 


református nép 1,472.800 emberből álló görög keleti ten- 
gerben áll mindaddig, míg ennek a tengernek habjai végleg 
össze nem csapódnak feje fölött. Már nagy tömegénél fogva 
is igen nagy felszívó erőt képviselne ez a gör. kel. sereg közötte 
élő népünkre. De tömegén kivül meg vannak a maga külön 
asszimiláló sajátságai, melyek részben népiek, részben vallásiak 
és főbb vonásaiban a következők: 


1. Az élettől százszor pofozott magyar, bizony — tanu- 
sítja ezt a sok beolvadó az évszázadok folyamán és tanusít- 
ják saját látó szemeink — kicseréli a nevét, ki a nyelvét és 
hitét. Még sír benne magyar szivének és vérének mély bör- 
tönébe elzárva a magyar bánat és haláláig fel-feljajdúl benne 
igazi, eltemetett lénye, feltör belőle a ref. hit eltemetett lángja, 
de már a fiaiban elűl a vihar, befejeződik a tragédia s kez- 
dődik egy másik élet — ami már nem a miénk. Talán csak 
az Isten előtt lesz a miénk — érte a felelősség, hogy miért 
engedtük elveszni. 
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2. Ebben az országrészben csak az keresztyén, aki 
görög keleti — igy hangzik a másik tétel, ami regáti testvéreink 
számára, mint kényszerítő, kemény, követelő asszimiláló való- 
ság lép elő. Nem lehet előszámlálni, hogy néha mennyi le- 
kicsinylés, gúny, csipdelődés, bántás, mellőzés, lenézés 
éri regáti testvéreinket református hitükért a tájékozatlan 
gör. keleti nép részéről. Iskolaigazgatók, vezető intellektuellek 
kérdik naivul, hogy mit és kit hiszünk? S mikor hallják, 
hogy Krisztusban hiszünk a Szentírás szerint, alig akar- 
nak hinni füleiknek. Ez a teljes számba nem vevés, nem 
ismerés a nagytömegnél úgy érvényesül, mint kiméletlen 
asszimiláló akarat. S aki véreink közül érvényesülni akar, 
vagy legalább gyermekeit akarja „boldoggá“ tenni, az belép 
az ortodox egyházba, vagy legalább a véréből kiszakadt gyer- 
mek fejére ömlik ortodox templomban a keresztelővíz, jel- 
képéül annak, hogy arról a gyermekről lemosatott véglegesen 
a régi megbélyegző élet. 


3. Az ortodoxia, amint a regáti román nép között él, 
távol esik református hitünk alapjaitól. A templom, papjaival, 
szentképeivel, ceremóniáival együtt távolesik a mindennapi 
élettől. Ez a külsőségeiben imponáló, sőt nagyszerű vallá- 
sosság könnyen magához ragadja hittestvéreink lelkét, ment- 
hetetlenűl és végérvényesen elszakítván őket tőlünk. Még 
ha hozzávesszük ehhez, hogy a duálisztikus gondolkozás 
a végletekig ki van fejlődve az ortodox népek között, amely 
úgy látja, hogy Isten és a Sátán angyalaik seregével mindig 
ott küzdenek egymással az emberek között, akkor megért- 
jük, hogy a nagyobbrészt egyszerű lelkekből álló regáti 
magyar népünk miért omlik oly könnyen és oly nagy szám- 
ban bele az ortodoxia tengerébe. 


Megszokott magyar legyintést, vagy református tág- 
keblűséget, — mely azt mondaná: hagyjuk, hiszen ott is 
keresztyénségben élnek a leszakadottak — nem enged meg 
számunkra a fennebb meglátott igazság. Regáti református 
testvéreink életében a misszió elhanyagolása egyet jelent azzal, 
hogy megfosztjuk őket az evangéliumtól. Itt, Moldvát is bele- 
számítva, több mint 100 ezer katolikus várná papjaitól magyarúl 
az egyházi szolgálatot s a közösségi élet megteremtését, de az 
egy Bukarestet kivéve, az egész Regát területén nincs ma- 
gyar katholikus istentisztelet, szervezeti élet pedig ott sincs. 
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Tekintetbe véve a nyelv és vallás ilyen szoros össze- 
függését, annak, aki regáti munkát akar végezni, akár közös- 
ség, akár egyes legyen az; fel kell készülnie arra, hogy 
mindkét irányban végezze munkáját, mert bármelyiket végzi, 
részben mindkettőt végzi. 


4. Az asszimilációt nagyon elősegíti az, hogy a regáti 
élet egészen fiatal és fiatalos élet. Magán is hordozza 
a fiatalságnak minden gőgjét, csak-maga-elismerését, mások 
lebecsülését, bohémségét és ezek mellett a fiatalos életakarást. 


5. Nagy asszimiláló hatást gyakorol továbbá regáti 
véreinkre az, hogy egy minden irányban fejlődő kulturális- 
civilizátorikus törekvéssel találják szemben magukat, amely 
csak kis részben máz, de lényegében valóság és érték. A 
nagyrészt földmives és iparos véreink, akik bekerülnek a Re- 
gátba s akik itthoni műkedvelős, magtalan magyar kulturájuk 
gőgjével jönnek, hamar kénytelenek meglátni, hogy a sokat 
kürtölt magyar kulturfölény nagyrészben: mese. Ennek a meg- 
látásából az következik, hogy — mivel otthon az igazi ma- 
gyar kultúrával sohasem igyekeztek őt megismertetni — el- 
veszíti az egész magyar életbe vetett hitét és átadja magát az 
új kulturának. 


6. Az asszimiláció meggyorsítói között még csak egyet- 
len okot említsünk meg: A regáti közvélemény a magyart 
tartja az örök ellenségnek. Épp ezért gyakran kiméletlen és 
ellenséges vele szemben mindaddig, amig be nem olvad. 


Regáti testvéreink belső képe. 


Ezek a főbb összetevői annak a környezetnek, melybe 
a regáti magyar belekerül. Ha ehez még hozzávesszük a 
magyarság szétszórt voltát s megnézzük azt, hogy milyen 
céllal és milyen lélekkel jött át a Kárpátokon, akkor meg 
tudjuk érteni a pusztulás módjait, arányait, de egyben a nagy- 
arányu megtartó munka szükségét is. 


Népünket a Regátba a jobb megélhetés, a pénz hozza. 
Ez önmagában nem volna baj. De az otthonából pénzszerzés 
céljából kimozdult embert az jellemzi, hogy a pénzszerzés 
vágyán kivül mindent otthon hagy; otthon hagyja a becsü- 
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letét, otthoni erkölcseit s a messziről jött ember felelőtlen 
merészségével vág bele munkáiba. Egy idő mulva kész a 
nyelvéről, a hitéről is lemondani, hogy vágya teljesüljön. Itt 
már nem kísérik az otthoni kritikus, vigyázó rokonszemek, 
itt mindent meg lehet tagadni s „majd egyszer“, mikor megint 
haza mehet, leveti magáról az itt felvett életet. Az a „majd 
egyszer“ pedig késik egy évet, kettőt... késik egész a ko- 
porsóig. S közben felnőnek a gyermekek, akiknek már a 
Regát az „otthon“. 


Az a magyar, aki a Regátba bizonyos hitbeli misszió 
tudata nélkül lépett be, már az első naptól kezdve megindult 
az asszimilálódás útján. Jelenleg tömegeinknek legalább 
jó 90%-ánál ez a törvény érvényesül. Kezdődik ez ott, 
amikor otthonról hozott gőgje lassanként letöredezik; foly- 
tatódik ott, mikor úgy látja, hogy az ő hite, az ő nemzete 
kevesebbet ér, mint az ott talált; hogy többé-kevésbé a ma- 
gyarság hibás mindenben; hogy az otthoni élet rossz, nem 
kivánatos. Aztán jönnek: az elhelyezkedési érdek, amely 
megkívánja, hogy szoros kapcsolatba (komaság, házasság) 
lépjen egy-egy románnal; hogy gyermekét ne adja magyar 
iskolába — ha van is ott — merthát ő nem akarja, hogy a 
gyermeke is hátrányt szenvedjen hite, nemzetisége és a nyelv 
nemtudása miatt, mint ő. Ezekkel az indokokkal együtt jön 
nemcsak a lelki, hanem a külső elszakadás is minden refor- 
mátus ügytől. S mi hiába sírunk: egy hittestvérünk leszármazot- 
taival együtt, számunkra örökre elveszett. 


Regáti véreink között három csoportot különböztethe- 
tünk meg. Az elsőt azok alkotják, akik bejövetelükkor rögtön 
belekapcsolódtak az egyház közösségébe és ebben a közös- 
ségben mindvégig állhatatosak tudtak maradni. Az ötvenezer 
ref. vérünk között talán ötezer akad ilyen. Ezekből alakul a 
Regátban minden ref. megmozdulás. Ezek jönnek pén- 
zükkel és idejükkel az egyházi munkák támogatására. Vá- 
gyakoznak az ige után. Sokszor hiába vágyakoznak, mert 
sok munkájuk és a gyülekezeti összejövetelek helyétől való 
nagy távolság miatt (8—12 km.) nem jöhetnek. Ezt a szá- 
mot sokszorosára lehetne emelni, ha volna, aki ápolja azt a 
kis vágyszikrát, amely néha mégis csak felvillan igazi élete 
után minden hivünk lelkében. 


A második csoportba azok tartoznak, akik otthonról 
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közönyösséget, vagy minden egyházi élet ellen égő gyülöletet 
hozva, az egyház munkájába egyáltalán nem kapcsolódtak 
bele; s idetartoznak azok, akik egyideig kitartottak, de azután 
a vonzás, az érdek és a megerőtlenedés kiszakította őket a mi 
életünkből. Szomoru csoport ez. A feleúton levők csoportja. 
Még vissza-visszanéznek reánk, de már megtagadnak, de 
már gúnyolnak, de már másfelé fordult arcuk és szivük. 
Ezek talán otthon, Erdélyben sohasem érezték azt, hogy az 
egyház anyaszentegyház, hanem csak megszokott társadalmi 
alakulatnak, paptartónak, vagy visszaélések helyének és halott 
formáknak látták azt. Ne csodálkozzunk hát azon, hogy ki- 
kerülve a kinzó otthoni nyüg alól s itt sem találkozván az 
élő evangélium nekik szóló üzenetével, elszakadtak tőlünk. 


A harmadik csoportot a teljesen elidegenedettek alkotják. 
Nyelvünket már nem beszélik. Néhányan még emlékeznek 
arra, hogy honnan erednek s még el-eljárnak istentisztele- 
teinkre is. De már semmit sem értenek. Csak a szemükből 
látszik, hogy még szeretnek minket. S nincs, aki vigye nekik 
az igét, úgy, ahogy megértik! 


Ezen a három csoporton belül az elidegenedők legkü- 
lönbözőbb változatait találjuk fel. Mások a tünetek, mások 
az emberek, más a viselkedési, vonzódási, elszakadási módjuk. 
Nem is csoda, hiszen itt székely, magyar és csángó az egész 
nagy magyar terület minden részéről összeverődött. 


A belső kép meglátásához szükségük van még arra, 
hogy regáti ref. népünk foglalkozás szerinti összetételét is 
megnézzük. Itt is három csoportot kell elkülönítenünk: a 
földműves, az iparos és a tanult középosztály, intelligencia 
rétegét. A földművesek vagy Muntenia és Oltenia legkülön- 
bözőbb helyein, falvakban, nagyobb birtokokon helyezkednek 
el és képezik a teljesen ellenőrizhetetlenül szétszórt szórvány- 
magyarságot; vagy a cselédséget és napszámosságot alkotják 
a nagyobb városokban, kikötőkben, ipari telepeken. A szór- 
ványmagyarok „a legteljesebb elszigeteltségben és árvaság- 
ban élnek, évek jártával se hallanak magyar szót, biztatást. 
Személyükben még megőrzik ugyan magyarságukat, de há- 
zasodás, gyermekáldás esetén lemondanak titkos álmukról is, 
hogy valaha is hazakerüljenek, s vihartépett levélként sod- 
ródnak messze-messze a küzdelmes élet magyar fájától. Mi 
is kötné őket mihozzánk? Magyar életünk számukra a köny- 
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nyes anyai csóknál alig adott több jót, annál több háboru- 
ságot, szenvedést, éhezést, kitaszítást és vándorbotot.“1 A 
napszámosok, főleg az ország távolabbi részeiről jövők, télen 
is a Regátban maradnak, egy-egy falu, vagy külváros kis 
vackában, hihetetlen nyomoruság és nélkülözés között. Ezek, 
vagy mint kenyérért kéregetők jelennek meg gyülekezeteink- 
nél, vagy egyáltalán nem hozzák testvérszemek elé szörnyű 
nyomorukat, kitaszított életük keserűségeit, hanem elbujnak 
és úgy vesznek el. Aki pedig fölkeresné, annak kenyérrel, 
ruhával, meleggel, pénzzel kell hozzájuk mennie, mert kü- 
lönben megfagy az ajkán az ige. Bukaresten elkezdve a 
legtöbb nagyváros külvárosai és a falvak ezerszámra hor- 
dozzák az ilyen kitaszított, testvértelen árva véreinket. A cse- 
lédségnek és napszámosoknak az a része — milyen kevés! — 
amely magát anyagilag felszínen tudja tartani és beletago- 
lódik egyházunk életébe. 


A magyar iparososztály az, amely leghűségesebben 
kitart egyháza mellett. Van közösségi érzéke, tud áldozni, 
képes a munkára, van világlátása és szabad szive. Regáti 
egyházközségeink gerincét, vezetőségét és reménységét az 
iparososztály alkotja. Ez az osztály már több, mint egy 
százada megkezdte a Regátba való kivándorlást s mindenütt 
ebből alakultak a legelső ref. egyházközségeink. Rengetegen 
beolvadtak, de akik megmaradtak, azok a leghűségesebb és 
legáldozatosabb tagjai egyházunknak és népünknek. Csodá- 
latos, hogy az a munkás is, aki otthonról egyháza iránti 
gyűlölettel jön a Regátba, hogy beleolvad itt az egyház éle- 
tébe, mint egyetlen ott levő magyar életbe. Ezt a jelen- 
séget Bukaresten kivül, ahol van magyar munkás-szak- 
szervezet, a Regát minden magyar telepén észlelhetjük - 
legbaloldalibb munkásságnál is. E sajátosságánál fogva is 
a Regát az igaz, komoly munkásevangelizációnak legelsőren- 
dübb területe. 


A foglalkozás szerinti összetételben a harmadik cso- 
portot az intelligencia alkotja. Ez osztály legelőbb az 1848 
utáni emigránsokban került ki a Regátba. Az emigráns intel- 
ligencia akkor résztvett az egyház életében s maga a buka- 
resti egyház lelkes pásztora, Koós Ferenc is emigráns volt 


                                                
1 „Egyházi Ujság“ 1931. 19. szám, 2. o. 
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Utódaik azonban, akik vissza nem tértek hazájukba, a regáti 
magyarság évezredes útjára tértek, úgy, hogy ma már nevük- 
ben, nyelvükben és hitükben teljesen elidegenedtek tőlünk. 
Az intelligencia nagyobbmérvű beköltözése 1919 után kez- 
dődött és ma már olyan nagy arányokat öltött, hogy jelenleg 
ezrekre megy a regáti magyar intelligencia száma. S dacára 
ennek: sehol, semmiféle egyházi és magyar munkában nem 
lehet látni őket, nagyon kevés áldott kivételt leszámítva. Az 
az intelligencia, mely amig tudott, a magyar életből élt, most, 
mikor hasznot már sem az egyház, sem a társadalmi szervek 
útján népéből már nem húzhat: hátat fordít neki. Sehol 
világosabban, de gonoszabbul, hitványabbul nem mutatta 
meg a magyar intelligencia a maga igazi arcát, mint regáti 
életünkben. Nem a nép őre, istápolója, támasza és vezére, 
hanem csak haszonhúzója. Az egyházba nem jön s ha bujká- 
lásában (mert itt benn ezt teszi) felfedezik és hivják: tilta- 
kozik, kritizál, szitkozódik, igér vagy elrohan. Ennek a réteg- 
nek tehát csak egy igen kis, tiszteletreméltó részére szá- 
míthat egyelőre a ref. misszió. Ha reformátusnak lenni 
a Regátban, akár anyagilag, akár szellemileg, akár misszióilag 
érdekké, életszükséggé válik, akkor lesz ott intelligenciánk, 
addig nem! 


Nem lenne teljes a regáti véreinkről alkotott belső 
képünk, ha nem néznők meg, hogy életkorok szerint milyen 
a képe a regáti református magyarságnak. (Ez fedi nagyjában 
az egész regáti magyarság képét is.) 


Gyermekek. Az 1919 után Regátba települt népünk 
gyermekei most nőnek az ifjúkor felé. Ahány család 
van, annyi helyen növekedik a magyar szülőktől származó 
gyermeksereg. Bukarestben mintegy 1500-at tesz ki a ref. 
gyermekek száma. Galacon, Ploeştin több százra, a többi 
magyar telepeken együtt pár ezerre rug gyermekeink száma. 
Ma 4—5 ezer ref. gyermek él a Regátban. Ez a gyermek- 
tábor nagyon sokszínű. Egyik részét csak nemrég hozták át 
szülei Erdélyből, Királyhágómellékről, Máramarosból, Bán- 
ságból. Ezek még egészen jól beszélnek magyarul, tudnak 
imádkozni s az otthoni iskolákban tanult vallás, történelmi 
és irodalmi anyag még elevenen él bennük. Örömmel veszik, 
ha valaki megkeresi őket s boldogok, ha ref. iskoláink vala- 
melyikébe, vagy legalább vasárnapi iskolába járhatnak. E 
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csoportba tartoznak azoknak a derék szülőknek gyermekei is, 
akik bár hosszú ideje „benn“ vannak, gyereküknek otthon 
ref. magyar nevelést adnak. — A másik csoportját ennek a 
seregnek azok a gyermekek alkotják, akik már 1—4 éve itt 
vannak. Még mindent megértenek, amit mondunk nekik, de 
nyelvük már nehezen görgeti ki a magyar szavakat. Már 
nem tudnak magyarul gondolkozni, keresik a kifejezéseket, 
románosan fogalmazzák meg mondataikat. Nem a „Miatyán- 
kot“, hanem a „Tatăl nostru“-t mondják esténként ágyacs- 
kájukban s Jézusról, az apostolokról meg más bibliai 
személyekről már semmit sem tudnak magyarul elmon- 
dani, sőt ezek neveit sem ismerik magyarosan. Az idegen 
kultusz a maga ceremóniáival, egészen elhomályositotta 
bennük a már rég, vagy csak ritkán látott puritán református 
istentisztelet emlékét. — Harmadik csoportját a seregnek 
azok alkotják, akik a Regátban születtek, vagy hosszú évek 
óta itt vannak. Ezek beszédünket sem értik; csak egy-egy 
szót ragadnak ki, mint ősismerőst. Magyar kérdésünkre bután 
mosolyognak, vagy románul felelnek. Ezekkel otthon szüleik 
csak románul beszélnek. Hitünkből semmit sem ismernek! 
A nevük még Lajcsi, Sanyi stb., mert anyjuk úgy szerette 
meg a férje nevét. Különben nyugodtan lehetne ez is 
idegen. 


Ezeknek a gyermekeknek 70%-a igen szegény szülőké. 
A szülők egész nap munkában vannak, így a gyermekek 
napközi otthona a beolvasztó utca. Ez a napközi otthon 
pedig nemcsak a nyelvet változtatja el, hanem a gyermek 
lelkét is beszennyezi, beteggé teszi, gondolkozását átformálja 
és testét is megfertőzi. Emellett a külső nehezítő körülmény 
mellett, de ez előtt ref. magyar gyermekeink megmaradását 
leginkább akadályozza a szülőkben levő bűn. Sok szülő el 
akarja adni gyermekét! S ha ezt nyiltan nem is mondja meg, 
de következetesen végrehajtja. 


Ötezer felnövekvő gyermek! S ha nem sietünk érettük 
munkát kezdeni, még ötszáz sem marad meg nekünk. Bizo- 
nyítson most csak egy elmondandó eset: Román nyelvű 
beszélgetés után bemutatkozott egy bukaresti egyetemi hall- 
gató: Kiss. A magyar nevet hallva, magyarul akartunk vele 
beszélni. Nem tudott! A beszélgetés végén pedig kérdésünkre, 
hogy vajjon csak kulturálisan, vagy érzelmileg is eltávolódott-e 
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tőlünk, boldog mosollyal válaszolt: „Őszintén szólva, kultu- 
rálisan is, érzelmileg is román és ortodox vagyok.“ Közép- 
és elemi iskolásainknak és még kisebb gyermekeinknek ezrei 
vallják, érzik, vagy élik már ezt. S ezek az első Regátban 
született vagy felnőtt nemzedék tagjai! Igy ugy-e, meg lehet 
érteni, hogyan és miért van ma a Regátban csupán csak 
nyolc ref. egyházközség és csak 50 ezer ref. lélek ?! De ma 
még van a mentésnek lehetősége és még van mit menteni! 


Hogy milyen gyors ütemű gyermekeink beolvadása, 
ez eléggé bizonyítja többek között az is, hogy a 8 regáti 
egyházközségünkben 60—70 összesen az évenként konfirmálók 
száma, mintha csak egy 2500 lélekszámú erdélyi egyház- 
községben volnánk s nem ötvenezer ref. lélek között. Azok 
is, akik előállnak, felerészben csak egy-két kátékérdést tud- 
nak megtanulni, mert nem beszélik anyanyelvüket. 


 Az ötezer gyermek részére négy ref. elemi iskola áll 
fenn az egész Regát területén. A bukaresti, melynek 190 
növendéke közül 80 ref. vallású, az andrásfalvi 70 gyermek- 
kel (mind ref ), a ploeştii 40 és a galaţii 40 gyermekkel 
(65—70% ref) Iskoláinkban tehát összesen 200 ref. gyer- 
meket gondozunk. A gyermekgondozáshoz kell számítanunk 
még a vasárnapi iskolák munkáját, melyet Bukarestben 250, 
a többi egyházközségekben 50, összesen 300 gyermeket fog- 
nak össze. Ötszáz gyermek ötezer helyett!! 


Ahoz, hogy a regáti hatalmas gyermekseregünkből jövőt 
remélhessünk, bármilyen áldozatok árán legalább ennyit kell 
megtenni: 1. Szükséges Bukarestben a jelenleg meglevő 7 
osztályos központi elemi iskola mellett legalább négy peri- 
fériális iskolát létesíteni, egyelőre I. és II. osztállyal. Ezek 
az iskolák képezhetik helyét az összes gyermekek vasárnapi 
iskoláztatásának, a serdülő és ifjúsági, a nő- és férfiszövet- 
ségi munkáknak és a perifériális istentiszteleteknek; tehát egy 
egész periféria teljes ref. gyülekezeti életének. 2. Szükséges 
ugyancsak Bukarestben egy fiú- és leánygimnázium létesítése, 
egyelőre I—IV. osztállyal. 3. Szükséges a szórványközpon- 
tokban új elemi iskolák létesítése és gyermekinternátussal való 
ellátása. Amig ezek létre nem jönnek és megfelelő számú 
munkással nem láttatnak el, mindaddig nem lehet a Regátban 
született vagy ott felnövő gyermekseregünkből egy fikarcnyi 
református jövendőt sem remélnünk. — Pedig még nem 
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állott meg népünknek a Regát felé özönlése és nem is áll 
meg, sőt mind nagyobb méreteket ölt. 


Leányok. Sokan a családdal, még többen egyedül van- 
nak. „Az összeirtak foglalkozását illetően: iparosok, mun- 
kások, kevés szellemi munkás, hivatalnok, sok cseléd és 
rengeteg prostituált“, — mondja egy, az olteniai magyarság- 
ról szóló lelkészi jelentés.1 Szomorú igazság az idézett mon- 
dat utolsó tétele. Nagyon sok magyar leány egészen egyedül 
áll a Regátban; oly környezetben, amely kitartóan, szemte- 
lenül, anyagi kényszerítő eszközökkel és egész alacsony, rom- 
lott szellemével megrontására tör. Aki pedig itt megindult a 
lejtőn, nem egykönnyen tér vissza, mert nincs, aki vissza- 
hozza! A Regátban gyülöltségünk mellé megitéltetésünkhöz 
így csatlakozik a magyar prostituáltakon át való megvetteté- 
sünk, akik Olténia legnyugatibb városaitól Dobrudzsa leg- 
délibb és Bukovina legészakibb városáig ott is feltalálhatók, 
ahol magyar munkáscsalád nincs. Hitét és nyelvét illetőleg 
is nagy kisértésnek van kitéve a magyar cselédség, ipari és 
szellemi leánymunkásság. A magyar asszony kelendő a 
románok között s így rengeteg azoknak a száma, akik össze- 
házasodás útján vesznek el számunkra. Akivel ez nem tör- 
ténik meg, az is kiszakad a mi hitközösségünkből az állandó, 
agressziv hatás folytán. Az ifjúság élethabzsolásával fogadják 
be környezetük kultúráját, hitét, nyelvét, erkölcsét s amilyen 
mértékben hat rájuk az, olyan mértékben szakadnak ki a mi 
életünkből. A mi részünkből pedig semmi, vagy csak elenyé- 
szően csekély és kis körre ható megtartó munka folyik a 
több ezerre menő ref. leánysereg között. Leányszövetségi 
munka (mintegy 30 taggal) csak Bukarestben van. A cseléd- 
missziót is csak a bukaresti egyházközség kezdte meg az idén 
egy 30 személyt befogadó „Leányotthon“ felállításával. Mindez 
azonban: csepp a tengerben. Az ezrekre menő cselédség és 
ipari-, szellemi leánymunkásság között nincs misszió, mert 
nincs, aki végezze! A sok-sok száz (vagy ezer? prostituált 
közötti evangélizációra még csak nem is gondolhatunk. 


Fiatalemberek. Szervezett életet csak Bukarestben élnek, 
a 20—30 tagot számláló IKE-ben és a sokszor újraszervezett 
munkásegyesületekben. Még a százat sem haladja meg a 
 


1 „Egyházi Ujság“ 1933. 23. szám 4. o. 
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szervezett munkákban résztvevő ifjúságunk száma. Pedig csak 
Bukarestben, a nyári munkákra beözönlő kőműveseket nem, 
csak az állandóan ott tartózkodokat számítva, a ref. ifjak 
számát 2000-re tehetjük. Az összes többi magyar telepek 
ifjúságát ide számítva, legalább négyezer azon ifjaknak a 
száma, kik az otthoni életükből való kiszakadásukkal együtt 
kiszakadtak minden egyházi és magyar életből. Kisiparos, 
gyári munkás, szolga és kevés intellektuel telik ki belőlük. 
Különösen az utóbbiak elhelyezkedésük biztosításáért könnyen 
feladják nevüket és hitüket. Viszont az ő jobbjaik közül kezd 
növekedni az az intelligencia is, amely kiállva a minden 
oldalról jövő ostromot, reménységét képezi a közeli évek 
regáti magyar életnek. Ezeknek és az idősebbeknek össze- 
fogását célozza a „Koós Ferenc Kör“. 


Az iparos, munkás és szolgaifjúság a megélhetés súlyos 
gondjaival küzd. A 12—14 órás munkanap, — ha egyáltalán 
van munka — megszokott dolog s ez szinte lehetetlenné 
teszi számukra bármilyen összejövetel látogatását. Pedig egy 
jó része szivesen látogatná az egyház által szervezett össze- 
jöveteleket is. Az elhagyottság, melyben a Regátba került 
munkás ifjú véreink vannak, egyenesen az egyház és minden 
komoly, megtartó munka karjába taszítja ezt az ifjúságot. 
Csak lenne, aki és ami fogadja; mert jelenleg nincs, illetve 
szinte a ninccsel egyenlő van. Négyezer ifjú között nem dol- 
gozik egyetlen hivatott, felkészült ifjú-missziói munkás sem. 
Ez az alkalomnak, enyhén szólva, könnyelmü elszalasztása. 


Ezt az ifjúságot a „környezet“ tárgyalásánál felemlített 
veszedelmek mellett és összeházasodás által történő sok vesz- 
teségen kivül, hosszabb regáti tartózkodás után veszélyezteti 
az elfővárosiasodás. Megtelnek nagyzolással, nemcsak a fővá- 
rosban, hanem a kisebb regáti városokban is. Az otthoni 
életet, egyáltalán a mi életünket leértékelik; felveszik magukra 
környezetük nagyzolását, nagyhangúságát, formáit, tempóit. 
Ez már egyik lépés a tőlünk való eltávolódásban, mert bizony 
mi a nagyon szegényes egyházacskáinkkal, szervezeteinkkel 
és valljuk meg: gyenge kultúrális és társadalmi életünkkel, 
de egész sovány missziónkkal is, nem tudunk megfelelni a 
pezsgő élet által felemelt igényeknek. Ez pedig a közösség 
megszakadását, aztán az elveszést jelenti. 


A Regát kiváltképen megmutatta, hogy számunkra életet 
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csak az egyház jelent, adhat és tarthat fenn. Ezért 
egyházunknak alkalmat kell adnia keretei között arra, hogy 
a lelki élet épülését a külső élet emelésével és segí- 
tésével tegyék lehetővé tagjai. A regáti ifjuságunk között 
megindítandó munkának ezért, mindent a lelkiépítés kedvéért 
 és szempontjából téve, rendelkeznie kell munkaközvetítő-, 
segély-, továbbképző-, egészségvédelmi szervekkel is. Az 
ifjúság igényli, hogy minden élettevékenységét lekössék. Erre 
különösen szükség van a Regátban magukra hagyatott, sok 
kisértés között küzdő ifjaink között, ahol életük egyetlen 
szükségének kielégíttetlenül hagyása már az elveszés karjába 
taszíthatja őket. 


Felnőttek. Az eddigi általános jellemzés minden pontja 
áll reájuk. Istentiszteleteink látogatóinak nagyrészét ők teszik 
ki. Egy statisztika rámutat arra, hogy milyen szomorúan 
kevés közülük az, aki legalább az istentiszteletre járással 
megmutatja hűségét. Az istentiszteleteket látogatók átlagos 
száma: Azuga-Buşteniben 25 és 30 (560 lélekből), Brailán 
20 (400-ból), Bukarestben 366 (30 ezerből), Galacon 34 
(800-ból), Piteştin 15 (80-ból), Ploeştin 43 (1500 ból) és 
Moreniben 55 (555-ből). A nagy távolság és a munkabeli 
gátlás nagy akadályát képezi az istentiszteletek látogatásának. 
Ezen a bajon csak perifériális beszervezés, periferiális isten- 
tisztelet és szorgalmas szórványgondozás segíthet. 


Veszteségek és veszedelmek. 


Bárhol bármilyen rétegét nézzük is regáti népünknek, 
mindenütt a nagy pusztulással találkozunk. Gyermekek, ifjak 
és felnőttek, nők és férfiak, testi és szellemi munkások ezer 
indok, ezer kényszer között őrlődnek le népünk és egyházunk 
testéről. A veszteségünk évenként — a moldvai és bukovinai 
csángókat nem is számítva — ezer lélek. Mintha minden 
december 31-én elsülyedne egy 1000 lelkes erdélyi ref. falu. 
Ez a szám 50 év alatt csak 50 ezeret tesz ki; de 
kamatjaival és kamatoskamatjaival kétszázezer felé jár. De 
ha nem is vagyunk tekintettel a számokra: itt olyan 
lelkek százai pusztulnak el évenként, akikért egyházi 
és népi közösségünké a felelősség. Olyan emberek hulla- 
nak ki a közösségünkből, akiket meg lehetne mentenünk, 
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mert nyújtják a kezüket közösségeink felé, ... de nem kapnak 
testvérkezet. Kétségtelen, hogy mindenkit nem lehet meg- 
menteni gondoskodással sem; de biztos az, hogy a beolvadók 
nagyrésze azért vesz el, mert a szabadításra alkalmas és 
tehetős testvéreket, minket s egyházi és népi közösségünket 
nem égeti a felelősség és a misszió tüze. 


De mondjuk, hogy a romániai magyarság és így egy- 
házunk is, ennyi vérveszteséget elbir s hogy a Regátban 
leporló tömeg csak az erdélyi fölösleg. De van más ok is, 
ami egészen szemünk előtt követeli a nagyarányú megtartó 
munka megindítását: a regáti magyarság kérdése sok 
részében fertőzés kérdése is! Akik visszatérnek egy vagy 
több évi regáti tartózkodás után szülőföldjükre, igen sok- 
szor nagyobb erkölcsi kárt okoznak, mintha ott maradva, 
beolvadtak volna. Olyan lelki átváltozáson mennek ugyanis 
át, amely képtelenné teszi őket arra, hogy konstruktiv 
módon bele tudjanak tagolódni az erdélyi életbe s így 
annak destruálóivá válnak: 1. Távollétük alatt kikapcso- 
lódnak egyházi életünkből; megszünnek azért aggódni, 
dolgozni és áldozni; de elvesz az a képességük is, hogy 
ezen közösségek áldásait megérezzék és életükben érté- 
kesítsék. Hazajőve, közösségeinkben idegenek s a „világjárt“ 
ember fölényeskedésével fordulnak el tőlük. Kötelességekről 
pedig senki ne beszéljen előttük, mert akkor „igazán meg- 
haragszanak“, mert „ma már nem olyan világot élünk“ s 
„örvendjünk, hogy nyiltan nem fordítanak hátat“. 2. Egész 
itthoni életünkről úgy látják, hogy az elmaradott és kicsi 
amellett, amiben „odabenn“ éltek s ezért nem is vesznek 
részt semmiben. Nem hisznek a látottak után abban, hogy 
lehet még élnünk ebben az országban; nem hisznek népük 
és egyházuk életében és semmiben, ami a miénk, mert az 
a „benn“ eltöltött év egész nyomásával kipréselt belőlük 
minden hitet. 3. Már említettük, hogy nagyon sok Regátba 
vándorló vérünk úgy vélekedik, hogy arra az időre, míg távol 
van, az eredményesebb pénzszerzés kedvéért leteheti itthoni 
erkölcseit. A Regátban meg felszedi az ottani élet minden 
szokását, legfőképpen a rosszakat, de azokat hazatérve, elfelejti 
otthagyni. Hazahozza. Itthon pedig jobban ragad a romlás 
a legveszedelmesebb epidemiánál is. Az ipari, kereskedelmi 
és családi életükben érezhető erkölcsi romlást nemcsak a 
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háborúnak és a gazdasági viszonyoknak, hanem egyrészt 
a Regátból visszatérők hatásának kell elkönyvelnünk. 


Az ilyen visszatérők azokból kerülnek ki, akik regáti 
egyházközségeink életébe nem kapcsolódtak bele. Nem kár- 
hoztatjuk őket, mert vagy körülményeik vetették távol tőlünk, 
vagy Erdélyből hoztak olyan egyházgyülöletet és undort, ami 
miatt nem is volt kedvük hozzánk jönni. 
 4. A lelki fertőzés mellett meg kell említenünk a testi 
fertőzést is. Ismerünk székely falut, amelynek ifjúságát 1925 
után egy-két visszatérő megtöltötte venereás betegséggel. 
Eseteket tudunk, amikor venereás fertőzéssel 2—4 évi benn- 
tartózkodás után fiatal életek szüntek meg. S állítjuk, hogy 
mindez nagyobb, egyetemes gondozás mellett lehet másképp! 


A felsorolt veszedelmeket látva lehet megérteni azt az 
állítást, hogy „a regáti magyarság misszionálásának elhanya- 
golt ügye nem kisebbségi“ — egyházi — „bajaink közé 
sorolandó, hanem nyomorúságunk sürgősen kiküszöbölendő 
okai közt ismerendő fel“.* 


Egy eleven, igaz megtartó munka esetén a Regát nem 
a fertőzés beoltó helye, hanem az öntudatosodás, megedzés 
és erősödés területe és alkalma kell, hogy legyen. Nincs 
a református missziónak jobb és kötelezőbb területe, nemcsak 
a saját tagjai, hanem a nem ref. magyarság között végzendő 
evangéliumi misszióra, mint a Regát. Szétszórtságukban és 
gyámoltalan testvértelenségükben itt érezhetik meg egyházunk 
tagjai, hogy Anyjuk az egyház; érettük van. Bennlétük első 
két esztendejében kell kialakulnia bennük a vallási és faji 
missziói tudatnak. Emellett a Regát a legjobb területe az 
egyháztól elidegenedett munkásság misszionálásának. Egy igaz 
és a tiszta evangéliumot vivő misszió előtt a munkásság 
elhagyatott volta és közösségi érzéke megnyitja a kapukat. 
Ezen a téren az elmult 15 év alatt igen nagy mulasztás 
terhel, mert ez idő alatt az erdélyi munkásságnak mintegy 
fele megfordult a Regátban s mi érettük, közöttük semmit 
sem tettünk. De missziói helye ref. egyházunknak a Regát 
ottani magyar róm. katholikusokkal szemben is. Buka- 
resten kivül nincs sehol magyar kath. egyházi élet. Pedig 
1916 előtt sok templomuk és iskolájuk volt a Regátban. Ma 


                                                
* „Egyházi Ujság“ 1931. 8. szám, 3. o. 







70 


— ha a helyzet tovább is így marad — a regáti magyar 
katholikusságnak Isten után rajtunk kivül nem látszik senki 
gondviselője, gyámola és evangéliumot vivője. 


Akadályok és nehézségek. 
Mindezekkel a szükségekkel, veszélyekkel és vesztesé- 


gekkel szemben eddigi kimutatásaink szerint a Regátban 
ref. gyülekezetünk van 11 lelkésszel, 7 tanítóval, 4 elemi 
iskolával, 2 ifjúsági egyesülettel, néhány helyen nőszövetséggel 
és férfiak közötti munkával. Ennek a kevés ref. munkának is 
rengeteg akadály áll elébe, melyekből az egyháziak közül is 
csak a legfontosabbakat említjük fel: 


Egész regáti népünk szervezetlen. Jelenlegi egyházköz- 
ségeink is csak a felületen és csak néhány pontot kapcsolnak 
össze ott élő híveink nagy tengeréből. Bukarest 2600 utcából 
álló, 130 km.2 nagyságú területén, Braila, Galac, Konstanca, 
Iasi stb. 50—100 ezer lakójú városaiban, a szórványok teljes 
szétszórtságában alig vannak, vagy egyáltalán nincsenek meg 
a szervezésnek összekötő szálai. 


Az első megoldandó feladat ezért a regáti reformátusság 
megszervezése. Ehez növelni kell lelkipásztoraink és tanítóink 
számát, körlelkészségeket kell létesíteni, útazólelkészeket beál- 
lítani, szeretetintézményeket létrehozni. Ez a terület munká- 
saitól nagyon jó felkészültséget, kitartást és nagy lelkiisme- 
retességet kiván. Nagyon nehéz munka, ezért előre jól fel 
kell készülni reá. 
A regáti munkának nincs külső támasza. 1921. előtt a 
regáti misszió közvetlenül a magyarországi ref. egyház egye- 
temes konventje hatáskörébe tartozott és mint az ország 
egyetemes ref. egyházának külmissziója volt nyilvántartva. 
Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a gyülekezetek tagjainak 
kevés adománya mellett, a konvent viselte a misszió költ- 
ségeit: fizette a lelkészeket, tanitókat, fenntartotta a templo- 
mokat és iskolákat. Ez a gondoskodás különösen az 1900— 
1916. évek között olyan eredményt tudott létrehozni, hogy 
a régebbi alapításu gyülekezeteink életét még ma is az akkori 
gondoskodás eredménye tartja fent. Mikor 1921-ben a regáti 
ref. gyülekezeteket az erdélyi egyházkerülethez csatolták, 
megszüntették azok missziói jellegét és anyaegyházközsé- 
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geknek nyilvánították (de a presbiteriális egyházszervezet 
azért még ma sincs életbeléptetve). Ez gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy a regáti egyházközségeknek sajátmaguknak 
kell el- és fenntartaniok lelkészeiket, tanitóikat, iskoláikat; 
ezzel szemben fizetnünk kell a kerületi járulékokat az 
erdélyi egyházközségekéhez hasonlóan, vagy többet is (Bu- 
karest). Itt tehát az történt, hogy amikor Erdélyből és Király- 
hágómellékről tömegesen ömlött be a reformátusság szegé- 
nyen, nyomorultul és elidegenedetten s amikor nagyszerü 
missziói felkészültséggel kellett volna, kellene a beözönlő 
tömeg misszionálásához fogni még nagyobb külső segítség- 
gel, — akkor még az a segély is megszünt, ami addig a mun- 
kát egyáltalán fenntartotta. Megbénult a munka. A helyzet 
mindmáig változatlan. A növelés helyett megszűnt segély 
hiánya miatt nem jöhetnek létre az oly szükséges ima- 
házak, iskolák, szeretetintézmények, új lelkészi állomások és 
körutazó lelkészségek (Piteşti, Braila, Moldva). 


Az újonnan beköltözők közül csak kevesen hajlandók 
adóval hozzájárulni az egyház fenntartásához. Nemcsak a 
nyomoruság miatt, hanem főleg azért, mert otthon fizetik 
egyházi adójukat. A Regátban élnek, otthon fizetnek. S mind- 
eddig egyetlen erdélyi vagy királyhágómelléki lelkészi hivatal 
sem akadt, amely a Regátban élő egyháztagja befizetett illetékét 
beküldötte volna a regáti misszió céljaira regáti egyházköz- 
ségeinkhez, amelyeket pedig ez a segítség jogszerint is meg- 
illetne. Pedig ezzel a segítséggel a regáti kötelességnek vala- 
mennyire eleget lehetne tenni. De nemcsak ez maradt el 
mindeddig, hanem hazai gyülekezeteink még csak nyilván 
sem tartják a Regátba jövőket, annál kevésbé irányítják őket 
regáti egyházközségeinkhez. Ez a nemtörődömség is hozzá- 
járul ahoz, hogy hittestvéreink idegenül jönnek a Regátba s 
mikor 1—2 év mulva felfedeznek minket, akkor az elidege- 
nedés lejtőjén már rég elindultak. 


Még csak egy akadályt említünk meg: regáti egyház- 
községeinknek jelenlegi egyházmegyei beosztását. Ma minden 
regáti egyházközség Bukaresthez tartozik, pedig a Bukovi- 
nában levő Andrásfalvát szórványaival együtt sokkal köny- 
nyebb lenne Máramarosszigetről gondozni; a moldvai ref. 
telepeink mellett könnyen megközelíthetőleg erős ref. egy- 
házmegyék (Sepsi, Orbai em.) vannak, amelyek viselhetnék 
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ezen telepek megszervezésének és misszionálásának gondjait; 
az olténiai szórványok pedig Szebenhez esnek jóval közelebb 
(60—80 km.), mint jelenlegi anyaegyházközségükhöz, Piteşti- 
hez (180—250 km.) Egy ilyen vagy hasonló beosztás köny- 
nyebbé tenné a munkát, mert a feladatot szétosztaná olyan 
egyházmegyéknek, amelyek részben elég erősek arra, hogy 
maguk végezzék el; másfelől tehermentesítené a munténiai 
és dobrudzsai missziót. De meg egy ilyen beosztás jobban 
is betagolná regáti véreink életét az erdélyi egyházi életbe, 
ami kétségtelenül áldólag hatna mindkét részre. 


* 
Regáti véreink életén át nagy veszély fenyeget! Vesz- 


teségek érnek. A halál lehellete érzik. Regáti véreink életéért 
felelősek vagyunk, mert ők magukról képtelenek felelni. Fe- 
lelős minden egyházi egység, ahonnan csak egy ember 
is a Regátban van; minden lelkipásztor, akinek egyet- 
len hive is odamegy; s felelős mindenki, aki most megis- 
merte a regáti testvérek helyzetét. A regáti reformátusságért 
felelős minden református s a regáti magyarságért minden 
magyar. Meg nem indítani és nem támogatni regáti testvé- 
reinkért a megtartó munkát: egyenlő az öngyilkossággal. 


Ennek a munkának kis kezdete a málnási IKE- tábor 
(1934. aug. 13—15) határozata, amely létrehozta a „Regáti 
Misszió Barátai Társaságá“-t. Ennek jelenleg 34 tagja van. 
Eddig 1500 leit adott a misszió támogatására, melyet további 
perselyes gyűjtéssel s a misszió gondolatának terjesztésével 
akar támogatni. Szervezetileg az IKE központi irányitása alatt 
áll és a bukaresti „Egyházi Újság“ hasonló nevű munkájához 
csatlakozik. Legközelebbi lépéseként Bukarestben akar az 
ifjúság gondozására egy ifjúsági munkást beállítani. 


Emellett a kis kezdet mellett bizonyára nagyobbak is 
megindulnak mihamar, mert Anyaszentegyházunk sokkal in- 
kább élő, mintsem hogy a regáti nagy halálfoltot tovább is 
testén tudja hordozni. 


E rövid ismertetés a személyes tapasztalat mellett szemelőtt 
tartotta Nagy Sándor bukaresti lelkésznek az „Egyházi Ujság“-ban „A 
regáti kérdés“ c. irt nagyszerű, részletes tanulmányát. 
 
 








V. 


A MEZŐSÉGI SZÓRVÁNYOK. 


IRTA: FÖLDES KÁROLY. 
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A mezőségi szórványok. 
A Szamos és Maros folyók között elterülő dombos vidék 


a Mezőség. Ezen a területen fekszik: 
Egyházmegye Egyh. k. Lélek Leány egyh. k. Lélek Szórvány Lélek 


Nagysajói 29 12494 5 729 42 1435 


Kolozsvári 21 9583 3 215 5 273 


Széki 24 16292 4 401 8 287 


Görgényi  11 5730 1 341 4 159 


Marosi 12 10577 6 1172 — — 


 
Ez a táblázat világosan mutatja, hogy a Nagysajói egy- 


házmegyében van a mezőségi szórványok legnagyobb része. 
A 29 anyaegyházközségből 13-ban 300 léleknél kevesebb 
lakik, 5 anyaegyházközségben a lélekszám 150 léleknél is 
kevesebb. Mindennél jobban beszél a statisztika. 


Anyaegyházközség 
Lélek-
szám Leányegyházközség Lé


le
k-


 sz
ám


 


Szórvány Lé
le


k-
 sz


ám
 


Beszterce 929 — — Kisbudak — 


Cegőtelke 394 — — — — 


Komlód 246 Erked  103 Nagynyulas 12 


Oroszfája  261 — — — —  


Sajóudvarhely 142 — — — — 


Magyarberéte  273 — — Sajósárvár 9 


   — — Fellak 56 


Magyarnemegye  940 — — Kőfarka 38 


  725 — — Virágosberek  39 


Mezőbodon   — — — — 


Mezőkapus 163 — — — — 


Nagyikland 61 — — — — 


Mezőköbölkut  543 — — — — 


Mezőméhes 377 — — — — 


Mezőszengyei  268 — — Mezőkeménytelke 21 


Mezőszakái  188 — — — — 


Mezőörményes  315 — — Mezőszilvás  40 
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Anyaegyházközség 
Lélek-
szám Leányegyházközség Lé


le
k-


 
 sz


ám
 


Szórvány Lé
le


k-
 


 sz
ám


 


Mezőszentmárton 127 — — — — 
Mezőzáh 358 Mezőhát 151 — — 


Mezőújlak 52 Septér 120 Nagycég 72 
  — — Kiscég 18 
  — — Budatelke 16 
  — — Lompérd 57 
  — — Mezősztmihálytelke 32 
  — — Kecsed 8 
 276 — — Viszolya 7 


Nagysajó  — — Zselyk 54 
Nagysármás 1552 — — — — 
Nagyölyves 321 — — Mezőrücs 57 


Naszód 50 — — Óradna  
  — — Kisilva  
  — — Földra 300 
  — — Nagyilva  
  — — Alsóbalázsfalva  


Pusztakamarás 288 — — Novaly 22 
Sófalva 476 — — Mezőszombatelke 12 


Sajószentandrás 307 — — Simontelke — 
  — — Sajókeresztur 26 
  — — Sajómagyarós 6 
  — — Árokalja 50 
  — — Kentelke 12 
  — — Kerlés 22 


Somkerék  — — Középfalva 7 
 450 — — — — 


Szentmáté 508 — — Kékesujfalu 45 
Tacs  — — Aranyosmóric 21 


 305 — — Szászlekence 50 
  — — Harina 10 
  — — Galac 2 
  — — Vermes 5 


Teke 426 Kolozsnagyida 161 Szászpéntek — 
Tuson 201 — — Kissármás 106 


  — — Báld 98 
  — — Meződomb 12 
  — — Velkér 18 


Ujős 454 — — Fűzkút 0.4 
Uzdiszentpéter 318 Mezőpagocsa 190 — — 


A Nagysajói egyházmegye az elnémult harangok vidéke. 
Romok, temetők felett járunk. Más nyelvü, más vallásu, 
de magyar nevü, magyar vérü tömegek tekintenek reánk, 
mint a kikerülhetetlen jövendő. Az öreg arcokon felrémlik az 
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ősök vonása, de az új nemzedékről letörlődik, mint a pillangó 
himes szárnyairól a hímpor. 


Kisbudak, Sajósásvár, Alsóbalázsfalva, Simontelke, Ken- 
telke, Galac, Fűzkút, Szászpéntek anyaegyházközségek voltak, 
ma szórványok. 


Kisbudak utolsó papja 1870-ben Nagy Sámuel volt. 
1866-ban még 74 református lélek élt itt. Bodó, Fogarasi, 
Mátyás, Széplaki, Váradi, Csegezi, Jánosi, Gyárfás családok 
pusztultak el innét, ma egy hivünk sem lakik itt. 


Sajósárvár 1866-ban még 56 lelkes anyaegyház. Kő- 
temploma még áll, de hivek nélkül. 


Alsóbalázsfalva 1866-ban még anyaegyházközség volt 
Szentkirályi Lajos lelkész vezetése alatt. Ma Naszód szór- 
ványa. A naszódi egyházközségünk talán a legkétségbeejtőbb 
körülmények között küzd. 50 lélekszámu kisvárosi gyülekezet. 
A lelkészi fizetés a kongrua és havi 400 lei volna. Az egy- 
házközség a 400 leit nem tudja fizetni. Kanonika föld és 
papikert nincs. Az 1300 lejes kongruából levonják a nyug- 
dijjárulékot és a rovatalokat. Az élet nagy találós kérdése, 
hogy miből él a naszódi ref. lelkész 4 gyermekes család- 
jával. Ezt az egyházközséget nem adhatjuk fel, nem építhetjük 
le, mert az 50 lelkes gyülekezet mellett 34 református tanulónk 
jár a gör. kel. gimnáziumba és tanitóképzőbe. A szórványain 
300 ref. lélek várja a lelki kenyeret. Naszód szórványainak 
területe 120 km. hosszu és 64 km. széles sáv. Egy vármegye 
területe! 


Simotelkén 1866 ban még 31 ref. lélek élt, ma egy sincs. 
Kentelke utolsó papja Vályi Elek esperes volt, aki 


1887-ben beköltözött Besztercére és Beszterce lett az anya- 
egyházközség. Régi református temploma helyén a Sajó folyó 
új medret ásott és mossa őseink csontjait. A ref. temető 
kisajátított szántóföld. A temetőből még áll egy porló sirkő, 
Herczeg István ref. lelkész sirköve 1843-ból. 


Galac omladozó templomában 1889-ben még tartottak 
istentiszteletet, de lelkésze már 1855-ben elköltözött egyház- 
házközségből. A kimutatások szerint 2 ref. lélek él itt. 38 hold 
egyházi földjét kisajátították a földreform alkalmával. A 
Wesselényi-család kriptája felett táncol a falu ifjusága. 


Füzkút utolsó lelkésze a világháboru után költözött el, 
mert összeomlott a papilakása. Szászujős szórványa lett 
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28 hold egyházi földdel. Temploma még elég jó állapotban 
van. 1866-ban Fűzkút ref. lélekszáma 119, ma 40. 


Szászpéntek régen Teke szórvány anyaegyházközsége 
volt, ma Teke az anyaegyházközség és Szászpéntek a szór- 
vány, de nincs egy református lélek sem benne. Az evan- 
gélikusok is elpusztultak. 


Nagycég 72 lelkes szórvány régi temetőjét, mint 
uradalmi birtokot, a földreform után eladták szántóföldnek. 
A mult években még állott Gidófalvi gazdatiszt sirköve, 
de már nincs meg. Elvitték istálló-talpkőnek, mint a többi 
sirkövet. 


Mezőujlak és Septér pusztulásáról „Szórványmisszió“ 
című röpiratomban már megemlékeztem. Ebből idézem e 
sorokat: Mezőujlak kipusztult családai: Fileki, Rákosi, Tala- 
min, Márkosfalvi, Kászoni, Benkő, Halász, Német, Győrfi, 
Szász, Halmi, Szarvadi, Szathmári, Balogh, Bojér, Bölkényi, 
Kerekes, Rigó, Horváth, Kovács, Szigethi, Lakatos családok. 
Az utolsó 100 év alatt Mezőujlakon és Septéren elrománo- 
sodott családaink: A Szentgericzey Nagy család. Nagy Zsig- 
mond ref. lelkész nagyszámu utódai ezek. A helybeli gör. kel. 
tanitó Naghiu Nicolai dédunokája a református lelkésznek. 
A Török család. Ma Turcu a nevük. Róm. kath. lelkész volt 
Török Dániel az 1700-as évek végén. Hogy megnősülhessen, 
gör. kath. pap lett. Családjából sok román pap került ki. 
A Koncz-családból való a Septéri gör. kath. tanitó. Septéri 
Lőrinczy Dénes táborszernagy leánya, Lőrinczy Róza kitért, 
1930 ban gör. kath. lelkész temette el. Lőrinczy Róza leánya 
Török Lujza konfirmált, ma Turcu Lucreţia a neve. Fogarasi 
Alexandru, Sebessy Árpád alispán unokája, gör. kath. cseléd. 
Domahidi György lelkész unokái Deac Iuon és Deac Danilă 
ma napszámosok. Nemes Constantin édesapja még négylovas- 
hintón járt, a Bónis-család temetőjében van eltemetve, ő pedig 
ma gör. kath. napszámos. 


A római katholikus Bakó-család a gör. kath. egyház- 
nak maga erdőt és templomkertet ajándékozott, a református 
egyháznak nem adott semmit. 


Pataki, Józsa, Kis, Deák, Váradi, Romonczi, Balázs, 
Nagy, Konc, Török nevü gör. katholikusok lakják Mező- 
ujlakot és Septért. 1848-ban Domahidi György lelkészt a 
hiveivel együtt átkeresztelte a gör. kath. lelkész. 
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Két magyar temető van tele Mezőujlakon. A temetők 
beszélnek a multról. Amit Básta rémuralma és 48 meg- 
hagyott, majdnem megsemmisítette a bűnös könnyelműség. 


1866. dec. 10-én Lőrinczy Miklós lett Mezőujlak és 
Septér református papja. 55 évet töltött itt nyomorúságban, 
küzdelemben, békételenségben. Emlékiratában irja: „A papi- 
lak 23 évig csaknem fedél nélkül volt. Csak akkor nem esett 
a házba, amikor nem volt eső. A falak annyira lesüllyedtek, 
hogy az ajtón mindig lekukkanva járhattam be. A ház földjét 
évente mélyebbre ástam, hogy bár meghajolva tudjak benne 
járni. Az ablakai a föld szinétől két arasznyira lesüllyedték. 
A kutya az ablakon járt be hozzám.“ — „Holtom után arra 
kérem utódomat, gondolja meg, mikor idejön, tud-e ásni, 
kapálni, kaszálni, mint egy paraszt, és ha igen, úgy pró- 
báljon, mert sok nélkülözés mellett holtig kínlódhatik. De 
mégis, ha tud kocsis lenni, az jobb, mint az ilyen papság.“ 


Megdöbbenve olvastam elődöm vergődéseit. Megláttam 
belőle, hogy miért olvadt el itt a reformátusság. Hiányzott a hit. 
Foglalkozásnak és nem lelki szükségnek érezték a legszen- 
tebb munkát, az igehirdetést. El kellett pusztulni annak a 
nyájnak, amelyiknek pásztorai rosszul fizetett béreseknek 
érezték magukat. Elpusztul az a gyülekezet, amelyik béresnek 
tartja a papját. 


A Mezőség sokat szenvedett a török rablóhadaktól. Az 
oroszfáji új templomban van egy emlékkő, melyre rá van 
vésve, hogy a török által felégetett és rombadőlt templomot 
egy lévita építi újra. Ez az emlékkő a régi templomból való. 


Naprágyi Demeter kath. püspök 1600-ban biztatja Mihály 
vajdát, hogy a protestáns főurakat mészároltassa le, amivel 
magának sok kincset, Bécsben és Rómában pedig nagy ked- 
vességet szerez. 


Rudolf császár kalandor tábornoka, Básta alatt Erdély 
szinte megsemmisül. Básta a jezsuiták segítségével megkezdi 
az ellenreformációt. 1602 szept. 1-én emlékiratában ajánlja a 
császárnak, hogy a szászokat meg kell nyerni a római kath. 
hitnek, az ariánusokat, a szombatosokat ki kell irtani, majd 
utánuk a kálvinistákat szintén. Megkezdődnek az üldözések 
és rablások. 


Valószinűleg ebben az időben égett le a pusztakama- 
rási és a mezőújlaki templom is. Amikor 1929-ben a mező- 
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újlaki régi templomromot lebontottuk, hogy helyébe felépítsük 
kis templomunkat, az elkorhadt tölgyfapadlózat alatt tömeg- 
sirra akadtunk. Egy halomba 16 koponyát kaptunk. Egy más 
helyen keresztbe és hosszába két rend csontvázhalom feküdt. 
Üszkös fadarabok kerültek elő a csontok mellől. Ugylátszik, 
üldözött őseink a templomba menekültek és ellenségeik rájuk 
gyujtották a templomot. 


Csakhamar kitünt, hogy Básta szemében nem a vallás, 
hanem a faj a fontos. Minden magyar koldusbotra jutott, 
még a katholikusok is, Básta jóakaratából. Divatba jött a 
Básta szekere, az a kétkerekü taliga, amit abban az időben 
használtak teherhordozásra, mert már nem volt igavonó állat. 


Székely Mózes felkelése összeomlik. Nem tudták meg- 
védeni a letiport szabadságot. Az újra hatalomra került Básta 
ellenfeleinek egy részét legyilkoltatta. Élet- és vagyonbizton- 
ság megszünt, különösen ha reformátusról volt szó. 


Bocskai István szabadságharca véget vetett az elnyo- 
matásnak és megkezdődik vele Erdély aranykora. 


Bethlen Gábor megindítja a románok reformácóját. 
I. Rákóczi György alatt Gelei Katona István ref. püspök 


Gyulafehérváron felállíttatta 1638 ban a román nyelvü nyom- 
dát. Itt nyomtatták ki az újszövetséget, a Heidelbergi Kátét 
és a zsoltárokat Fogarasi István fordításában román nyelven. 
A fejedelem elrendelte, hogy az istentiszteleteken csak a román 
nyelvet használják. Román nyelvü iskolát is állítottak fel 
Lugoson Barcsay Ákos lugosi bán támogatásával. Fogarason 
Lorántfi Zsuzsánna alapitott román református iskolát. 


Akkor, amikor a román fejedelemségekben alig volt 
román nyelvü iskola, Erdélyben református segítséggel román 
iskolák épülnek és román biblia kerül a román hivek kezébe. 
A román irodalmi nyelv megteremtése I. Rákóczi György és 
Gelei Katona István érdeme. 


A reformátussá lett román gyülekezetek valóságban 
sohasem voltak reformátusok. Megtartották régi szertartásaikat. 
A haldoklásnál gyertyát égettek, a halott után 6 hétig vizet 
hordtak, az úrvacsorát kanálból vették, az esketésnél mézet 
nyaltak, a pénteki böjtöt nem hagyták el stb. 


Lipót császár alatt újra megkezdődött Erdélyben az 
ellenreformáció, jobban mondva a reformátusok üldözése. A 
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románok is behódolnak az új hatalomnak és tömegesen 
görögkatholikussá lesznek. 


A magyar nemesség egy része a császári koncokért 
katholikussá lett és a jezsuiták segítségével a református egy- 
ház eltörlésén fáradoznak. Elfogultságukban nem veszik észre, 
hogy a reformátusok pusztúlása Erdélyben a magyar faj 
pusztúlását jelenti. 


A császári pártfogás vérszemet ad a görögkatholikusok- 
nak és ahol többségben voltak, erőszakkal elszedték a ref. 
egyházak erdeit, kaszálóit, szántóit. Védelmet a császári 
katonaság nem ad a reformátusoknak. Egyes református 
pátronusok emelik fel csak szavukat, kevés eredménnyel. 
Hiven tükrözi a helyzetet a mezőújlaki ref. egyház levéltárá- 
ban őrzött adománylevél. 


„Látván az Ujlaki Ref. Eclesia instanciáját és panaszát 
értvén, kivántam ezeket parancsolat alatt kiadni. 


I. Eclesiánk régi privilégiuma megtartassék. Minthogy 
pedig nekünk igen kevés innepeink vannak, grk.-ok üljék 
meg, de ha szintén a három sátoros ünnepeknek utolsó nap- 
ján valahogy dolgoznának, azért zenebonát és egyenetlenséget 
nem kell csinálni, hanem légyen szép harmonia magyarok 
és románok között. 


II. A papnak a falu földéből nyíl adassék... A nemes 
földekből mindenik fordulóra szakasszanak amennyit gondol- 
nak a pap szükségére elégségesnek lenni. Semmiről pedig a 
pap porciót ne adjon. 


III. A közönséges erdőből, mint eddig, úgy ezután is, 
ha fája elfogy — hozhat. 


IV. A szénafűből a magyar papnak annyi szakasztas- 
sék, mint a román papnak. 


V. A papnak mindennemü privilégiuma a régi rendtartás 
szerint obszerváltassék. Ha pedig valakik merészelnénének pa- 
rancsolatom ellen rugdolózni, keményen megbüntessenek, 
melyekre magyarok és románok magokat obligálni tartoznak. 


N. Sármás Ao 1745—4 május. Gr. Teleki Mihály“ 
Ez az adománylevél világosan mutatja, hogy a refor- 


mátus pap fizetését képező földeket és más kiváltságokat 
erőszakosan elvették. Az ujlaki eclésiának panaszos kérvé- 
nyére a patronus gr. Teleki Mihály megerősíti a régi jogokat 
és visszaadatja a földeket. 
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Földesúri tekintélyével elrendeli, hogy a grk.-ok ünne- 
peljék meg sátoros ünnepeinket. Úgy látszik, hogy Teleki 
Mihály parancsát csak részben teljesítették, mert a református 
pap szükségére elégségesnek találtak kevesebb földet, mint 
amennyit a jobbágycsaládok használtak. Semmi emléke nincs 
annak sem, hogy a románok ünnepelték volna ünnepeinket. 


Az ellenreformáció hatása alatt elgyengült gyülekezetek- 
nek szükségük volt kiváltságaikat újra megerősíttetni, elis- 
mertetni. 


Igy védik magukat a kisebbségi sors mostohasága ellen. 
A pátronus nincs mindig jelen, de a népesebb görög katho- 
likus egyház nyomása állandó. Pusztúl és fogy a református 
gyülekezet. A katholikus magyarság és a görög kath. lelké- 
szek szolgálatát veszi igénybe, mert rkt. lelkész a Mezőség 
ezen a részén csak Mócson, Katonán és Tekében van. 


A vegyes házasságok állandó vérveszteségek voltak és 
ma is azok. A reverzálisok által elveszett lelkeknél nagyobb 
veszteség az, hogy a vegyes házasságok elveszítik kálvinista 
öntudatukat, közönbösek lesznek szenvedő, kisebbségre szo- 
rult egyházunkkal szemben. 


A vegyes házasságok nehezítik meg szórványgondozá- 
sunkat. Intelligens vegyes házasok asztalán gyakran látom a 
Katholikus Világ füzeteit, de ilyen helyeken nem tudok el- 
helyezni egy Református Naptár-t. 


A mezőségi szórványokon lakó hiveink között nagy 
vagyoni és műveltségi eltolódások vannak. Akad néhány 
gazdag család, akiknek még ma is többszáz hold tehermentes 
birtokuk van. Sajnos, ezeknél az áldozatos szeretetet elnyomja 
a világ. Vannak történelmi családok, akiket a mult kötelez, 
de a világszerinti nyomorúság megakadályozza őket abban, 
hogy szivök szerint támogassák egyházukat. 


Vannak jómódu birtokosok, de ezek nagyrésze nehezen 
áldoz a legszentebb célra is. A földműves, napszámos és 
cseléd testvéreink alkotják a szórvány- népesség tömegét. Ezek 
között gyenge a református öntudat. 


Egy házasságért készek hitüket, nemzetüket elhagyni. 
Az a néhány gazdag, előkelő család, akik gond nélkül 


sütkéreznek a mezőségi romokon, nem sokat törődik egy- 
házunk vergődésével. 


Hiányoznak azok a cselekedetek, amelyek a hitet igazolják. 
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A jómódu birtokosok lenézik az eladósodott történelmi 
családokat és kölcsönösen nem szeretik egymást, de közösen 
lenézik a népet, a nép pedig utálja valamennyit. Ennek a 
szétszakadozott anyaszentegyháznak gyermekeit össze kellene 
tartsa az anyanyelv és a református hit, de mind a kettő 
gyenge. Szórványokon lakó testvéreink nyelvüket is elcserélik. 
Sokszor nyitok reájuk ajtót olyankor, amikor otthon, a leg- 
szűkebb családban is más nyelveken beszélgetnek. 


Ennek a lelkileg széttépett gyülekezetnek egyetlen össze- 
kötő kapcsa a szórványgondozó lelkész. 


A szórványlakók ajakán állandó a panasz, hogy elha- 
nyagolják őket. Mostoha gyermekek. Minél többet járok hoz- 
zájuk, annál követelőbbek, de áldozatról hallani sem akarnak. 
Kepét, utiköltséget ne emlegessen a lelkész, mert akkor hátat 
fordítanak neki. 


Rövid vázlatban adom Mezőszentmihálytelke szórványom 
helyzet és jellemrajzát. 32 ref. lélek él itt, nagyrésze vegyes- 
házasságban. Jómódu, birtokos, rokon családok. Kölcsönösen 
irigylik egymást és nagyrészük haragot tart képzelt sérel- 
mekért. 1933-ban hét esetben látogattam el hozzájuk, de csak 
két izben tudtam istentiszteletet tartani, mert nem gyültek 
össze. Kifogás mindig akadt. Egyszer sár volt. Én eltudtam 
menni hozzájuk 14 km.-re rossz mezőségi ösvényeken, ők 
restelltek összegyüli, mert egy kis csepergő elverte a port. 
Más alkalommal egyrésze a hiveknek visszatért a kapuból, 
mert észrevették, hogy a haragosuk már eljött az istentisz- 
teletre. Még Isten előtt sem akartak találkozni. 


A vegyesházasok a családi békességért tartották távol 
magukat, de azért ők panaszkodnak ma is a legélénkebben, 
hogy el vannak hanyagolva. 


T. bárónő lakásán tartjuk az istentiszteieteket. A bárónő 
sógornőjével lakik, aki katholizált. Bűnnek tartja eretnek 
istentiszteleten megjelenni. Ilyenkor más szobába menekül, 
vagy a gör. kel. templomba megy. 1929 ben elhatároztuk, hogy 
nyárára theologust kérünk Mezőszentmihálytelkére. Az esperes 
úr értesített is, hogy Kántor Dezső testvérünk vállalkozott a 
nyári szórványgondozásra. Örömmel mentem Mezőszentmi- 
hálytelkére és kértem a hiveket, hogy minden héten más 
család adjon otthont theologus testvérünknek. Szégyellem 
leirni, de a hat uricsalád közül egyik sem vállalta a theo- 
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logus ellátását még egy napra sem. A theologus mégis eljött 
és az örmény-katholikus jegyző vette magához — tartotta tíz 
hétig. Ez alatt az idő alatt Kántor Dezső istentiszteleteket 
tartott, vallást tanított és konfirmációra készített elő. Buda- 
telke szórványomról egy birtokos adott két véka búzát a 
theologusnak, hogy a saját kenyerét egye. 


Ősszel alig tudtam összekoldulni Kántor Dezső útikölt- 
ségét, hogy visszamehessen a theologiára. 


Nagycég szórványom tökéletes proletárgyülekezet. Ura- 
dalmi cselédek maradékai. Szorgalmas, dolgos hivek. Büsz- 
kék református voltukra. Istentiszteletre a tanyákról is 
bejönnek. „Harangszó“-t, „Református Ifjúság“-ot és vallásos 
füzeteket osztok szét közöttök és nagy örömmel olvassák. 
A Minerva kérésemre 30 drb ingyen könyvet adott nekik. 
Nagyon szegények. Még egy harangocskát sem tudtunk 
szerezni. 


Szórványainkat veszélyeztetik a szekták. Nagysármásról 
az adventisták indítanak rohamot. Ha nem adunk elég lelki 
táplálékot a szórványokon lakó testvéreinknek, elvégzik he- 
lyettünk ezt a munkát a szekták prédikátorai. A szórványokat 
feltétlenül sürgősen el kell látni ingyen bibliákkal, énekes- 
könyvekkel és vallásos iratokkal. 


A mezőségi románság körében igen terjed a baptizmus. 
Bánd, Nagynyulas, Mezőörményes baptista központok. Az 
idén, 1934 ben csak Mezőörményesen 50 román és 10 magyar 
család lett baptistává. 


Szórványaimon eddig csak egy család lett szektáskodó. 
Egy kecsedi özvegyasszony áttért az idén adventistának. Na- 
gyon sajnálom, mert bibliás, imádkozó, komoly asszony volt. 
Ez intő példa arra, hogy ne nagyon bizakodjunk a szórvá 
nyokon alkalmazott laikus munkásokban. Ugy tudom, hogy 
Fűzkúton is egy alkalmasnak látszó laikus munkás baptista 
prédikátorrá vedlett át. Ilyen panaszokat máshonnét is 
hallottam. 


A mezőségi reformátusságra a görög katholikus tömeg 
nagy hatással van. Híveink hitelveinkkel ellenkező szokáso- 
kat vettek át és tartanak s rosszul esik nekiek, ha tiltakozom 
ellenük — pedig állandóan tiltakozom. 


Jaj annak a lelkésznek, aki a látszólagos békességért 
hallgat, szemet húny akkor, amikor tiltakozni kellene. Nem 







 109 


kellemes dolog hiveinkkel ellenkezni, de a próféták nem let- 
tek volna próféták, ha elnémultak volna a bűn előtt. Náthán 
szemére veti Dávid királynak botlását. Ilyés számonkéri 
Akháb királytól Nábot vérét. Keresztelő János tiltakozik He- 
ródes erkölcstelensége ellen és mi némuljunk el akkor, ami- 
kor hiveink a görögkeleti espereshez járnak, aki két leiért 
betegeket gyógyít, vagy pedig a galaci kalugyer kuruzsolja 
őket. A galaci kalugyerhez elviszik a beteg ingét. Az ingre 
ráolvas és igy gyógyítja a beteget. 


Alig van a mezőségi magyarság között olyan család, 
aki ne tartaná a pénteki böjtöt. A haldokló fejénél a gyertya- 
égetés gyakori szokás. Eredménytelenül tiltakozom a koporsó 
mellett szétosztott pálinkáért és zsemlékért, melyek a halott 
útravalóját képezik. Jöttek hozzám kéréssel, hogy régen el- 
halt hozzátartozóikért imádkozzak, misét mondjak. 


A törvénytelen házasoknak nem osztok úrvacsorát. Nagy 
volt érte eleinte a felháborodás. Megakartak verni. Nem ret- 
tegtem a következményektől. Tudom, hogy Isten ügyét kép- 
viselem és nem az emberekét — ez ad erőt nekem. Könnyű 
egy nagy, gazdag gyülekezet jóljövedelmező lelkészének lenni, 
de vállalni a világszerinti nyomoruságot, Krisztus keresztjét, 
ez az igazi lelkészi hivatás. Nem vagyok hivatalosan fel- 
szentelt lelkész. Isten vezérelt ide, hogy ebben az összerop- 
panó világban hirdessem az akaratát. 


A szórványgondozó lelkész csak akkor tud eredményt 
elérni, ha mindenképpen különb, mint a szórványán lakó 
más egyházhoz tartozó kollégája. A helybenlakó lelkész min- 
dennap hatással van a szórványokban lakó hiveinkre. Mi 
4—5 hétben csak egyszer találkozunk velök. Ennek a rövid 
2—3 órás találkozásnak annyi lelkierőt kell kisugározni, hogy 
legyen elég ellenállása annak a léleknek a helybeli kisérté- 
sekkel szemben. 


Meg kell értetni a szórvány hiveivel, hogy a vegyes- 
házasság elpusztítja őket. Éreztetni kell velök, hogy Istennek 
legnagyobb ajándéka, hogy reformátusnak születtek. Sohasem 
szabad kérni tőlük. Ha kepehátralékért perbe fogják a szór- 
vány hivet, azután hiába jön a lelkész, nem tudja többé 
összeszedni őket. Amit adnak szivök szerint, az a lelkészé. 
A szórvány sohasem jövedelem, az mindig anyagi ráfizetés, 
még akkor is, ha az önként vállalt kepét megfizetik, hiszen 
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a szórványok között a legritkább eset, hogy a fuvardíj meg- 
térüljön a jövedelemből. 


Nagy kisértés a templom. A zászlódíszes, oltáros tem- 
plomok felszívják gyengébb hiveinket. Ez ellen csak komoly 
konfirmációi előkészítéssel segithetünk. Ez a legnehezebb 
feladat. A legtöbb szórványon sohasem volt református iskola. 
A legtöbben nem tudnak irni, olvasni. Hogy tanítsad a Kátét, 
amikor négy hétben csak egyszer látod hivedet ? 


Én úgy oldottam meg ezt a legnehezebb dolgot, hogy 
a konfirmálni akarók kétheti tanulásra átköltöznek az anya- 
egyházközségbe és itt nem napi egy órát, hanem amennyit 
kibirnak, foglalkozom velük. 


Az utolsó 10 esztendőben Mezőujlakon és szórványain 
28 házasság köttetett. Ebből a 28 párból 16 pár elköltözött 
körletünkből. 


Az utolsó 10 esztendőben Mezőujlakon és szórványáin 
6 lélek tért át más vallásra (5 grkath., 1 rkath.), mind a 6 
házasságért. 8 lélek tért át hozzánk. Ebből a nyolcból kettő 
házasságért hagyja el régi hitét. 


Jelenleg Mezőujlakon és szórványain él 15 hajadon, 
akik 16 évesnél idősebbek és 7 házasulandó ifjú. A viszo- 
nyokkal amennyire ismerős vagyok, a 15 hajadonból legalább 
tizet házasság útján elveszítünk, — elviszik tőlünk. 


Jelenlegi pusztulásunk oka legnagyobb részben az a 
gazdasági helyzet, amely a házasságot irányítja. 


Bármennyire bizarnak tetszik is a gondolat, egyházunk 
a házasságok irányítását kézbe kellene vegye. Számba kellene 
vegyük fiatalságunkat. Tudni kellene hol van olyan lányos 
család, ahová benősülhet valaki? Hol van olyan család, 
ahonnét a fiú elköltözhetik. Számba kellene venni az anyagi, 
a műveltségi viszonyokat. 


Alkalmat kellene adni, hogy nagyobb távolságról is meg- 
ismerkedhessenek a fiatalok. Ez a munka megérdemelné a 
fáradtságot. 


Elkerülnők a házaságért való áttéréseket. Megmentenők 
népünket a rokonházasságoktól. Nem volna annyi elköltözés. 
Új, fiatal családok erősítenék egyházunkat. Azoknak a fiata- 
loknak, akik azért nem nősülhetnek meg, mert nincs vagyonuk, 
munkájuk, megélhetésök, szerezzünk munkaalkalmakat. A házi 
iparra gondolok és annak megszervezett értékesítésére. 
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E vázlat alapján jövendő feladataink világosan állanak 
előttünk. Erőteljes lelki gondozása a szórványoknak, rend- 
szeres látogatás házi istentiszteletek tartása. Vallásos füzetek, 
újságok, Bibliák, énekes könyvek ingyen vagy mérsékelt áron 
való szétosztása. A házasságok irányítása. Munkaalkalmak 
teremtése. 


Nem az a célunk, hogy tömegeket hódítsunk, hanem 
az, hogy ami még ma a mienk, az a mienk maradjon és ne 
csak papiroson legyen a mienk, hanem valóságban is. Hiveink 
ne csak anyakönyvi számok legyenek, de legyenek öntudatos 
reformátusok. 


Ezeket a feladatokat rendeletekkel nem lehet megoldani. 
Hiába rendelik el, hogy a lelkész látogassa szórványait, ha 
nincs reá fedezet, nem lesz belőle szórványgondozás. Nem is 
való mindenki szórványgondozónak. Ide melegszivü prófétai 
lelkü ember kell. 


Szórványgondozó utazótitkárok beállítását nem tartom 
célravezető és szerencsés megoldásnak, mert az utazótitkárok 
nem jetentenek a szórványgondozó lelkésznek lényeges segít- 
séget, ezzel szemben munkatöbbletet és költséget okoznak. Ha egy 
utazótitkár ellátogatna hozzám, végig kellene kisérjem 
szórványaimon, ami hosszú időt venne igénybe. A titkár nem 
ismerheti személy szerint a szórvány hiveit és így nem igen 
tudna eredményesen foglalkozni velök. A szórványokon tar- 
tott istentiszteletek, házi istentiszteletek, mindig alkalmiak, 
mindig arról szóljanak, ami a szórvány legégetőbb sebe. Ezt 
csak ismerős tudhatja. 


A szórványgondozásnak nem az az akadálya, hogy 
nem győzi a lelkész a munkát, hanem az az akadálya, hogy 
útiköltségét nem térítik meg. 


Ezek után a javaslatom a következő: 
 1. Szórványmisszió és külmisszió testvérek. Mind a kettő 


alapja ugyanaz a Krisztusi parancs: „elmenvén tegyetek 
tanítványokká minden népeket“. Közös missziói anyagi alapot 
kell teremteni. 


2 A missziói alap térítse meg a szórványgondozó lel- 
kész útiköltségét abban az esetben, ha a szórvány képte- 
len erre. 


3. A szórványgondozó lelkészek rendesen a legnyomo- 
rultabb nyomortanyákon működnek. Évi fizetésök összesen 
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nincs annyi, mint amennyit egy gyermek taníttatásáért kellene 
fizetni. Középiskoláink ingyenes helyeit elsősorban szórvány- 
gondozó lelkész gyermeke kapja. 


4. A szórványokat a missziói alap lássa el ingyen Bib- 
liákkal, énekes könyvekkel, vallásos iratokkal és más magyar 
olvasnivalókkal. 


5. Szórványnélküli lelkészek vállalják, hogy nagy ünne- 
peken valamelyik szórványon úrvacsorát osszanak, mert a szór- 
ványgondozó lelkész képtelen nagy ünnepeken minden szór- 
ványán megjelenni. 


6. A „közalap" megmaradt roncsait mindenestől fogva 
missziói alapnak nyilvánítsák ki. Belőle csak szórványokat 
és törpe gyülekezeteket segélyezzenek. 


7. Szórványgondozói állások missziói lelkészségeknek 
minősíttessenek és üresedés esetén püspöki kinevezéssel 
kiváló fiatal lelkészekkel töltessenek be. 


Ne várjunk addig, amig pusztuló egyházközségeink 
számával megszaporodik szórványaink száma. Ha elhanya- 
goljuk munkánkat kényelemszeretetből, szűkmarkuságból, — 
nem lesz számunkra mentség. Elseper bennünket az Úr és 
szöllőjébe új, használható munkásokat állít, a szekták vándor 
prédikátorait. 


Ha a só megízetlenül, nem jó azután semmire, hanem 
hogy kivettessék és megtapodtassék mindenektől. 


 





