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Őrállók az erdélyi végeken 
Nagybátyámnak, a 80 eszten-
deje született néhai Kováts 
Sándornak emlékére, aki min-
dig az elesettek, a megalá-
zottak, a megfélemlítettek 
- „a kicsinyek" — oldalán állt. 

1. 1940-ben az Erdélyt felkereső Cs. Szabó László a következőket írta: „Húsz évig a 
halottak voltak a legbeszédesebb magyarok Erdélyben..."2 Történeti adatok és életsor-
sok ismeretében a megállapítást a költői túlzások körébe sorolhatjuk, hozzátéve, hogy: 
a trianoni békeszerződést követően két esztendeig teljes politikai passzivitás jellemezte 
az erdélyi magyarságot, ami elsősorban az impériumváltozás okozta sokknak tulajdo-
nítható. E történelmi esemény következményeként a magyarság kiszakadt abból a 
politikai egységből, amelyet számára az Osztrák-Magyar Monarchia jelentett. Tartomá-
nya lett a Balkán és Kelet-Európa határállamának, Romániának. Ezzel az erdélyi ma-
gyarság leválasztatott a Közép-európai magyar nemzettestről, s kisebbségi népcsoport-
tá vált, ami eddig ismeretlen, új életkeretet jelentett számára.3 Passzív rezisztencia lett 
általánossá az értelmiségiek körében, amely abból az irreális hitből táplálkozott, hogy 
a békekonferencián a nagyhatalmak a magyarság szempontjából kedvező döntést 
hoznak - állapította meg Diószegi Lászlód A tisztviselői kar jelentős része vállalta az 
elbocsátást, de nem tette le a hűségesküt a román államnak. A trianoni békeszerződés 
végleges válaszút elé állította a magyarságot: vagy elhagyja szülőföldjét, vagy vállalva a 
kisebbségi sorsot, küzd jogaiért, nemzetiségének, vallásának, kultúrájának megőrzéséért.5 

A trianoni békeszerződés idején Erdélyben négy nagyobb területen volt meghatáro-
zó többségű a magyarság: a Székelyföldön, a magyar-román határ vidékén, a Szilágy-
ságban és Kalotaszegen. Ezenkívül voltak magyar többségű szétszórt kisebb szigetek 
és magyar többségű városok.^ Léteztek azonban már ekkor olyan összefüggő terüle-
tek, ahol a magyarság már korábban szórványsorba került, ahol a „lelki trianon" vég-
bement a múlt századra, vagy századunk elejére, de ahol éppen trianon döbbentette rá 
a felelős értelmiséget, hogy a még megmenthetőket nem szabad veszni hagyni. Ezek 
közül a két legfontosabb: Alsó-Fehér, Hunyad, Szeben, Fogaras megyék Dél-
Erdélyben; valamint Szolnok-Doboka, és Beszterce-Naszód megye Észak-Erdélyben. 
Az itt élők nemzedékeken keresztül csupán a „részmagyarság" élményét tapasztalhat-
ták meg, még akkor is, amikor jogilag, politikailag, területileg az összmagyarsághoz 
tartoztak.7 

2 Cs. Szabó László: Erdélyben. Bp. é.n. (1940) 117. old. 
3 Venczel József: Erdélyi föld - erdélyi társadalom. Bp. 1988. 146. old. 
4 Diószegi László: A romániai magyarság története 1919-1940. In: Hetven év. A romániai 

magyarság története 1919-1989. Bp. 1990. 38. old. 
5 U.o. 38. old. 
6 U.o. 18. old. 
7 Venczel József: i.m. 43. old. 
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Erdélyben, szemben a magyar nyelvterület más tájaival, a magyarság a nagytáj kö-
zépső részén került kisebbségbe, míg az összefüggő magyar tömbök a szélekre szoml-
tak.8 A középkorban az északerdélyi magyarság a termékeny folyóvölgyekben 
(Szamos, Sajó, Bandó, Mélyes, Füzes) létrehozott falvaiban többségben volt, de a XVI. 
századtól megjelentek a román bevándorlók, s a magyar települések határában apró 
szórványokat hoztak létre.9 A XVI-XVII. század történései az itt élő magyarság számára 
végzetes események voltak. Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd küzdelmei Erdélyt 
is hadszíntérré változtatták. 1566-ban az Izabella királyné megsegítésére érkező mold-
vai hadak Szamosújvár és Bethlen környékét, majd Mihály vajda szabadcsapatai 1602-
ben Beszterce vidékének magyarságát pusztították el. Már 1570-ből ismeretesek ki-
pusztult Szolnok-Doboka megyei falvak, ahova aztán román és más népek települtek 
be. 1603-ban Székely Mózes török-tatár hadai, Básta hajdúi és vallon zsoldosai pusztí-
tottak. 1604-ben már falvak sora állt pusztán vagy csak néhány lakossal. Már 1638-ban 
is Moldvába mentek innen román telepeseket szerezni. Ami és aki megmenekült , az 
elpusztult a II. Rákóczi György szerencsétlen lengyelországi hadjáratát követően a 
tatárok dúlásától 1658-ban, vagy l66 l -ben a Kemény János fejedelmet üldöző törökök 
által. A törökök garázdálkodásának következtében csaknem megsemmisült a térség 
magyarsága, a maradékra a Rákóczi szabadságharc megpróbáltatásai mértek újabb 
csapást, s a háborúk nyomában fellépő pestisjárványok.10 Erdély „csaknem sivatagnak 
látszott" - írta a korabeli állapotokat jellemezve Szilágyi Sándor.n Később Makkai 
László vonta meg a véres évszázadok történelmi mérlegét, megállapítva, hogy Szilágy, 
Kolozs és az Érmellék a felét, Szolnok-Doboka pedig magyar falvainak több mint 
kétharmadát veszítette el. A térség 317 magyar falujából 177 román többségűvé vált. A 
számbeli fogyás együttjárt a gazdasági tönkremenetellel. A maradék lakosság egy része 
az Alföld felé menekült, más része pedig a románsághoz sodródva elindult az asszimi-
láció útján.12 A XVIII. századra kialakult az a román többség, amely a későbbiekben 
állandósult, illetve a magyarság rovására tovább erősödött. Az itt élő bizonytalan és 
hiányos öntudatú népesség pedig nem rendelkezett olyan vezetőkkel, olyan erőkkel, 
akik menteni lettek volna képesek a még megmenthetőket. 

Az egyházi és iskolai gondozás válsága újabb veszteséget jelentett. Ezek a hiányos-
ságok minden bizonnyal döntő szerepet játszottak a nemzetiségileg vegyes házasságok 
gyakorivá válásában is. E téren ugyancsak Szolnok-Dobokában mutatkozott a legna-
gyobb veszteség, hisz amíg Dél-Erdélyben 1900-1912 között 100 házasságból 49 volt 
nemzetiségileg vegyes, addig Észak-Erdélyben ugyanezen időszakban 100 házasságból 
62. (A délerdélyi adatokban Torda-Aranyos, az északiban Kolozs megyék is 
bennefoglaltattak.) Ezen belül is, e 12 esztendő alatt Szolnok-Dobokában a megkötött 
4682 házasságból 1337 volt nemzetiségileg vegyes: ezen belül a római katolikusoknál 
938 házasságból 494, a reformátusoknál pedig 3744 házasságból 843 vegyes volt .1 3 A 
magyarság számára tragikus helyzet alakult ki e térségben, ahol 1880-ban a 193-677 fő 
össznépességből 31-559 volt magyar, 146.135 pedig román anyanyelvű. 1910-ben a 
251 193 fő összlakosságból 52.181 magyar anyanyelvű lélek mellett 189.443 fő román 
volt. 1930-ban a 264.370 fő össznépességből már csak 38.677 volt magyar, 210.440 

8 V.ö. Makkai László: Északerdély nemzetiségi viszonyainak kialakulása. Klny. a Hitel 
1942. júliusi számából. Kolozsvár. 3. old. 

9 U.o. 12-13. old. 
1 0 U.o. 14-17. old. 
11 Szilágyi Sándor (szerk): A magyar nemzet története Bp. 1898. VII. 123. old. 
12 Makkai László: i.m. 18-19. old. 
13 VenczelJózsef: i.m. 265. old. 
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pedig román.1 4 A megye nyolc járásában (Bethleni, Csákigorbói, Dési, Kápolnok-
monostori, Kékesi, Magyarláposi, Nagyilondai, Szamosűjvári) román többségű volt a 
lakosság, háromszoros-ötszörös többségben, de három járásban (Csákigorbói, 
Kápolnokmonostori, Nagyilondai) tízszerese-húszszorosa volt a román népesség a 
magyarnak.1 5 A 417 faluban mindössze Almásmálomban, Árpástón, Cegőtelkén, 
Magyarberétén, Magyardécsén, Somkeréken, Várkuduban, Bacán, Bálványosváralján, 
Felőrben, Nyiresen, Rettegen, Burában, Feketelakon, Kispulyonban, Magyarborzáson, 
Mezőveresegyházán, Szentmátén, Szépkenyerűszentmártonban, Újősön, Vicében, 
Domokoson, Erzsébetbányán, Kohóvölgyben, Magyarláposon, Magyarszarvaskenden, 
Ördöngősfüzesen, Széken, azaz 28 községben volt 1850-1941 között több a magyarság 
lélekszáma a románnál. Apanagyfaluban, Sajószentandráson, Szentmargitán, 
Kápolnokmonostoron, Kékesen, Melegföldváron, Szászzsomborban, Nagyilondán, 
Alsótökön, Esztényben, Kérőben, Kisiklódon, vagyis 12 településen pedig az összla-
kosság harmadát illetve alig felét adták a magyarok. ^ Ezek a falvak azért figyelemre-
méltóak, mert vagy egy-egy kiváló lelkipásztor vagy egy-egy nagyszert! tanító tevé-
kenykedett bennük. Ezek a közösségek őrzik ma is leghűségesebben gazdag hagyo-
mánykincsüket vagy legalábbis annak jelentős részét. 

A magyarság Dél- és Észak-Erdélyben való felszámolódásának folyamatára igazán 
csak a múlt század végén figyeltek fel, s ekkor történtek jelentősebb kísérletek a 
folyamat lassítására, s - a visszafordíthatóság reményében - megállítására. 

Szathmári György politikus, 1881-1890-ig Hunyad vármegye országgyűlési képvise-
lője, a képviselőház közoktatási bizottságának előadója, 1890-1898-ig a vallás- és 
közoktatási minisztériumban a népoktatás ügyének intézője, a milleneumi ünnepsé-
gekre készülve megrázó szavakkal, megdöbbentő adatokkal hívta fel az országgyűlés 
figyelmét az erdélyi magyarság szórványosodására, a megfogyatkozottak teljes eltűné-
sének fenyegető veszélyére. Ezért tartotta fontosnak a népiskolák szervezését, a szín-
vonalas oktatást, valamint a templommal, parókiával, önálló lelkésszel rendelkező 
közösségek létét. Utóbbinak támogatására személyes példával, bőkezű adakozással 
buzdított pl. Kisbarcsa.17 

Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Szász Domokos (1838-1899), egy-
házkerületi jegyzővé választása után (1878), az 1880-as években indította el a szór-
ványmentő mozgalmat. Püspökké választását követően (1885) haláláig (1899) minden 
áldozatra képes volt a szórványmagyarság megmentéséért. Templomok és parókiák 
építése fűződik nevéhez, valamint 1895-ben a Kolozsvári Teológiai Akadémia megnyi-
tása, ami a közösségeknek lelkészekkel való ellátását volt hivatott szolgálni. Fiatal 
lelkészeket nyert meg a szórványgondozásnak, közöttük nem egy nyugati (Svájc, 
Hollandia) teológiát megjárt volt.18 így került Bázelből hazajövet Berde SándorJ9 a 
Dési járásnak akkor 975 fő román mellett mindössze 96 hívet számláló falujába, 
Kackóra, ahol mindössze 30 fő gyakorolta vallását. E falun kívül 12 község kallódó 
reformátusait gondozta. Tevékenysége nyomán visszaszoniltak a nemzetiségileg 
vegyes házasságok, a hét esztendő alatt (1883-1890) vallását gyakorló, áldozatokra 

14 Kepecs József (szerk): Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása 
(1850-1941.) Bp. 1991. 11-13. old. 

1 5 U.ő. 495-496. old. 
1 6 U.ő. 459-494. old. 
17 Dr Wildner Dénes: Szatmáry György unokájának szíves, szóbeli közlése és helyszíni 

vizsgálatom eredménye. Részletes összefoglalása: Sonnevend Gergely: Szathmáry 
György, a kultúrpolitikus. Kézirat. 

18 Zoványi Jenő: Magyar protestáns egyháztörténeti lexikon. Bp. 1977. 569. és Vetési 
László (szerk.): Felebarát 1991/1. 25. old. 

19 Zoványi Jenő: i.m. 68. old. 
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képes híveinek lélekszáma 80-ra nőtt. Kívül-belül rendbehozták a templomokat, s a 
kitűnő elméleti felkészültségű, szilárd hitű, nagyszert! gyakorlati érzékkel is megáldott 
lelkész a szórványok anyagi ügyeit is rendbetette. Egész családja a szórványmisszió 
szolgálatában állott, személyes életével mutatott példát híveinek. Lánya, Berde Mária 
visszaemlékezése (1946) szerint: „Szilaj, istentagadó, templomkerülő reformátusokból 
áldozatkész egyházi patrónusokat hódított a maga sajátosan szelíd, de törhetetlen 
mivoltával. Anyám még a román intelligenciát is meg tudta nyerni, hogy résztvegyenek 
az egyház javára rendezett ünnepségeken." 2 0 A településen 100 fő fölé emelkedett és 
maradt még 1941-ben is a magyarság.21 Ma már mindössze 18 lélek magyar, 1975 óta 
pedig nincs lelkésze, Papp Zsigmond szórványgondnok igyekszik menteni a menthe-
tőt.22 

Gondoskodás eredményeként - bár nagy áldozattal - építhettek 1894-95-ben 
templomot maguknak Szarvaskend református magyarjai,23 vagy 1887-ben a 
giroltiak.24 Nem mondható mindez általánosnak, de volt ébredés. 1912-ben a mócsi 
gyülekezet, amely Botháza leányegyháza volt, lelkészt kapva Nyárádi László szemé-
lyében, templomot épített, megerősödött, sőt, a környező hat tanya szétszórt magyar-
ságát is összefogta, s összefogja a mai napig. 

Szépkenyerűszentmárton magyarságának megőrzésében 1908-ig Máthé tiszteletes-
nek, majd Vass tiszteletesnek volt elévülhetetlen szerepe, pontosabban övék az egye-
düli érdem. Megdöbbentő volt a fűzkuti református közösség története, ahol az 1848-
ig népes egyházat - amelyet birtokosai is támogattak - az 1848-ban fellázadt románok 
miután Baróthi Sámuel lelkipásztort és a birtokosokat elűzték, a reformátusokat a 
görögkatolikus hitre kényszerítették. Az 1870-es években a reformátusság jórésze 
visszatért hitére, azonban az elszegényedett egyház csak hivatástudat nélküli lelkésze-
ket kapott. Rácz Elek gondnok megunta a rendetlenséget, hivataláról lemondott, s 
ekkor egy bogdándi római katolikus birtokos vállalta a gondnokságot, közreműködé-
sével épült újra a templom és a harangláb. A közösség utolsó lelkésze 1886-ig Lakatos 
Károly volt. Az egyházmegye többször lemondott e megfogyatkozott gyülekezetről, 
akik ma mindössze 19-en vannak, de templombajárók és ma is élni akarnak reformá-
tus magyarként!25 

E vidék magyarsága pusztulva, szórványokba szomlva érte meg trianont, amely az 
itt élő vagy ide került értelmiség számára igazi ébresztést, cselekvéskényszert jelentett. 
Az erdélyi magyar értelmiség legjobbjai (történészek, társadalomtudósok, lelkészek, 
arisztokraták, tanárok) fogalmazták meg a tennivalókat, a magyarság megmentéséért , 
megtartásáért, szülőföldön maradásáért. Központi gondolat volt a pusztulás megállítá-
sa, az életerő megtartása, ennek érdekében a művelt emberek lélekszámának gyarapí-
tása, az iskolák számának növelése, hatékony, színvonalas oktatás megvalósítása és az 
iskolán kívüli, magas szintű népművelés megszervezése. Mindezekben hatalmas 
feladat hárult a tanítókra és a lelkészekre. Németh Lászlót idézték, aki szerint: „A 
kisebbség jogosítványa, hogy elit tud lenni."26 E küzdelmesnek ígérkező, de remé-
nyekkel kecsegtető munkában az értelmiség új, felnövekvő nemzedékeinek nagy 
szerepet szántak. Márton Áron programja volt az irányadó, akinek pedig pé ldaképe a 
népnevelő, népfőiskolákat szervező, a dánokat a pusztulástól megmentő protestáns 

2 0 Felebarát 1991/1. 27. old. 
21 KepecsJózsefiszerk.) i.m. 472. old. 
2 2 Felebarát 1991/1. 11. old. 
2 3 Felebarát 1990/4. 9. old. 
2 4 Felebarát 1990/4. 13. old. 
2 5 Felebarát 1991/5-6. 19-20. old. 
26 VenczelJózsef i.m. 167. old. 
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prédikátor, Frederik Grundtvig volt.27 A levert szabadságharc urán hasonló célokat 
fogalmazott meg Hunfalvy Pál is. 

Márton Áron a népnevelés tényezőiként az egyházat, az elemi iskolát és a családot 
nevezte meg. Utóbbinak az egészséges társadalom létrehozásában és éltetésében 
betöltött szerepét már korábban Fülep Lajos filozófus, ormánsági szórványgondozó 
református lelkész is megfogalmazta: „A nemzet létének alapja nem a föld, ipar, keres-
kedelem, nem a jó törvények, jó közoktatás, hadsereg, hanem - a család. A nemzet 
létében fontos és nélkülözhetetlen a többi is mind, de a család a fundamentum, melyre 
épül minden. Ott válik meg, lesznek-e a nemzetnek polgárai, földművesei, katonái -
és milyenek lesznek..." írta 1918-ban.28 Mindezek mellett különös jelentőséget tulaj-
donított Márton Áron a hagyományok megőrzésének, ápolásának, a honismeretnek, a 
színvonalas amatőr művészi csoportok (dalárda, színjátszókör) létrehozásának, munká-
jának. A nemzetténevelés eszközeit látta bennük, mert amint írta; „a népnevelés legmé-
lyebb értelme a nemzetté nevelés, akiket a közös származás, nyelv, történelmi múlt, 
közös műveltség, közös sors tudata, ismerete összeköt."29 Ezt a sorsot, s a vele járó 
felelősségteljes munkát vállalták többen is, közülük néhányan a szórványokban. Az ő 
vállalásuk volt talán a legnehezebb, de kicsi eredményeik is ezáltal lettek nagyok, 
hatásukban máig mutatók. E rövid áttekintéssel nekik szeretnék emléket állítani, 
tisztelegve munkásságuk előtt. 

2. A csekély eredményekkel kecsegtető szórványgondozás örömeit és fájdalmait 
egy tanítónő életének állomásain villantottam fel a Honismeret 1995/1. számában.3 0 Ez 
a tanítónő, Kováts Ödönné Antal Anna a nagyanyám volt. Csíktaplocáról származott, s 
nagytatámmal, a Maros-megyéből való göcsi Kováts Ödönnel életüket az északerdélyi 
szórványfaluban, Sajószentandráson élték le, mentve a többségi nemzetbe való beol-
vadástól a magyar lelkeket. Most csupán a közölteket szeretném összefoglalni és 
néhány adattal kiegészíteni. 

Sajószentandrás magyar lakossága 1850-ben 162 fő, 1880-ban 144 fő, 1910-ben 192 
fő volt, míg a román 308; 341 illetve 346 főt számlált. A trianoni békét követően a 
szentandrási elemi népiskola is azon 900 közé tartozott, ahol megszüntették a magyar 
nyelvű oktatást, mivel a falu nem volt a kisebbség által jelentékeny számban lakott.31 

(Gyulafehérvári határozatok l l l . / l . 10. cikk.) A házaspár a román állami hivatali eskü 
letételét megtagadva sikertelenül próbálkozott talpon maradni. A nagy család (4 gyer-
mek) eltartása és a helyi magyarság megmentéséért való munkálkodás csak biztos állás 
tudatában ígérkezett eredményesnek. Ezért tett hivatali esküt Kováts Ödön. 

A Kormányzó Tanács 15673/1919- sz. rendelete értelmében a kisebbségek egyházai 
szükség szerint új iskolákat hozhattak létre, amelynek eredményeként a magyar fele-
kezeti iskolák száma rövid idő alatt jelentősen megszaporodott, számuk 1068-at tett 
ki.32 így létesülhetett refonnátus elemi iskola Sajószentandráson is, amelynek tanítónői 
állását Kovátsné Antal Annának ajánlották fel. 

Az erdélyi oktatásügy kérdéseivel a Kolozsvárt székelő Közoktatásügyi Főtitkárság 
foglakozott. Az 1921. június 30-i törvény végrehajtotta a földreformot, amely súlyosan 
érintette a magyar egyházakat is, válságossá téve az iskolák létét. A nagyváradi, gyula-
fehérvári, temesvári és szatmári római katolikus püspökség birtokainak 95 %-át az 

2 7 U.o. 185-186. old. 
28 Fülep Lajos. Művészet és világnézet. Cikkek, tanulmányok 1920-1970. Bp. 1976. 116. 

old. 
29 VenczelJózsef: i.m. 188-190. old. 
30 S. Lackovits Emőke: Egy szórványgondozó tanítónő emlékére. Honismeret 1995. 1. 30-

33. old 
31 Diószegi László: i.m. 22. old. 
3 2 U.o. 22-23. old. 

83 



Erdélyi és Királyhágón Túli Református Egyházkerületek földbirtokának 45 %-át kisa-
játították, azaz a magyar egyházak 371.614 hold birtokából 314.199 holdat (84,5 %) 
elvettek.33 A román törvények ugyanakkor az egyházi iskolákat egy csoportba sorolták 
a magánosok által fenntartott oktatási intézményekkel, állami támogatást nem kaptak, 
működtetésük javarészt a gyülekezetekre, egyházközségekre hárult, ugyanakkor 
szigorúan szabályozták (63875/1921. Közoktatási minisztériumi rendelet) a felekezeti 
iskolákban tanulni akarók és az ott tanítók helyzetét. Ennek értelmében eltérő vallású 
tanuló más felekezet iskolájába nem iratkozhatott be és más vallású tanár, tanító sem 
taníthatott a felekezeti iskolákban.3 4 így lett a római katolikus Kovátsné Antal Anna 
református vallású tanítónő Sajószentandráson, kántortanítóként 20 esztendős küzde-
lembe fogva a kallódó lelkekért, az elszéledő, de még magyar gyermekekért. 

Nagyszüleim együtt éltek a falu népével, tudatában lévén annak, hogy őrállónak 
rendeltettek, s a rájuk bízottakat nem hagyhatják magukra, hisz a többség papja és 
vallása óriási csáberőt jelentett a kis magyar közösségnek. 

A magániskolák nyilvánossági jogát, amely a bizonyítvány kiállításához alapköve-
telmény volt, a Közoktatási Minisztérium adhatta meg, bizonyos feltételek - meghatá-
rozott oktatási helyiség, képesített tanszemélyzet, megfelelő tanterv, kifogástalan 
ügyvitel és kérelmezési procedura - mellett (63- tc.).35 

1928-ban épült fel Sajószentandráson az egy tantermes, egy tanerős magyar refor-
mátus iskola saját bevételből és közadakozásból. Nyilvánossági jogát pedig 1930-ban 
sikerült kieszközölni, amely a sok megpróbáltatást elviselő, immáron özveggyé lett 
tanítónő számára örömteli esemény, nagy siker volt. Munkáját a helyi földbirtokoson 
Fejérváry Károlyon és feleségén Sándor Ágnesen kívül a környékbeli lelkészek: Gyen-
ge György, Berekszászi György (Somkerék), Nagy Géza (Almásmálom), Geréb András 
(Apanagyfalu), valamint a cegői lelkész, továbbá családja, különösképpen a legidő-
sebb fia, a helybéli jegyző: Kováts Sándor támogatták. Ebben a szórványközösséget 
gondozó iskolában megtanultak a gyermekek írni, olvasni, számolni, gazdagodtak 
magyar történelmi és irodalmi ismeretekkel. Térképen beutazták az egész világot, 
amely a földrajzi tudás gyarapítása mellett izgalmas játék is volt. Játszva - lottószerű 
játékkal - ismerték meg a Bibliát is. Az itt és így szerzett ismeretek életreszólóak 
voltak, a benne részesedő generációkat öntudatosabbá tették - igazolták, s még ma is 
igazolják ezt a volt tanítványok: „Hálásak voltunk önfeláldozó, odaadó, áldásos, min-
dennapi munkájáért" - emlékezett rá egyik egykori diákja. 

Az iskolán kívüli népművelés apostola volt Szépkenyerüszentmártonban Vassné 
Máthé Erzsébet tanítónő, a helyi lelkipásztor felesége. Kettőjüknek köszönhető, hogy a 
románul már szívesebben beszélő magyar közösség nyelvében is magyarrá lett, s 
lakosságának magyar többségét megőrizte. A faluban 1918 előtt a lelkész a jegyzővel 
együtt malmot létesített, hogy a falubelieknek ne kelljen eljárniuk őrletni, de ő építette 
az iskolát és a tanítói lakást is. A tanítóképző elvégzése után a fiatal tanítónő összegyűj-
tötte az írni-olvasni nem tudó felnőtteket, köztük idős embereket is, s tanította őket a 
betűvetésre és olvasásra. Az impériumváltozás után az esküt nem tette le, így állását 
elveszítette, amit vissza sem kapott, mert esküt tenni nem volt hajlandó. így bármeny-
nyire hiányzott neki a tanítás, nem gyakorolhatta, iskolán kívül viszont foglalkozhatott 
a falu ifjúságával. Mindenre oktatta népét: könyveket adott olvasni, színdarabokat 
gyakorolt, szavalni tanította a fiatalokat, sőt a helyi népszokásokat színdarab formájá-
ban is előadatta velük. Ünnepélyekre az egész falut ő készítette fel. Évtizedeken 
keresztül este foglalkozott az itt élőkkel: megismertette velük az igazi értékeket, 

3 3 U.o. 24., 33. old. 
3 4 U.o. 24., 27. old. 
3 5 U.o. 28. old. 
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felébresztette igényességüket, gazdag ismeretek birtokosaivá tette őket. Nemcsak 
beszélt nekik, hanem szépirodalmi műveket olvasott számukra: Szabó Dezsőt, 
Makkait, Reményik verseit. Igazi kulturális életet teremtett a faluban, amelyből a 
színjátszó körön kívül a dalárda és a sportegyesület sem hiányzott. Itt, a Tóvidéken 
nagy hagyományuk volt a kulturális versenyeknek. A falubeliek dalosversenyt is 
nyertek, de jól szerepeltek szavalással és a sportversenyeken i s . ^ Ez a kitartó munka 
máig érezteti hatását az elnéptelenedő közösségben, ahol nincs már ifjúság és nincs 
önmagát a közösségnek odaáldozni kész pedagógus sem. 

A nyugalmazott kérői lelkész, id. Bányai Ferenc 1911-ben Kecseden született, s a 
teológiát elvégezve 1935-ben Kérőbe kapott kinevezést, ahol 46 és fél esztendőt töltött 
el ennek és a Szamos-menti szórványoknak pásztorolásával, ahol az egyházát meglo-
pó, egymással és papjával veszekedő gyülekezetből egyházáért és papjáért élő-haló 
közösséget kovácsolt, több nemzedéken át nevelve az egész gyülekezetet. Az 1940-es 
években kiürült a vidék, megfogyatkozott a magyarság, lelkészek jöttek-mentek - ő 
maradt, szolgálva Urát, megőrizve a rábízottakat.37 

Az 1910-es években, fiatal lelkészként került Sajóudvarhelyre Kese Attila aki halálá-
ig hűséges maradt gyülekezetéhez, kecsegtethette de nem csábíthatta el kedvezőbb 
életlehetőség. Hűséges pásztora volt nyájának, jó gazda, gyengéd apa, jeles közíró és 
kitűnő népnevelő, aki a szószékről nemcsak az Igét hirdette, hanem nevelt, tanított, a 
magyarságtudat ébrentartását szolgálta. Kezdeményezésére megszervezték a helyi 
gazdakört, s előfizettek az Erdélyi Gazda című lapra is. Magyar történelmi előadásokat 
tartott a nőegyleti összejöveteleken, amelyek nagy hatással voltak hallgatóságára. 
Felesége kitűnő virág- és konyhakertész volt, aki megszervezte a falusi tejbegyűjtést, 
némi pluszjövedelemhez juttatva híveit.38 

A közeli Sófalván pásztorolta híveit Máthé István lelkipásztor, aki apósától vette át 
fiatal lelkészként e munkát, s feleségével, Muzsnay Mária tanítónővel végezte mind-
addig, amíg a falut elhagyni nem kényszerültek (1944). Ő volt az a lelkész, aki a 
közösség múltját megörökítő anyakönyveket, jegyzőkönyveket sem hagyta elveszni, 
tudatában lévén annak, hogy mindezek megszólaltathatók, s az egykoron fényes múltú 
községről vallanak. 

Ezek a tanítónők, lelkészek, lelkésznék szervezték meg a vasárnapi iskolákat, ahol 
az ismeretterjesztést is ők végezték, továbbá a Nőszövetség helyi csoportjait, amelyek 
az ismeretátadáson kívül a szeretetszolgálat központjai is voltak. Különösen jelentős-
nek mondható az 1930-as, 1940-es évekből a kolozsvári teológusok tevékenysége, 
akik nagy odaadással végezték a szórványokban a hívek lelkigondozását. Az ő tevé-
kenységük hosszabbította meg nem egy gyülekezet életét, így Magyarsárdon, 
Nádaskóródon, Kötelenden, ahol a templom építéséhez még téglát is vetettek, továbbá 
Magyarlégenben, Árokalján. Noszolyban a helyi birtokos, a svájci származású Schilling 
család tevékenysége nyomán virágzott a gyülekezet, aki sajtüzemében munkalehető-
ségeket teremtett a helybélieknek, s akit 1954 után elűztek. Utolsó lelkipásztora és 
tanítója, Szabó Lőrinc és Kovács tanító sem maradhattak sokáig. 

Magyardécse magyarsága s a ma is 2000 lelket számláló gyülekezet Kiss János espe-
res-lelkipásztornak köszönheti létét. Amikor valakik házasodni készültek, a lelkész itt 
nem adta össze őket addig, amíg meghatározott számú gyümölcsfát nem ültettek. 
Ebből lett a megélhetést és önállóságot nyújtó gyümölcsös, amely a közösség megtartó-
jává vált. Pusztacelina magyarságának megőrzője az 1930-as években itt tevékenyke-
dő Simon Gábor lelkipásztor volt, akit áldozatokat nem sajnálva támogattak a 

3 6 Felebarát 1990/5. 25-29. old. 
3 7 Felebarát 1990/4. 18-19. old. 
38 Kocsis Ernő: Letűnt világ. Kézirat. 135-141. old. 

85 



Gherebes, a Csiki, a Kovács és a Préda családok. Magyarberéte 220 fős gyülekezete 
magyarságát az 1900-ban oda került Menyhárt Elek lelkipásztornak köszönheti, akinek 
áldásos és kitartó tevékenysége, meggyőző munkája következményeként a közösség 
ismét megtanulta magyar anyanyelvét, amelyet többé már nem dobott el. Cegőtelke 
reformátusait Ferenczy tiszteletes tartotta meg magyarnak, e legendő öntudatot is 
plántálva beléjük, amelyre jelenlegi lelkésze, Faragó István is építhetett. O szervezte 
meg 1989 után először a szórványfiatalok találkozóját, ahol közös dolgaikat őszintén 
megbeszélhették. Szeszárma magyar református közössége mindössze 28 fő, de 
templombajáró, adakozó gyülekezet, akik megmaradásukat Szőcs bírónak köszönhe-
tik, aki zöldség- és virágkertészetre tanította meg őket a két világháború között, önál-
lóságot, biztonságot és nemzetiségük megőrzését adva vele. 

A szép számú, eredményes küzdelem mellett sok volt a reménytelen is. Kiemelke-
dik közülük Földes Károly mezőújlaki lévita lelkész küzdelme, aki a mezőségi szór-
ványvilág fáradhatatlan apostolaként 13 esztendeig szolgálta Mezőújlak, Septér, 
Lompérd, Szentmihálytelke, Budatelke, Viszolya, Nagycég pusztuló közösségeinek 
maradékát. Mérában született 1891-ben, Budapesten szerzett tanári oklevelet, megjárta 
az orosz hadifogságot, majd a hűségesküt megtagadva, lévitaként kezdett emberfeletti 
munkába a szórványokért. Segítség és támogatás nélkül négy templom építését kezdte 
meg, közben rendületlenül járta télen, nyáron, esőben, feneketlen sárban, gyalog, 
majd szekéren az utakat, megkeresve, összegyűjtve a nyelvét felejtő, templomától 
elforduló magyar reformátusokat. Összegyűjtötte a magyanil alig tudó gyermekeket, s 
a hittan mellett írni-olvasni, magyaml beszélni tanította őket. E gyötrelmekből született 
meg 1934-ben Szórványmisszió - Jajszó a pusztuló szórványokból című röpirata, 
amelynek megjelenését segélyek, támogatások követték: templomok, lelkészlakások 
épülhettek, s újjáépülhetett a mezőlaki műemléktemplom is. Az 1940. évi határválto-
záskor elűzték falujából. Kolozsvárra ment, s az EMKE szórványbizottjaként járta a 
falvakat, dolgozott a biztos pusztulásra ítéltek megmentéséért. 1945 után hét évre 
börtönbe zárták. 1968-ban halt meg, 77 évesen.3 9 

3. Mi történt 1945 után? Az egyház még azt a kevés szabad mozgását is elveszítette, 
amelynek korábban birtokában volt. A magyar egyesületeket megszüntették, a kisebb-
ségi élet minden anyagi bázisát elveszítette a teljes diktatúrában. A kollektivizálás az 
erősebb közösségeket is szétzilálta, a fiatalok városokba húzódtak, a magyar iskolák 
jelentős része megszűnt, megkezdődött vagy felgyorsult a haldoklás. 

Azonban vannak bíztató jelek: Várkuduban rendbetették a templomot, dr. Mózes 
András, majd Rigmányi János lelkipásztor összefogta a gyülekezetet. A 25 főnyi ma-
gyarságot őrző Radákszinyén Hunyadi Ferenc és felesége, Kerekes Anikó saját költsé-
gükön kívül-belül megújították a templomot. Csicsókeresztúron Balázs Károly plébá-
nos saját híveivel együtt a reformátusokat is hűségesen gondozza. Kispulyonban olyan 
lelkipásztorok követték egymást, akiknek munkája eredményeként nem fogyott el a 
gyülekezet, eleddig „a többség nem győzte le a kevesebbet". Mezőszavában alig van 
vegyes házasság, Földes Károly mégsem küzdött hiába. Köszönhető ez rajta kívül máig 
hűséges gondnokai öntudatra nevelő tevékenységének: Fodor Istvánnak és András-
nak. Magyarkályánban Páll Zoltán mellett Cserei Mihály presbiter teszi a legtöbbet 
megmaradásukért. 

Van még gondnok, presbiter vagy egyszerű egyháztag, aki ma is felvállalja a pusztu-
ló szórványok ügyét. De Mezőerkeden 1938 óta nem volt konfirmáció s ebben Zoltáni 
Pál ny. felőri lelkész szerint „hibásak a tanítók és a lelkészek is. Évszázados bűnök 
gyűltek itt össze. Nem tettek meg annyit, amennyit kellett volna."4 0 Több faluból 

3 9 Felebarát 1991/5-6. 43-44. old. 
4 0 Felebarát 1991/2-3. 6. old. 
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teljesen eltűnt a magyarság, több mint 500 helységben 100 léleknél kevesebben van-
nak, s a magyarság 1/3-a nyelvi és vallási elszigeteltségben él. Közülük nem egy várja 
a pásztort, a biztató szót.41 Az ő sorsukra figyel, gondjaikat felvállalja a mai szórvány-
misszió, s ennek áldozatos munkát végző vezető lelkésze, Vetési László, valamint a 
Diaszpóra Alapítvány és a mindössze két esztendőt élt, de talán újrainduló szórvány-
lap, a Felebarát. 

Volt-e értelme, s hogyan értékelhető az a küzdelmes munka, amelyet a szórványok 
megmentéséért végeztek, s amelynek csak töredéke hozott örömteli eredményt? 
Meggyőződésem és hitem szerint ez az erőfeszítés nem volt hiábavaló, hiszen minden 
egyes megmentett lélek a tömbmagyarság életét, kikezdhetetlenségét erősítette. Ők 
voltak és maradtak a végvárak. Tőkés László püspököt szeretném idézni: „A klasszikus 
szórványok előbb-utóbb kimúlnak... azonban a szórványállapot újratermelődik, egyre 
egyetemesebbé válik... új formációban jelentkezik, máshol, a nagy tömbökbe is be-
fészkeli magát és gyűrűzik tovább... nem a végeredmény minősíti ezt a szórványmun-
kát, hanem a cél, a hit, az eszmény. Az erkölcsi hozzáállásunk a legfontosabb... Ha 
szegényebbek is leszünk a beolvadottakkal, akkor is elmondhatjuk, hogy megtettünk 
mindent, amit megtehettünk... Ebben a nagyfokú és sokirányú szórványosodásban 
kötelességünk kiutat mutatni a megmaradáshoz. Önazonosságukban, nemzeti, szel-
lemi, hitbéli mivoltukban megtartani a szétszórtságban élőket legszentebb kötelessé-
günk."4 2 Hadd tegyem hozzá: nem mulasztható el a reménytvesztettek hitének ébresz-
tése, ápolása sem, mert csak összefogással végzett tevékenységtől várható eredmény. 

Végezetül meg kell említeni azt az el nem hanyagolható tényt, hogy ezek a ma már 
elpusztult vagy elpusztulóban lévő közösségek egykor virágzóak voltak. Ennek írásos 
és tárgyi bizonyítékát az egyházközségek gondnokai, ahol van még lelkész, ott a 
lelkipásztor, s ahol már egyik sincs, egy-egy gyülekezeti tag őrzi. Sajnos, ahol eltűnt a 
magyarság, ott a temetők, az egykori parókia ládái, szekrényei vették át az emlékek 
megőrzésének szerepét - ki tudja meddig? E néma tanuk megszólaltathatók - megőr-
zésük valamennyiünk kötelessége.4 3 

4 1 Felebarát 1991/5-6. 44. old. 
4 2 Felebarát 1991/2-3- 34. és 36. old. 
4 3 Elhangzott 1995. december 5-én, a Honismereti Szövetség által szervezett Hetvenöt 
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