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Előszó. 
 
Az 1935—36. iskolai év elején a theologiai Fakultás hallgatói 


közül többen azzal a kéréssel fordultak a tanári Karhoz, hogy egy sze- 
minárium keretében szeretnének a szórványmunka kérdéseivel foglal- 
kozni. Ezt a munkát az említett iskolai év folyamán a gyakorlati 
theologiai szemináriumban próbáltuk elvégezni. Mivel pedig a szórvá- 
nyok kérdéséről az azelőtti években épen elég gyakorlati és ébresztő 
jellegű cikk, előadás, füzet stb. szólott, ebben a szemináriumban a 
kérdés tudományos feldolgozására igyekeztünk, meghuzva természe- 
tesen a vonalakat mindenütt a teendőkre nézve is. A szeminárium 
munkásságának eredményeit foglaltuk össze ebben a füzetben. 


A munka módszere az volt, hogy a forrásmunkák közös átnézése 
után az egyes tételeket kiosztottuk s az órákon a neki kiosztott tétel 
feldolgozását mindenki előadta egymás után. A dolgozatot együtt meg- 
vitattuk, újabb szempontokkal, gondolatokkal kipótoltuk, s így a közös 
megbeszélés eredményét a kérdés előadója ismét összefoglalta s dolgo- 
zatát így átdolgozva nyújtotta be. Így elértük azt, hogy mindenki min- 
den kérdéssel foglalkozott s a végső eredmények a közös megbeszélés- 
ből jöttek ki. Mivel olyan kérdésekkel foglalkoztunk, amelyekkel még 
azelőtt ezen a téren nem foglalkoztak mások s mivel ezek nélkülözhe- 
tetlenek a szórványmunkára nézve, már eleve elhatároztuk, hogy ha 
Isten munkánkat megáldja, ezen dolgozatokból azokat, amelyek tár- 
gyuknál fogva legfontosabbak, közrebocsátjuk, mint a szeminárium 
munkálatát. Ez egyik jele és bizonysága is akar lenni annak, hogy 
ezen munka folyamán mennyi indítást, áldást és útmutatást nyertünk 
a megbeszéléseken keresztül. 


A kiadásra, évek közbejött nehézségei és akadályai miatt csak 
most kerülhetett sor. A jelen füzetben természetesen nem minden ott 
elhangzott dolgozat foglat helyet, hanem csak azok, amelyek a kérdés 
bizonyos oldalu megvilágítását adják. Több dolgozat, nem azért, 
mintha nem lett volna rá érdemes, de tárgyánál fogva, nem foglal itt 
helyet. A felvett dolgozatok, bár egy, vagy két nevet viselnek szerző 
gyanánt, mint aki vagy akik az illető kérdést előkészítették, tartal- 
mukban, az említett módszer miatt, kollektiv munkák, mert bennük a 
közös megbeszélés eredménye van bedolgozva, noha a szerzőé ebben 
a legnagyobb rész. A szerkesztésben meghagytam a lehetőség szerint 
a szerzők önálló stilusát, felfogását, de át vannak nézve abból a szem- 
pontból, hogy ugyanazon kérdések lehetőleg több helyen ne fordulja- 
nak elő. Ezt azonban teljesen elkerülni nem lehetett. 


Az egész munka legyen bizonysága annak, hogy a theologia hall- 
gatói egyházunk ez égető kérdésével komolyan és tudományos alapon 
is tudnak és akarnak foglalkozni, mint ahogy évek óta foglalkoznak 
gyakorlatilag, s legyen azoknak, akiknek dolgozata itt megjelenik, de 
a többieknek is, indítás a további munkára. 


Kolozsvár, 1939 szeptember hó. 


DR. IMRE LAJOS. 
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A szórványlelkész. 
 
A szórványgondozó lelkipásztorról szólva, beszélni szeretnék elő- 


ször a szórványgondozó lelkipásztor helyzetéről, másodszor felké- 
szültségéről és harmadszor speciális feladatairól. 


 
I. 
 


Amidőn a szórványlelkész kérdéseivel és működési lehetőségével, 
egyben kötelezettségeivel foglalkozunk, le kell elsősorban is azt szö- 
geznünk, hogy a szórványlelkész helyzete sokban különbözik a nagy- 
tömegű és tömör lakosságú egyházközségek lelkészeinek helyzetétől. 
Hogy a szórványlelkész munkakörét és kötelező tevékenykedéseit meg- 
lássuk, elsősorban bele kell néznünk abba a nagy különbségbe, amely 
a két lelkész körülményeit meghatározza. Ismernünk kell a szórvány- 
lelkész helyzeti adottságait és nehézségeit. Ezek alkotják a keretét a 
szórványlelkész működésének. 


Ismeretes, hogy a szórványlelkész olyan egyházközség lelki veze- 
tője, ahol vagy régi, nagy egyházközség roncsai, maradványai vannak 
meg, vagy kialakuló félben levő egyházközségben pásztorizál. Mindkét 
esetben a lélekszám elenyészően csekély és erre a kevés lélekszámú 
közösségre óriási súllyal nehezedik a hatásaival befolyásoló idegen 
egyházközség, amely sokszor még nemzetiségben is különbözik a szór- 
vány tagjaitól. 


Egészen más a munkalehetőség akkor, ha a szórványlelkész hely- 
ben lakik, vagy pedig távol az egyházközségtől. Mindkét esetben azon- 
ban híveivel együtt kisebbségben van. A politikai községben mindig a 
nagyobb egység szava érvényesül, ami az öntudat fejlődésére káros 
hatással van. Ugyancsak a kisebbség következménye az is, hogy ren- 
desen anyagi helyzetük tekintetében is alulmaradnak a többség anyagi 
helyzetének átlagától. Fennállván az az eset, hogy a lelkész másik 
községből látogatja a híveket, a munka mennyiségét emeli, úgyan- 
akkor annak eredményét csökkenti. Ennek csak az állandó személyes 
kapcsolattal lehet elejét venni. A szórványlelkész állandó anyagi gon- 
dokkal küzd. Sokkal kevesebb a jövedeleme, mint a kiadása, pedig 
éppen ő az, akinek családján kívül még sokan vannak, akikről való- 
sággal gondoskodni, vagy akiket legalább is segíteni kell. Tudott 
dolog, úgyanis, hogy a szórványlelkész egyházközsége híveitől sohasem 
szabad kérjen semmit, azoknak mindig adni kell. A lelki tanácsokon 
kívül vállalni kell a hívek ügyes-bajos dolgait, ami szintén kiadással, 
áldozathozatallal jár. Szórványlelkész állandó lelkigyötrődések köze- 
pette él, hiszen időről-időre látnia kell, hogy a megmenthetetlen érté- 
kek egymásután kallódnak el és vesznek bele a befolyásával domináló 
többségi egyházba, vagy népfajba. 
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II. 
 


A szórványgondozó lelkipásztornak tudományosan és lelkileg is 
fel kell készülnie a szórványgondozói munkára. Itt elsősorban gondo- 
lok arra, hogy a szórványgondozó lelkipásztornak ismernie kell a 
gyülekezetét. Tudnia kell, hogy milyen elemekből van összetéve, milyen 
hagyományok kötik az egyházhoz, melyből valamikor kiszakadt, 
hogy erre tudjon építeni. Megtörtént már az, hogy a szórványgondozó 
lelkipásztor semmi eredményt nem tudott elérni, mert a hívek előtt 
idegen volt, aki nem ismerte lelküknek a régi egyházhoz kötő szálait. 
A szórványgondozó lelkipásztornak ismernie kell, hogy melyek azok 
az akadályok, melyek nemcsak az evangélium befogadását akadályoz- 
zák, de akadályai annak is, hogy a lelkész és hívei között lelki közös- 
ség jöjjön létre. Ha bizalmatlanság van, mi az oka ennek és hogy 
lehet eltüntetni. A szórványgondozónak ismernie kell magát a szór- 
ványlelket. Hogyan gondolkozik a lelkészről? Mit vár tőle, a munká- 
jától, a maga hivatásától és a különböző körülmények között tanusí- 
tott magatartásától? 


A szórványgondozó lelkipásztornak ismernie kell a bibliát. Nem 
egyszerűen csak ismerni, hanem látni a bibliában azokat az üzenete- 
ket, melyek a szórványgyülekezetek számára különösen szólnak. Mit 
mond az evangélium ezeknek ebben a helyzetben? Van-e szava hoz- 
zájuk? A szórványgondozó lelkipásztornak úgy kell ismernie a bibliát, 
hogy számolva a szórványban lakó hívek minden tulajdonságaival, 
úgy tudja azt átadni nekik, hogy ismerjék fel, hogy az éppen az ő 
könyvük. 


Az már egészen természetes, hogy a szórványgondozó lelkipász- 
tornak élnie kell az evangéliummal. Olvasnia és vigasztalást merítenie 
belőle akkor, mikor munkájának semmi eredményét nem látja. Ha 
valakit fenyeget a csüggedés veszélye, úgy elsősorban a szórványlel- 
készt fenyegeti. Itt kell igazán tudni, hogy a mi dolgunk a vetés és 
noha mi teljes erőnkkel azon fáradozunk, hogy bő aratás legyen, az 
aratás mégsem a mi dolgunk, hanem az Istené. 


A szórványgondozó lelkipásztornak tudnia kell a munka egyházi 
és nemzeti vonatkozását. Vannak szórványlelkészek, akik az egész 
munkát csak nemzeti vonatkozásban nézik és egyházi vonatkozását 
egyáltalán nem tartják fontosnak. Vannak olyanok, akik semmi mást 
nem várnak a szórványgondozó lelkésztől, csak az egyházi vonatko- 
zás hangoztatását. A szórványgondozó lelkipásztornak világosan kell 
látni ebben a helyzetben és öntudatosan kell az Isten evangéliuma 
átadásának ügyét képviselnie. Szerintem sokkal jobb, ha a lelkipász- 
tor, aki tisztán látja mindkét vonatkozásnak fontosságát, a munka 
egyházi vonatkozásából indul ki. Ezzel megóvja a munkát az elseké- 
lyesedéstől, eltévelyedéstől és célja elveszítésétől. A szórványgondozó 
lelkipásztornak ismernie kell mindazokat az eredményeket, melyeket 
a szórványdogmatika, szórványpsychológia, szórványpásztoráció, szór- 
ványígehírdetés elmélete és a szórványpedagógia nyújt. 


Amellett, hogy a szórványgondozó lelkipásztor bibliaolvasó, 
magáért és szórványáért imádkozó ember, fontos az is, hogy ismerje 
a szórványgondozás irodalmát. Állandóan kísérje szemmel az eddig 
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elért eredményeket, hogy ezeket munkájában felhasználhassa. A szór- 
ványgondozó lelkipásztornak tudományosan és lelkileg egyaránt fel 
kell készülve lennie erre a munkára. 


 
III. 


 
Ezután még nehány szóban a szórványlelkipásztor speciális fel- 


adatairól szeretnék beszélni. Itt megint nem az a feladatom, hogy e 
helyen ezeket a feladatokat bőven kifejtsem, mert akkor egész évi 
megbeszélésünket kellene elismételnem. Nehány gyakorlati dologra 
szeretném a figyelmet felhívni. 


Mindenek előtt a lelkipásztor erkölcsi jelleméről akarok beszélni. 
Ennek kifogástalannak kell lennie. A szórványgondozó lelkipásztornak 
nagyon komolyan meg kell fontolnia azt, hogy neki nincs kikből veszí- 
teni. A lelkész erkölcsi magatartásával 10—20, esetleg több hívét elve- 
szíti, a gyülekezet élete még akkor is zavartalanul folyik, de ha a 
szórványlelkész szájrakapott erkölcsi élete ragad ki a gyülekezetből 
10—20 embert, akkor már nincs kivel végezze tovább” a gyülekezeti 
munkát. 


Másodszor a szórványlelkipásztor kövessen el mindent, hogy maga 
és a szórványközösség tagjai között a legbensőbb kapcsolatot hozza 
létre. Ezért legyen figyelmes, előzékeny híveivel szemben. Ne húzó- 
dozzék vissza, ha tanácsot kérnek tőle, sőt minden alkalmat ragadjon 
meg, hogy tanáccsal szolgálhasson. A családok, gyermekek sorsával 
szemben legyen érdeklődő és azok életét komolyan is gondjaiba vegye. 
A hívek látogatása szintén nagyon komoly feladatát kell képezze. A 
szórványban lehetőleg mindíg máshoz szálljon és amikor kimegy isten- 
tiszteletet tartani, sohase feledkezzék meg a családok meglátogatásáról. 
De ne csak ő látogassa a híveit, hanem szoktassa rá őket arra, hogy 
amidőn azok falujában megfordulnak, szintén keressék fel őt. Csak 
így tud a lelkész belső kapcsolatot létesíteni szórványban lakó híveivel. 


Harmadszor a szórványlelkésznek a két gyülekezetet, az anya és 
a szórványgyülekezetet kapcsolatba kell hoznia egymással. Lehetőleg 
szoktassa rá a szórványlelkész híveit, hogy azok az anyagyülekezetek- 
ben tartandó istentiszteleten is résztvegyenek. Az ott rendezendő ünne- 
pélyekbe is áldásos a szórványhívek bevonása. Célszerű közös ünne- 
pélyeknek a rendezése, vagy az anyaegyház nehány tagjának, presbi- 
terének kirándulása a szórványhívek közé. Igy tudja a lelkész nem- 
csak saját magát, hanem nagy gyülekezetét is a szórványgyülekezettel 
kapcsolatba hozni, ami munkájának a sikerét még inkább biztosítja. 


A szórványlelkipásztornak, ha feladatát komolyan veszi és ered- 
ményt akar elérni működése helyén, akkor ismernie kell adott hely- 
zetét, komolyan kell készülnie munkájára és speciális feladatait tisztán 
kell látnia. 


Ezeket gondoltam a szórványgondozó lelkipásztor helyzetéről, fel- 
készültségéről és feladatairól röviden elmondani. 


 
Nagy Sándor. 
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A szórványgondozás mint nevelés és tanítás. 
 


(Szórványpedagógia.) 
 
A szórványban élő ref. vallású gyermekekről van szó. Ezeknek 


református hitünk szerinti nevelése, tanítása és konfirmálása az ismert 
missziói parancsból következik: „Elmenvén azért, tegyetek tanítvá- 
nyokká minden népeket.” (Máté 28:19.) Egyházunk ezt a parancsot 
megértette, noha nem teljesíti mindenütt. Ennek különféle akadályai 
vannak, amikről alább bővebben lesz szó. De amennyiben — a külső 
és belső akadályok ellenére — egyházunkban valahol komolyan veszik 
a világiak és lelkipásztorok e tevékenységet, ott a missziói parancs 
miatt veszik komolyan. 


Egyházunknak elsőrendű kötelessége eljuttatni az evángéliumot 
minden egyes hívéhez s így a szórványban élő reformátushoz is. Mert 
nem szabad, hogy az egyházban egyetlen olyan tag is legyen, aki Isten 
tiszta igéjét igazi, neki alkalmas módon ne hallgathassa. A tanítvá- 
nyokká tevés kötelező felhívásában pedig benne van a gyermekek és 
a serdülő ifjúság nevelése is. Az egyháznak „feladata, hogy Isten igéjét 
hirdesse a gyermekeknek, akik szintén hozzája tartoznak; s a kereszt- 
ség által a kegyelem pecsétjében és az elhivásban részesültek.” (Dr. 
Imre Lajos: Katekhétika, 3.) 


Eszerint lényegében a vallásos nevelés sem egyéb igehirdetésnél; 
jelen esetben: a szórványokban élő ref. gyermekek és ifjak számára 
igehirdetésnél. Mert Isten a szórványgyermekekkel is közölni akarja 
az Ő fölséges tervét, izenetét és akaratát. 


A szórványokban folyó vallásos nevelésnek és tanításnak csak ez 
az egyetlen célja lehet: hirdetni Isten élő igéjét, közölni az Ő szemé- 
lyekhez szóló akaratát a megadott lehetőségek és keretek között; a mi 
esetünkben a szórványok református gyermekeinek és ifjainak számára. 


Nézetünk szerint azért nem fejlődik a szórványmunkánk, mert 
nem a Krisztus parancsát akarjuk teljesíteni, hanem önmagunkat, nem- 
zetiségünk jövőjét féltjük s ezzel elveszítjük önmagunkat. Mert meg 
akarjuk tartani magunkat. 


Feladatunk szerint foglalkoznunk kell a szórványgyermekekkel, 
a szórványainkban jelenleg folyó nevelés- és tanítással és azokkal a 
lehetőségekkel, amelyeknek megvalósítása megoldhatná, de legalább is 
eredményesebbé tenné a szórványokban a nevelést, illetőleg tanítást. 







31 


1. A helyzet és a nehézségek. 
 
Az első súlyos nehézség a szórványokban lakó gyermekek vallás- 


oktatására és nevelésére nézve az, hogy a gyermekek legnagyobb része, 
nem anyanyelvi iskolába járva, nemcsak írni és olvasni, de még beszélni 
sem tud anyanyelvükön s így részükre nagyon kilátástalannak lát- 
szik Isten magyarul szóló igéjének közlése. 


A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a szórványlelkésznek tudnia kell 
románul, ha valami eredményt akar elérni, mert csak ezt a nyelvet 
lehet közvetítőnek felhasználni a tanításnál. Mivel nem az a célunk, hogy 
a gyermek bemagolja a néhány legszükségesebb formulát, anélkül, 
hogy értené, ezért kell románul megmagyarázni azokat a fogalmakat, 
amiket a gyermek nem ért. Ezt a kettős munkát a lelkészeknek együtt 
kell végezniök a vallástanításkor. 


Megnehezíti ezt még az a tény, hogy egy lelkész gondozása alá 
nagyon sok szórvány van beosztva, amelyeket rendszeresen felkeresni 
vagy ideje, vagy módja nincs, még akkor is, ha valóban missziói lel- 
külete erre indítja. Igy a gyermek vallástanítása és konfirmációra 
való előkészítése a legtöbb helyen hiányos marad. 


A vallásos nevelésnek a gyermek és a lelkész mellett igen fontos 
tényezője a család, vagy pedig valamely öntudatos világi szórvány- 
munkás. Nézzük meg, hogy a szórványgyermek milyen családi kör- 
nyezetben nő fel és milyen egyéb lehetőség adódik arra nézve, hogy 
az egyháztól kellőleg nem gondozott gyermek mégis hívő református 
maradjon? 


Egy buzgó apa vagy anya, ha nem is pótolhatja a lelkész vallás- 
tanítását és igehirdetését, mégis adhat gyermekeinek annyi hagyomány- 
szeretetet, hittudatot és hitvallásos ismeretanyagot, hogy azok hitközös- 
ségükben megmaradjanak. És valóban, tudunk megható eseteket, ami- 
kor a szülő, többnyire az édesanya, megtanítja 5—6 éves gyermekei- 
nek az imádságokat és a tízparancsolatot. 


De ha arra számítunk, hogy a lelkész tervszerű és rendszeres 
tanítói munkáját ilymódon pótolja a családi nevelés, fel kell tételez- 
nünk, hogy a szórványbeli szülők tiszta házasságban élő, evangéliumi 
hitünket ismerő és történeti multunkat becsülő emberek, akik az egye- 
temes papság révén öntudatosan gyakorolják igehirdetői tisztüket. 


Ha az erre vonatkozó adatokon végigtekintünk, arra a következ- 
tetésre jutunk, hogy a szórványbeli ref. gyermekek vallásos nevelése 
s benne a vallástanítás és konfirmálás a családi nevelésben egyáltalán 
nincs biztosítva. 


A szórványszülők nagyrészt öntudatlan, megalkuvó reformátusok, 
akiktől nemcsak, hogy nem lehet sok jót várni, de még ők maguk is 
állandó lelkészi nevelésre és oktatásra szorulnak. A legnagyobbrészt 
vegyes házasságban élő szülők nem törődnek a gyermekek református 
nevelésével, s ha történnek is olyan próbálkozások, amelyek ezt lehe- 
tővé akarnák tenni, a vegyes házasságból származott szórványgyermek 
öntudatlan, közömbös és tájékozatlan marad hitével szemben. 
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2. Megoldási tervek és lehetőségek. 
 
Ezután rátérünk arra, hogy ezt a fontos kérdést miként oldhatná 


meg egyházunk? A nevelés ügye nem annyira van meg, mint ameny- 
nyire meg kell teremtenünk. Biztató kezdetek, hősies missziói egyéni- 
ségek itt-ott nem hiányoznak, de az egész munka még szervezetlen, 
kiépítetlen és még nem az egész református közegyház imádságának, 
érdeklődésének és segítésének tárgya. 


De hiszem, hogy vannak és mind többen lesznek, akik engedel- 
mesen vállalni fogják a missziói parancsot és az abból következő 
teendőket, hogy szórványaink veszendő híveit is Jézus Krisztus bizony- 
ságtevő és hitvalló tagjaivá tegyék. 


A teendőket a következő pontokban vélem megjelölhetni: 
1. Legelső feltétele a nevelés és tanítás kérdése megoldásának az, 


hogy a szórványmisszió iránti komoly felelősség ne csak néhány világi 
és papi reformátust emésszen, hanem egyházunk minden tagját, a 
legutolsó napszámosig. Mert csak ez az új, evangéliumi lelkület állít- 
hat munkába missziónáriusokat és ez teremtheti meg azt a missziói 
pénzalapot, amellyel a szórványkérdést — s vele együtt a nevelés ügyé- 
nek kátyuba jutott és évtizedek óta veszteglő ügyét szórvány-intézmé- 
nyek megteremtésével meg lehet oldani. 


Akik a kérdéssel foglalkoznak, sürgetik is a szórványmisszió 
barátai szövetségének megszervezését. 


2. Sokkal több lelkipásztorra van szükség, mert a mai beosztás, 
amikor egy lelkésznek 9—10, sőt 15 szórványa is van, rossz. Igy nem 
is lehet komoly munkát várni tőlük. Persze ez megint feltételezi a 
missziói lelkületet, mert azt kívánja, hogy az egyházat ne intézmény- 
nek, nemzeti vagy gazdasági közösségnek nézzük elsősorban, hanem 
igehirdetői szeretetközösségnek. Akkor majd nem leszünk kénytelenek 
annyi szórványt osztani be egy lelkészhez, mint most, hanem annyit, 
amennyit az illető lelkész gondozni képes. Persze, akkor a hívek ado- 
mányából és az erős gyülekezetek támogatásával kell fizetni az ige- 
hirdetőt. 


3. Az útazói szórvány-lelkészségtől nem sokat remélhetünk, ha 
arra gondolunk ugyanis, hogy hatni, személyes nevelői munkát ki- 
fejteni, csak évekig tartó és állandó munkával lehet. De létesíteni kell 
szórványi titkárságot és a szórványtitkárnak lenne a feladata az egész 
egyházkerület szórványmissziójának, mozgalmának, intézményeinek 
vezetése és irányítása. Ez a lelkész, vagy ezek a lelkészek az anya- 
egyházakat s az erős gyülekezeteket szervezzék meg a szórvány-misz- 
szió szolgálatára. Ez a szervezés ébresztés, adománygyüjtés és más 
segítés által történnék. 


4. De ha a szórványterületeken dolgozó lelkészek számát megtíz- 
szereznők is, a tanítás ügyét mégsem oldhatnók meg. Hiszen a 10—15 
lelkes, néhánycsaládos, sőt 1—2 lelkes szórványokba nem lehet 1—1 
lelkészt állítani. (Igaz, hogy ilyen határtalan megoldást nem is kíván 
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senki.) Hanem a szórványokban világi munkatársa kell, hogy legyen 
a lelkésznek — minden szórványban! —, aki az ő távollétében és 
utasítása alapján a gyermekeknek vasárnapi iskola keretében, vallást 
és kátét tanít, sőt vezeti a gyülekezeti istentiszteletet is, azaz prédikálna. 
Ilyen világi munkások, föltéve hogy alapos és komoly kiképzést nyer- 
nek, nagy szolgálatot tehetnek. Egy másik lehetőség a szövetkezet. 


I. Zoellner (Blau P.: Prakt. Seelsorge c. könyvében) Lélekgondo- 
zás a szórványokban címen irt cikkében megemlíti, hogy a „kiter- 
jedtebb szórványterületeken, konfirmándus intézeteket lehet létesíteni.” 
Ezzel kapcsolatban lehet megoldani a világi munkásság kérdését is, 
mert a világi munkást a konfirmáció alkalmával kell kiképezni arra, 
hogy később lelke legyen a szórványnak és jobbkeze a lelkésznek a 
tanításban. De ez önmagában nem elég. 


5. Ezzel párhuzamosan kell megvalósítani a szórványinternátuso- 
kat, és pedig úgy, hogy minden egyes szórványközpontban új refor- 
mátus iskolát és melléje gyermekinternátust kell felállítani a szórvány- 
gyermekek hitvallásos nevelésére. Míg a konfirmándus intézet a ser- 
dült korú ifjúságot és a szórványmunkásokat nevelné, addig a szór- 
ványinternátus a 7—14 éves gyermekeket gondozná. 


Ha egyházunk vezetősége segíteni akar a szórványgondozásban 
addig is, míg az egész ügy megszerveződik és valóban a közegyház 
missziója lesz, mindjárt állíthatna fel nem nagy fáradsággal és meg- 
erőltetéssel néhány ilyen szórvány-internátust. Az elsők között például 
Nagysármáson, a nagysajói egyházmegye számára, mert ez az 5 vár- 
megye területén fekvő munkamező nagyon elhagyottan és intézmények 
nélkül süllyed lefelé. 


A gyermekeket az állandó, személyes hatás és a rendszeres vallás- 
tanítás mellett, meg a hitvallásos nevelés biztosítása mellett azért is 
együvé kell gyüjteni, hogy kiemeljük őket az idegen hitű felekezetek 
köréből. Mert enélkül lehetetlen eredményes tanítást és gondozást 
végezni. Mert a szórványok emberei, még a felnőttek is, jelenleg olya- 
nok, hogy teljes lelkű reformátusokat azokból a helyszínen nem lehet 
faragni. Ezért kell a gyermekeket, a jövendő nemzedékét néhány évre 
kiemelni a környezetből és árvaházi módszerrel, diakonisszák és lelké- 
szek állandó nevelői hatásának kitenni. 


6. De addig is, míg egyházunk idáig juthatna a szórványmisszió- 
ban, kínálkozik néhány más megoldás, ami a mostaninál mindenesetre 
jobb volna. Ilyen volna az anyaegyház tagjainak bevonása. Horváth 
Jenő említi, hogy a szórványlátogatásra és gondozásra a lelkésznek 
segítségül kell hívnia az anyaegyház presbitereit és tagjait is. Áldásos 
haszna lehet az, hogy a felnőttek egyrészt belekapcsolódnak a szórvány 
életébe, másrészt időt engednek a lelkésznek arra, hogy a gyermekek- 
kel foglalkozzék, sőt ők maguk is segíthetnek ének-, játék- és vallás- 
tanítással. Különösen jól felhasználhatja a lelkész a leány- és fiú-biblia- 
körösöket ebben a munkában. 


Az anyaegyház hívei vállalják a szórványgyermekeknek házuknál 
való elhelyezését, ahonnan református iskolába járnak. 


Ugyanúgy magukhoz vehetik őket a konfirmálás idején is néhány 
hétre, ahonnan a parókiára járnak a naponkénti kiképzésre. Egyik 
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lelkész úgy oldja meg a konfirmálást, hogy a szórványok konfirmán- 
dusait 2 hétre házánál és a módosabb híveknél helyezi el. Azonban 
nem háríthatjuk a terhel egyedül a szórványok anyaegyházaira, ha- 
nem bele kell vonnunk a munkába az egyeseket és a többi, nem szór- 
ványterületen levő nagy egyházközségeket is. 


Az egyes református hívek magános munkája e téren sem kicsi- 
nyelhető le. Tudunk olyan eseteket, hogy erős református gyülekezet- 
ben élő családok magukhoz vesznek a konfirmálás idejére 6—7 hó- 
napig egy-egy szórványgyermeket és kosztot adván, addig tartják, 
míg az úrvacsorát felvette. 


8. Úgy is lehet segíteni a szórványterület kislélekszámú anyaegy- 
házain, hogy mindenik más vidéken levő erős anyaegyház, vállaljon 
önként egy távollevő szórványt, amelyet lelkileg és anyagilag egyaránt 
támogat, iskolaköteles gyermekeket a tanulás idejére magához veszi 
és a konfirmándusokat is tehetősebb híveinél helyezi el. Kétségtelen, 
hogy ez a testvéri szolgálat az anyaegyházak számára is nagyon áldásos 
lenne. Ez — természetesen — a mostani hivatalos beosztást nem 
érintené, a híveket továbbra is a szórvány anyaegyházának lelkésze 
gondozná. 


9. Ám addig, amíg szórványinternátus, missziói iskola, többi egy- 
házak támogatása, tehát a szórványmisszió meglesz, teljes erőnkből 
kell folytatnunk a nyári szórványgondozói munkát. Ez a nyári bibliai 
iskola. Tapasztalatom szerint ez a legsikeresebb módszer a munkában, 
amelynek a nevelés terén az a célja, hogy rövid idő, legfennebb 3 hónap 
alatt, több osztályból összekerülő írni-olvasni nem tudó, az iskolai 
év közben református vallástanításban nem részesülő gyermek és ifjú 
a legszükségesebb anyagot megtanulja, illetve a konfirmációra úgy- 
ahogy mégiscsak elkészüljön. 


Az időhöz viszonyitva hihetetlenül sokat lehet tanítani, mert az 
anyagot csupán a biblia, káté és az énekeskönyv adja s egyéb tár- 
gyakkal nem kell bibelődni. 


A tanulás délelőtt 9—12-ig, vagy délután 2—5-ig van mindennap, 
de lehet akármikor, csak rendszeresnek kell lennie. A tanulást közös 
énekkel, imádsággal kezdjük és fejezzük be. A szünetben együtt ját- 
szunk a gyermekekkel és főként énekes-játékokat tanítunk nekik, mert 
ezek a legmozgalmasabbak. 


Felváltva tanítjuk az imádságokat, templomi énekeket, tízparan- 
csolatot, bibliai történeteket, s esetleg egyháztörténetet. Közbe-közbe 
a figyelem élénkítésére mesét mondunk és világi éneket énekelünk. 
Az az elv, hogy keveset, de alaposan és gyakorta ismételve kell taní- 
tani. A segédeszközöket (játékos- és daloskönyv, vallásos versek, 
„Zengjen hálaének”, vasárnapi iskolai szorgalmi képek) igyekszünk 
az egyház ifjúsági munkája, szelleme szerint kiválogatni. 


Nem szabad igen sokat megtanítani akarni. Egészen kis dolgokat, 
a legszükségesebbeket igyekezzünk megtanítani. A következő nyáron 
aztán elismételjük és továbbvisszük az anyagot. Fokozatosan tanítunk. 
Lehetőleg kerüljük az elvont fogalmakat és tanulmányozzuk a gyer- 
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mekek szókincsét és amit nem értenek, azt románul, román megfelelő- 
vel magyarázzuk meg. 


Vasárnaponként a szülők jelenlétében, az imaházban, az istentisz- 
telet előtt bemutatót rendez az iskola az elmult héten tanult anyag- 
ból. Ezen minden gyereknek kell adni valami szerepet. Ez a gyerme- 
keket örömmel és önbizalommal tölti el és további tanulásra sarkalja. 


Emellett a gyermekeket a szülői háznál is gyakran fel kell keresni 
és elbeszélgetni szüleikkel is, hogy a személyi kapcsolat az iskolán 
kívül is minden szülővel és gyerekkel meglegyen. 


A nyári bibliai iskolát vizsgával fejezzük be, a lelkész jelenlétében. 
Ennek a sok beszédnek, ami mostanában a szórványmisszió gyönge 


palántja körül folyik, csak akkor lesz haszna, hogy ha lesznek akik 
életüket oda tudják szentelni Istennek a szórványmisszió mezején való 
szolgálatára. Különben haszontalan és felesleges minden róla való hang 
és betű, mert úgyis minden a régiben marad. 


 
Nagy Ödön. 
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Mi a szórvány és hogyan keletkezik? 
 
Ez az elnevezés nagyon régi keletű, többek között már a bibliá- 


ban találkozunk a diaspora kifejezéssel, amely alatt az anyaországtól 
távollakó, idegen népek közé szóródott zsidóságot, vagy keresztyéne- 
ket ért a Biblia. Egyházi Törvénykönyvünk szerint a szórvány olyan 
polgári község, népesebb tanya, ahol a hivek kevés száma miatt fiók- 
egyházközség nem alakulhat. Magát a kifejezést többféle értelemben 
lehet használni. Beszélhetünk szórványokról abban az értelemben, 
hogy egy nemzethez tartozó, egy anyanyelvet beszélő tagok más nem- 
zetű és más nyelvet beszélő lakosok között élnek, vagyis szórványról 
nemzeti értelemben. Beszélhetünk azonban szórványról úgy is, hogy 
alatta egy egyházi közösségnek olyan tagjait értjük, akik más egyházi 
közösség tagjai között csekély számban élnek, tehát szórványról egy- 
házi értelemben. A szórvány fogalmához még hozzátartozik egy másik 
vonás is, az, hogy ezen, mások között élő közösség létszámánál, anyagi 
vagy lelki erejénél fogva olyan helyzetben van, hogy ez a helyzet létére, 
életének a saját létalapján való fejlesztésére veszélyeztető. Hogy ez a 
veszély miben áll és milyen vonásokban nyilvánul, később látjuk meg. 
Egyházi értelemben a szórvány fogalmában benne van, mint azt az 
előbbi hivatkozás az Egyházi Törvényekre mutatja, hogy a szórvány- 
ban az egyháztagok olyan helyzetben vannak, hogy csekély számuk 
és erőtlenségük miatt képtelenek önálló egyházközségi életet élni, egy- 
házközséget alakitani, s így más, nagyobb egyházközség gondozása 
alá vannak beosztva. 


Még egy esetben beszélhetünk szórványról, vagy ismerhetjük fel 
a szórvány jellegzetes vonásait, amely esetet tulajdonképen nem szok- 
tak szórványnak nevezni. Ez pedig az, mikor nagy együttélő közössé- 
gekben e közösségek közvetlen hatásától azonban messze élnek olya- 
nok, kik ehez a közösséghez tartoznak úgyan, de ezt az odatartozásu- 
kat nem érzik s kapcsolataik azzal megszakadtak. Így nagy egyház- 
községekhez tartozók is, akik külvárosokban élnek, vagy akik az egy- 
házközség munkájának és hatásának körétől elszakadtak, vagy elsza- 
kadóban vannak, ugyanazon képet mutatják, úgyanazon nehézségek- 
kel küzdenek, mint azok a szórványban levők, akik földrajzilag esnek 
távol a nagyobb közösség központjától. 


Szórvány alatt ezen tanulmányozás rendjén, mindig egyházi szór- 
ványokat értünk, vagyis olyan gyülekezeteket, amelyek a református 
lakosság tömegeitől távol élve az egyház munkájában nem tudnak 
olyan részt venni, mint a többiek s ezáltal egyházi hovatartozásukban 
és életükben különféle nehézségekkel küzdenek. Sokszor ezek a szór- 
ványok nemcsak más hitű, hanem más nyelvű és nemzetiségű lakosok 
közt is laknak, máskor a hit különbözősége választja el őket csak a 
többiektől, ismét máskor esetleg állhat ez a különbség csak a nyelv 
és nemzetiség különbségében. A mi egyházunk szórványainál csak az 
első két eset állhat fenn. 


Egy szórvány életét nagyon meghatározza az, hogy mi az oka 
a szórvány keletkezésének. Aki tehát a szórványban dolgozik, tudnia 
kell, hogyan keletkezett az a szórvány. Egyházunk szórványait kelet- 
kezésük szerint két csoportba lehet osztani. 
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Az egyik csoportba tartoznak azok a szórványok, amelyek régen 
fennálló és virágzó egyházközségekből alakultak elnéptelenedés által. 
Ezeket desolata egyházaknak is nevezték régebben. Ilyen desolata egy- 
házak egész serege található Hunyad, Kolozs megyék és a Mezőség 
területén, ahol sok helyen ma is áll a régi egyházközség temploma. 
Ezek megszünésének többféle oka van. Az egyik, hogy ezek az egyház- 
községek a mult századok háborúi folytán kipusztultak, lakosaik az 
ellenség által kipusztíttattak, a másik, hogy az ellenség-járta, háború- 
nak kitett helyekről a lakosság kivándorolt, vagy eltávozott azért, 
hogy magának új életlehetőséget szerezzen. Az ilyen kivándoroltak, 
eltávozottak szintén lehet, hogy letelepedtek olyan helyen, ahol nincse- 
nek nyilvántartva s így az egyház munkája alól kiesnek. Az a tény, 
hogy egy szórvány régen erős egyházközségből lett szórvánnyá, meg- 
határozza annak mai életét. Az ilyen szórvány fogyó tendenciát mutat, 
bár lakóiban sokszor a régi tradiciók emléke él, ezt nem tudja meg- 
tartani, megadja magát a pusztulásnak. A desolata egyházban mégis, 
még van mire támaszkodni, azok, akik itt laknak, még érzik vala- 
mennyire a közös cél és közös hagyományok kötelező és megtartó 
erejét. 


A másik faja a szórványoknak az, amely nem a meglevő elenyé- 
széséből, hanem új alapon keletkezett. Ez az alap a bevándorlás. Ilyen 
bevándorlás sokféle okból és sokféle helyre történhet. Bevándorolhat- 
nak munkakeresés, megélhetés teremtése céljából. Vannak helyek, 
ahova csak bizonyos munkára alkalmas emberek költöznek be és van, 
ahol csak egy bizonyos idényre, amíg az a munka tart. A beköltözés 
történhet nagyvárosba vagy kisebb helységekbe, bánya-, vagy ipar- 
telepekre stb. Ezeket jellemzi, hogy legtöbbször nem a régi egyházköz- 
ségben már meggyökerezett, anyagilag élhetős emberekből kerülnek 
ki, hanem sokszor a nyugtalanokból, az értéktelenebbekből, vagy épen 
azokból, akik a könnyebb megélhetés által csábítva, vagy elkövetett 
vétségek emlékeitől kergetve hagyják ott eddigi helyüket. Az ilyen 
szórványnak nagy nehézsége, hogy nincs alapja, nincs közös tradició, 
tagjai más és más természetű, gondolkozású, felfogású emberek, akiket 
nem köt ahoz a helyhez semmi, de nem köt egymáshoz sem, legfel- 
jebb a közös munka, tehát hiányzik belőlük a rendes, hagyományokra 
támaszkodó élet megtartó és áthidaló ereje. 


Mind a két fajta szórvány nehézsége alapjában abban rejlik, hogy 
az itt élők a maguk egyházhoz való tartozásuk tudatát elvesztik s 
más, rájuk nézve idegen hatás alá kerülnek, beolvadnak a környező 
népbe vagy hitbe. Kapcsolatuk, amely úgyis gyenge volt, a maguk 
egyházával megbomlik s ezzel elvesztik vagy eldobják mindazt, mit 
számukra az egyháznak jelentenie kellett volna. A szórványgondozás, 
a szórványmunka kérdése az: hogyan lehet ezeket a lelkeket s gyüle- 
kezeteket a kapcsolatban megtartani vagyis arra segíteni, hogy az egy- 
ház közösségében megmaradjanak. Úgyanez a probléma a nemzeti 
értelemben vett szórványok kérdésében is. Ez a két kérdés azonban 
különbözik egymástól a kezelés módjában és szempontjaiban s mi 
ezuttal csak az egyházi szórványok kérdésével foglalkozunk. 


Krizbai Miklós. 
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A református hit a szórványban. 


(Szórványdogmatika.) 
 
Következő kérdésünk az, hogyan áll a református hit más fel- 


fogással és hittel szemben ott, ahol a református egyház tagjai más 
egyházhoz tartozók között élnek. Milyen különbség van ebben az 
együttélésben, milyen hatásokat vesz át a református ember és mi az 
oka és következménye annak, hogy ilyen hatások alatt van. Ez a 
kérdés tehát egy „szórványdogmatikát” állít elénk, a református em- 
ber hitvallásának azon pontjait, ahol más hatások alá kerül. 


1. Először is természetes, hogy minden ember és minden közös- 
ség, ha az másokkal kapcsolatban van, bizonyos hatásokat is kap 
attól és ad annak. Ezek a hatások nemcsak a külsőben, magatartás- 
ban, szokásokban, nemcsak, már belsőbb vonásokban: a gondolko- 
zás formáiban, nyelvben, kifejezésekben, stb., hanem a legbelsőbb 
dolgokban: a hit kérdéseiben is nyilvánulnak. Amint önmagában 
élő ember nincs, nincs önmagában élő közösség sem, s mint ahogyan 
minél kevesebb egy emberben az öntudatosság, amellyel sajátos 
egyéni vonásait kifejti és kiéli, annál inkább kerül mások hatása 
alá, úgy egy közösség is, minél kevesebb benne a világos tudata 
annak, hogy mi az ő sajátos lényege, annál inkább kerül más fel- 
fogás, más hit hatása alá. Ez a hatás valójában közös és kölcsönös, 
nemcsak az egyik ad, a másik átvesz hatásokat, hanem mindkettő 
ad és átvesz, de az vesz át többet, amelynek sajátos öntudata kisebb 
és erőtlenebb. 


Most a református gyülekezet esetében, ha számba akarjuk venni 
azokat a feltételeket, amelyek szerint a reá gyakorolt hatások érvénye- 
sülnek, több ilyen pontot kell megállapítanunk. Először meg kell álla- 
pítani azt, hogy a hit kérdéseiben való átszűrődésnek más eseteit látjuk 
olyan környezetben, ahol magukhoz a hit kérdéseihez más mellékes 
vonások is járulnak. Ahol református ember, vagy családok nem ma- 
gyar nyelvű keresztyének között élnek, ott a közöttük levő különbség 
a hit különbsége mellett a nyelv különbségével is pótolódik. Gyakran 
tapasztalhatjuk ilyen községekben, hogy a református egyházat ma- 
gyar egyháznak, a lelkészt magyar papnak hivja a nem református 
nép. Itt találkozunk az első nehézséggel a hatások tekintetében, azzal, 
hogy a református ember számára a hitvallásban való különbséget a 
nyelvi és nemzetiségi különbség váltja fel s hajlandó lesz a református 
ember maga is, hitében ezt, a mellékes vonást hangsúlyozni és 
kiemelni s ezzel a hit igazi lényeges vonásait elhanyagolni. 


Másodszor találunk olyan esetet, amikor a reformátusok és a töb- 
biek közötti különbség ezen a ponton kevéssé élesedik ki. Ilyen eset 
különösen ott, ahol a lakosság munkás, vagy értelmiségi pályán levő. 
Az e foglalkozáshoz tartozókat az jellemzi, hogy általában számukra 
a hitbeli különbségek eltörpülnek a világnézeti különbségek mellett. 
A földmíves ember jobban látja és fontosabbnak tartja a hitbeli 
különbségeket, mint ezek. Ez a helyzet egészen másféle kísértést jelent 
református egyházunk tagjaira, mint az előbbi. Itt az a veszedelem 
fenyeget, hogy a hit különbözőségének kérdései helyett a világnézeti 
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kérdések fogják életükben a főszerepet játszani, a hit kérdései elszín- 
telenednek, elvesztik valódi jelentőségüket. Nemcsak más egyházhoz 
tartozók, de a semmi egyházhoz tartozók és hitetlenek között is szór- 
ványban van a református ember s a hitetlenség támadása is veszé- 
lyezteti hitében. 


A harmadik feltétel, ami szerint a református hitfelfogásba átszű- 
rődés és befolyások jelentkezhetnek, az, hogy szervezett gyülekezetben 
élnek-e a reformátusok, vagy szervezetlenül, egyénenként és családon- 
ként. A szórványgyülekezet is lehet szervezve, ha ott bizonyos időben 
gondozásban részesülnek és istentiszteletet hallgathatnak a hivek. Itt 
amellett, hogy a meg nem szervezett és rendesen nem gondozott szór- 
vány hiveiben sokkal nagyobb az öntudatlanság és erőtlenség, az is 
számbajöhet, hogy a többségi egyházak tagjai kevésbbé ismervén a 
református hitet és annak gyakorlását, sokkal inkább nézhetik és 
nézik valami ismeretlen felekezetnek, szektának, vagy megbizhatat- 
lan vallási közösségnek. Sok helyen találkozunk ezzel a nehézséggel, 
hogy a református egyházat nem ismerve, a szekták közé osztják be 
tudatlanul. Ennek azonban van magukra a reformátusokra nézve is 
nehézsége, az a kísértés, hogy ilyen helyeken a református családok 
valami egyedülvaló, bizonytalan szekta-életet éljenek és folytassanak 
s közöttük ilyen szokások kapjanak lábra. 


2. E föltételek felsorolásával lássuk most már, melyek azok a 
pontjai a református hitnek, amelyek leginkább vannak kitéve annak, 
hogy a református egyháztagok azokban a mi hitünkkel ellenkező 
felfogást vallanak, s amelyekben leginkább vannak más hatásoknak 
kitéve. 


a) Az első ilyen pont az istentisztelet helyére és formájára vonat- 
kozik. Azon egyházak részéről, amelyek templomaikban képeket és 
szobrokat, oltárt, s más ilyen tárgyakat tartanak, gyakran éri a refor- 
mátusokat az az ellenvetés, hogy nem tisztelik eléggé Istent, hogy az 
Isten házát ilyen pusztán és üresen hagyják, hogy azt nem díszítik, 
hogy az istentiszteleti formájuk unalmas, erőtlen, csak az értelemhez 
és nem a szívhez szól, hogy egész hitük pogány, mert nem részesítik 
tiszteletben a szenteket, nem tisztelik Máriát, ahol pedig a reformá- 
tusoknak nincs templomuk, hanem magánházban gyülnek össze isten- 
tiszteletre, az az ellenvetés, hogy Istent nem illik egy közönséges ház- 
ban imádni s egy ilyen helyen tartott istentisztelet nem is lehet kedves 
Isten előtt. 


Ennek az ellenvetésnek a nehézsége abban rejlik, hogy a reformá- 
tus hiveket gyakran sikerül odáig vinniök, hogy, különösen, ha nin- 
csenek tájékozva kellőleg a református hit felől, szégyelni kezdik tem- 
plomuk egyszerűségét, istentiszteletünkben a külsőségek hiányát, elhi- 
szik, hogy méltatlan dolog Istent egy magánházban imádni s így az 
istentisztelet eredeti református jellegétől eltérve, keresik a külsősége- 
ket s így megszégyelik és elhagyják hitüket, vagy legalább is, a saját 
istentiszteletük mellett más egyház istentiszteletének látogatását is 
szükségesnek tartják. Igaz, hogy gyakran megtörténik az is, hogy más 
vallásuak is járnak a református templomba, szeretik annak kultuszát, 
főleg a prédikációt s megbecsülik azt. 


b) Egy másik pont, ahol más felekezet gondolkozása hatást gya- 
korol református hiveinkre a lelkipásztor hivatásának és személyének 
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felfogása. A papi hivatal, mint amely arra való, hogy a pap közben- 
járó legyen Isten és az emberek között, mint akinek különös és máso- 
kétól eltérő szentsége van, aki külső megbecsülésre is tarthat igényt, 
abban, hogy a hivei kezet csókolnak neki, hogy a papnak vannak 
olyan szolgálatai, amelyek természetfeletti hatalmáról tesznek bizony- 
ságot, mint a ráolvasás, bizonyos szolgálatok elvégzése bizonyos ese- 
tekben, a házszentelés stb. két oldalon gyakorolnak hatást a reformá- 
tus felfogásra. Egyik oldalon úgy, hogy a református lelkipásztor sze- 
mélyiségét, hivatását és munkáját, ez idegen hatások alatt, helytelenül 
itélik meg, nem adják meg neki azt a tiszteletet és hitelt, amit mint az 
Ige szolgája magának igényelhet, természetfeletti dolgokat kívánnak 
tőle, s mivel ezeket a kivánságokat nem hajlandó kielégíteni, lelkipász- 
tori munkája jelentőségét tagadják, elfordulnak tőle s megvetik a 
szolgálatát. Másik oldalon, viszont oda fordulnak, ahol ezeket az igé- 
nyeket kielégíthetik, más egyház lelkészéhez kapcsolódnak, azok szol- 
gálatát veszik igénybe, az azok által tartott istentiszteleti szertartá- 
sokra járnak. Az Ige méltóságának és abszolutságának emberi cselek- 
vények mögé helyezése, így veszedelmes eredményeket okozhat hiveink 
köztudatában ilyen helyeken. 


c) Különösen fontosak azok a hatások, amelyeket a sákramen- 
tomokra vonatkozó felfogásban látunk. A keresztség kérdésében, 
aszerint, hogy milyen más egyház hatása alá kerülnek, lényeges refor- 
mátus tanításoktól térnek el. Egyik oldalon ez az eltérés abban nyil- 
vánul, hogy a keresztséget bűntörlő, és pedig az eredendő bűnt eltörlő 
hatásunak minősítve, hitelt adnak annak a tanításnak, hogy a keresz- 
teletlenül elhalt gyermek lelki üdvössége veszélyben van, s ezért a 
keresztelést bárki elvégezheti sürgős szükség esetében. Ennek a felfo- 
gásnak az a formája, hogy a beteg gyermeket minél hamarabb meg- 
kereszteltetik a lelkésszel, szinte mindenütt feltalálható, de más egy- 
házak hitének hatására a szétszórtan élő reformátusok között az is, 
hogy ilyenkor a keresztséget bárki kiszolgáltathatja. Másutt, a szektás 
felfogás hatására a keresztség végrehajtásával való késlekedést is 
lehet tapasztalni. 


Az úrvacsoratanban az áldozat gondolata, sőt sok helyen neve 
is, lép előtérbe az egyik oldalon Itt az idegen hatások abban nyilvá- 
nulnak, hogy sok helyen tartják gyógyító erejűnek a beteg számára 
vitt úrvacsorát. Azután az a gondolat, hogy az úrvacsorában Krisztus 
valóságos teste és vére van jelen, sok ilyen hatás alatt álló református 
szemében teszi a mi tanításunkat szegényessé, s sokan tekintik a refor- 
mátus úrvacsorát alacsonyabbrendűnek a misénél s térnek át inkább 
annak gyakorlására. Másik oldalon az ellenkező tévedéssel találko- 
zunk, ahol unitárius hatásra az úrvacsorát csak emlékünnepnek tekin- 
tik s annak csak valami külső emberi tisztességet tulajdonítanak. 


d) Nagyon széleskörű az a hatás, amelyet református hiveinkre 
a megigazulás kérdésével kapcsolatban gyakorolnak más egyházak 
tanításai. Itt tulajdonképpen egyetlen pont az, amiben ellentét áll 
fenn: az emberi cselekedetek játszanak-e szerepet a megigazulás elnye- 
résében, vagy nem. Legtöbb más egyház tanítása, a mienket kivéve, 
valamilyen formában és módon, de igennel felel. Mivel pedig a refor- 
mátus hit a megigazulást csak Isten kegyelmi tényének tartja s mivel 
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az emberi természetben benne van, hogy saját magának is igényel- 
jen ebben valami szerepet, itt a hatás nagyon könnyű és gyakori. 


Ilyen hatás az, hogy a református hivek is gyakran vesznek 
részt a búcsújárásokon, misén, végeztetnek szolgálatokat más egy- 
házak papjaival, mert ezeknek megigazító erejében bíznak. Ide kell 
sorolni a különböző egyházak tanításából a mi hiveink tudatába 
átszivárgott felfogást a bőjt kérdéséről, annak engesztelő hatásáról, 
sőt bizonyos esetekben súlyos bajoktól szabaditó erejéről. Ide kell 
sorozni a cselekedeti kegyesség, az imádságok gyakori elmondása, a 
templombajárás üdvszerző erejéről szóló hitet és végül, egészen má- 
sik oldalon a szabadelvű felfogásból beszürődött azon laza felfogást, 
hogy mindenkinek a saját cselekedetei döntik el a sorsát Isten előtt. 


e) Végül általában a református hitre vonatkozólag fennáll az 
a hatás, amelyet két oldalon látunk. Egyik oldalról a ref. hitet valami 
racionalista találmánynak nézik, amelyet emberek találtak ki s 
amelynek a bibliával s az egyetemes keresztyén egyházzal semmi 
kapcsolata nincs. Hivatkoznak rá, hogy a ref. egyházban nem történ- 
nek csodák, nincsenek szentek, ennélfogva az valami olyan, amiben 
Isten nincs is jelen. Ez az ellenvetés gyakran indítja hiveinket refor- 
mátus hitük megtagadásával ilyen, más egyház hitében meglevő ele- 
mek elfogadására, az egyetlen, mindent lehetségessé tevő csodának: 
Krisztus földreszállásának időleges, emberi csodákkal való felcseré- 
lésére, s így a hitnek ezekkel való „kibővítésére”. Másik oldalon a 
református hit mások előtt olyannak tűnik fel, mint amely „dog- 
matikus”, amelyben érthetetlen dolgok vannak, amelyeket nem lehet 
megérteni és megmagyarázni, míg van egyház, amelynek a hite „egy- 
szerű”, magától értetődő és amelyet „bárki megérthet”. Ezen az olda- 
lon a reformátusok ki vannak téve annak, hogy a hitet ők is az 
emberi értelem mértékével akarják mérni, Isten igéjét alávetik emberi 
okoskodásnak és ki akarnak szűrni belőle mindent, ami emberileg 
nem érthető. 


Ezek azok a leglényegesebb pontok, amelyekben a református 
hit más hitrendszerek részéről befolyásnak van kitéve. Látjuk, hogy 
itt nem mellékes, periférikus tanításokról van szó, hanem a hit leg- 
mélyebb kérdéseiről s mikor ezek veszélyben vannak, tulajdonképpen 
az egész hit van veszélyben. Harmadik kérdésünk most az, hogyan 
viselkedik e hatások alatt a református egyén vagy gyülekezet és mit 
kell ezen esetben tenni. 


3. Természetesen a más hatásokkal szemben való viselkedés kér- 
dése minden közösségnél az öntudatosság kérdése. Minél öntudato- 
sabb valamelyik közösség, annál kevésbbé vesz át olyan hatásokat, 
amelyek a saját hite alapjával ellentétben állanak. Mivel pedig hatá- 
sok nélkül, mint láttuk, egyetlen közösség és egyén sem élhet, egy 
öntudatos egyén, vagy közösség ezeket a hatásokat megszűri, úgy 
fogadja el, hogy azokat a saját hite alapjaiból ítéli meg s ahhoz méri 
és alakítja. A sajátosságai tudatáról lemondott közösség ezért annyi- 
ban veszedelmes, mert nemcsak, hogy ki van téve minden egyéb 
hatásnak, de mivel hitének és meggyőződésének nincsenek szilárd 
pontjai, hiányzik a tartógerendázata, nagyon könnyen lehet prédá- 
jává bármilyen szélsőséges és felszínes hitnek. 
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Az öntudatosságon kívül a megszervezettség is dönt afelett, hogy 
a református hivek mennyire vesznek át más egyházak tanításaiból. 
A szervezett gyülekezet, mint fentebb már láttuk, kevésbbé van kitéve 
annak, hogy elveszti a maga öntudatát s így bizonytalanná és talaj- 
talanná válik. Vannak olyanok, a reformátusok között, akik ilyen, a 
saját hitüktől idegen felfogásokat és szokásokat átvesznek ugyan, de 
tudatában vannak, hogy helytelenül cselekesznek s ezért titokban 
tartják ezeket a szokásokat, titokban gyakorolják azokat s ha valami 
ilyen a lelkész tudomására jut, szégyenkezve védekeznek leginkább 
azzal, hogy ezt mások is gyakorolják s így ők sem vonhatták ki ma- 
gukat. Viszont vannak, akik a legnagyobb egyedülvalóságban is meg 
tudják őrizni öntudatosságukat és határozottan visszautasítják az 
idegen hatások felvételét. 


Ez mutatja meg azt is, hogy miben van az igazi védekezés módja. 
Minél inkább gondoskodunk arról, hogy református hiveink világo- 
san és határozottan tudatában legyenek hitüknek, annál kevésbbé kell 
félni attól, hogy elhanyatlanak a hittől. Ez az öntudatosságra nevelés 
természetesen nem csak abban áll, hogy azokat a különbségeket 
ismerje, amelyek minket más egyházak hitétől elválasztanak, hanem 
abban, hogy ismerje a mi hitünk egész alapját, amelyből ezek a 
különbségek is folynak és megérthetők. Az öntudatos hitre való neve- 
lés nem a szavak, hanem a lélek dolga, nem egyes ismeretek megszer- 
zésének, hanem a hit egyetlen zsinórmértékéhez, a Bibliához, annak 
magyarázatához, a hitvalláshoz való ragaszkodás és a hit által Krisz- 
tusba való beoltatás kérdése. 


Soós Lajos. 
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A szórványmunka vonatkozásai. 


 
Szórványmunka alatt érthetünk valami olyan munkát, amit 


valami külső és különálló szervezet, vagy egyesület vállal, vagy pedig 
olyant, amit maga az egyház végez. Egy magánvállalkozás-jellegű 
munka saját magának készítheti el programját és célkitűzéseit, az 
egyház által végzett szórványgondozói munka nem állhat más alapon, 
mint maga az egyház s erről az alapról kell néznie minden kérdést, 
amely a munkában felmerül. Ha most ezt a tételt alkalmazzuk arra a 
kérdésre, amely vizsgálatunk alatt van: arra, hogy a szórványgondozó 
munkának vannak-e és milyen kapcsolatban egyházi és nemzeti vonat- 
kozásai, megállapíthatjuk, hogy az egyházi munkában csak olyan 
jellegű munkáról lehet szó, ahol ez a két jelleg nem egymástól függet- 
lenül, hanem egységes alapról nézve jöhet tekintetbe. Hogy mi ez az 
egységes alap, ezt kell most megvizsgálnunk. 


A) 1. A kérdéssel való leszámolásnál azt kell tekintetbe vennünk, 
hogy mi a szórványgondozást egyházi munkának tartjuk. Erre nem- 
csak az vezet bennünket, hogy időileg az egyház az a közösség, amely 
ezt a munkát végezheti, hanem az is, hogy az egyházat erre hivatása 
kötelezi. Ha pedig erre a munkára úgy tekintünk, mint egyházi mun- 
kára, akkor itt szembentaláljuk magunkat az egyház szentségének 
kérdésével, azzal a kérdéssel, amely állandó vívódást jelent az egy- 
házra nézve: mit vállalhat, mire köteles Krisztus egyháza a világban. 
Kétségtelen, hogy Krisztus egyháza nem állhat emberi célok szolgá- 
latában. Az egyház sokkal szentebb és dicsőségesebb, mintsem önma- 
gukért való és önmagukban álló emberi célok és eszmék szolgálatába 
állhasson, mintsem lejárathassa feladatát és prédául dobja magát 
emberi feladatok szolgálatának. 


2. A kérdés nehézségét az okozza, hogy a szórványgondozás kér- 
désének nemzeti vonatkozásai is vannak, amelyeket nem hagyatunk 
figyelmen kívül. Egyházunk tagjai nemcsak más felekezetű, de más 
nemzetű testvérek között is laknak, felekezeti jellegük megszakítása 
más oldalon is áthasonulásba vezeti őket és viszont. Itt most az a 
kérdés merül fel, melyik jelleg az, aminek megtartására főképen kell 
törekednie a szórványgondozásnak, vagyis melyik jelleg az, amit külö- 
nösen szem előtt kell tartani. Ebben a kérdésben a nemzetről szóló 
modern felfogások szemben állanak az egyház szentségéről alkotott 
felfogással. A modern felfogások mindenikének közös vonása, hogy 
a nemzeti létet vagy fontosságában túlbecsüli, vagy egyáltalában nem 
értékeli. Az egyház felelete ebben a kérdésben az, hogy a nemzet 
adottság. Az egész emberi nemzetség a teremtés által egység, Isten 
gyermekei a Krisztusban egységet alkotnak, a nemzet a teremtés által 
adott olyan adottság tehát, amely a Krisztus visszajövetelével meg- 
szünik ilyennek lenni. A nemzetet el kell ismerni olyan adottságnak, 
amelyben vállalni kell a benne Isten által adott feladatokat, de mindíg 
az ítélet tekintete alatt. Ez azt jelenti, hogy a nemzet nemcsak Isten 
teremtménye, hanem a bűn alá vetett s gyarlóság miatt keletkezett 
dolog is. Az egyház így a két szélsőséges: a nemzetet abszolutnak és 
önmagáért valónak tartó és megvető felfogás között Isten Igéje alap- 
ján elismeri a nemzetet, de azt ítélet alatt állónak vallja. 
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3. Ezen alapon a szórványmunkának, mint egyházi munkának 
nemcsak az egyház szentségének felfogását kell kihangsúlyozni, de 
alkalmaznia kell ezt épen erre a munkára. Ez alkalmazás kialakításá- 
hoz meg kell néznünk szórványaink helyzetét ebből a szempontból. 


B) 1. Egyházi és hitvallási szempontból nézve a szórványokban 
lakók képén az egyik vonás, amit látunk az elszíntelenedés jelensége. 
A több, mint 20.000 református semmiféle református jelleget nem 
mutat, csak a nevük református s elenyésző csekély azok száma, akik 
hajlandók 5—10 km-t gyalogolni vasárnaponként a legközelebbi tem- 
plomig. Egy általános vallási alapon állanak, amelynek jellemző hit- 
vallása ez: mindenütt egy Istent imádunk. Ebből következik, hogy 
gyermekeik nevelését elhanyagolják, más felekezetek ünnepeit tartják 
meg, más vallások szokásait elsajátítják. Van a szórványban lakók- 
nak egy másik csoportja, amelyet nem más vallású környezet befolyá- 
sol, hanem egy nagyobb veszedelem ennél: szélsőséges irányzatok és 
világnézeti felfogások kísértenek. A hitetlenség, közönyösség, különö- 
sen a városi lakosok között az elvilágiasodottság nemcsak a református 
hit alapjairól dönti le egyházunk e névleges tagjait, hanem, ami sok- 
kal veszedelmesebb: a keresztyén világszemlélet utolsó tartólécét is 
összetöri bennük. Az egyház munkája itt akar szolgálni, ezeket akarja 
megmenteni, akik így sajátos jellegük feladásával elvesztették hitükkel 
egyéniségük s embervoltuk egy fontos vonását is. Ebben a munkában 
az egyház evangéliumi alapra akarja ezek életét helyezni, Isten Igéjét 
akarja nekik hírdetni, munkába akarja állítani a maga életét e munka 
érdekében. 


2. A református lakosságot a nagy tömegben a degenerálódás, 
vegyes lakosságú helyeken az áthasonulás veszélye fenyegeti. Mindkét 
veszélynek oka, hogy az egyháztagok elvesztik sajátos öntudatukat, az 
elhalványul, elszíntelenedik és pedig azért, mert ez a sajátos öntudat 
nem legmélyebbről, az evangélium forrásából, hanem felszínes voná- 
sokból táplálkozott. A sajátos jelleg és öntudat ezen külső, néha eset- 
leges vonásai nem képesek annak tartóerőt adni, s igy ez a jelleg 
hamar elmosodik és elvész. A sajátos jellegét elvesztett ember pedig 
ki van téve azonnal a lelki oldalon való pusztulás veszedelmének is. 
E veszteség oka tehát nem tisztán külső vonások elvesztése, hanem 
az, hogy a reformátusság a maga sajátos nemzeti vonásait nem az 
evangélium alapján, azon feladat tükrében nézte, amelyet Isten adott 
neki, hanem külső vonásai és meghatározottságai szerint. E feladat 
látása nélkül egyedülvalóság, bizonytalanság és árvaság vesz erőt 
azon az emberen, aki élete külső meghatározottságait csak önmaguk- 
ban, Isten akarata és rendelése nélkül akarja látni. 


C) Megállapítottuk, hogy a szórványgondozó munkát az egyház 
feladata végezni, megállapítottuk, hogy ennek a munkának lehetősé- 
get az ad, hogy református egyházunk tagjai abban a veszedelemben 
forognak sok helyen, hogy hitük és életük sajátos vonásait és adott- 
ságait elvesztik, most látni kell azt, hogy milyen viszonyban vannak 
ezek a vonatkozások egymással? Isten bennünket egy egyháznak a 
tagjaivá tett, s azt akarja, hogy ebben az egyházban legyünk az ő 
gyermekei és szolgáljunk neki. A mi egyházhoz való tartozásunk 
tehát nem véletlen, nem magunkra öltött ruha, hanem Isten akarata, 
aki ebben az egyházban akar üdvöziteni minket. Az egyházától való 
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eltávozást tehát nem indokolhatja semmiféle külső cél vagy érdek, 
csak egyetlenegy: ha Isten maga világosan mutat rá arra, hogy ezt 
követeli tőlünk. A szórványgondozó munkának tehát alapelve, hogy 
Isten azt kívánja tőled, hogy ebben az egyházban légy az övé. 


A földi élet más kapcsolataival is ez a helyzet. Nemcsak egy egy- 
háznak, de egy családnak, egy nemzetnek is vagyunk a tagjai, s ezek 
a különböző közösségek Isten világának elképzelhetetlen gazdagságát 
mutatják, amelyek által Isten azt akarja, hogy mindenki annak a 
közösségnek a szolgálatában és keretei között, annak vonásai meg- 
nemesítésével vegyen részt az ő szolgálatában. Ezek a közösségek 
tehát Isten akaratából vannak s így a nemzet is. Nem emberi munka 
és törekvés létesítette, hanem Isten akarata, nem egyszerűen egy álla- 
pot, amelybe belejutottunk, hanem egy feladat, amely azt a keretet 
adja, ahol Isten dicsőségét szolgálnunk kell. 


Ezért a szórványgondozás munkájában nem hagyhatjuk figyel- 
men kivül azt a tényt, hogy akik között dolgozunk egy család, egy 
társadalmi kör s egy nemzet körébe tartoznak. E külső keretek elfe- 
lejtése az evangélium izenetének azon adottságait ejtené el, amelyek 
között, mint létezésünk, existenciánk meghatározottságai között Isten 
szólani akar hozzánk. E kereteket megbecsülni, fejleszteni, az Istennek 
való engedelmességre alkalmassá tenni, kötelességünk, mert velük egy 
lelki nép, egy lelki család, egy lelki társadalom kialakításának mun- 
káját végezzük, amelyben Isten a maga dicsőségét szolgáltatni akarja. 


De ha ezeket a kereteket és adottságokat Isten igéje nélkül, önma- 
gukban értékes és önmagukért való dolgoknak tekintjük, akkor meg- 
hamisítottuk Isten igéjét s az ő örök akarata helyébe emberi keretek 
szolgálatát állítottuk. Csak ha a családi, társadalmi, nemzeti élet való- 
ban Isten szolgálatában áll, s nem a saját emberi eszményei szolgá- 
latában, akkor lehet ezek felhasználásában evangéliumi munkát 
végezni. Aki ezeket a kereteket, a szórványgondozás munkájában 
önállóan akarja tekinteni, aki a család, társadalom, nemzet életének 
szolgálatába akarja állítani a Krisztus evangéliumát, s azt eszközül 
akarja felhasználni ezek megtartására és fejlesztésére, az szemben 
találja magát az egyház szentségének tekintetével, amely vallja: az 
egyház ügye csak az evangélium ügye lehet és semmi egyéb. 


Így áll egymással a szórványgondozó munka e két vonatkozása: 
az egyik, ami az egyházhoz, a másik, ami az élet külső adottságaihoz 
és kereteihez kapcsolja. Az evangélium szolgálata az a munka, ame- 
lyet Isten által adott keretekben, azok felhasználásával, végzünk s e 
keretek építése és fenntartása arra való, hogy bennük és rajtuk keresz- 
tül Isten dicsősége ragyogjon ki a lelkekben, az a dicsőség, amely 
minden lelket a maga földi helyzetében és viszonyai között akar a 
magáévá tenni. 


Magyari Sándor. 
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A Biblia a szétszórtságban levőkről és a 
szétszórtságban levőkhöz. 


 
Mit mond a Szentírás egy magánosságban élő, nagyobb közösség- 


ből kiszakított, rendes gyülekezeti életet nélkülöző, másoktól körülvett 
vallási közösségről és közösséghez? 


Mutassuk be először egy történeti képben az ó- és újszövetség 
szórványait, azután tárjuk fel Isten parancsát azok sorsában, azaz, 
hogy mit mond Isten a szétszórtságban levökről és a szétszórtságban 
levökhöz: végül pedig foglaljuk össze ezeket a tanításokat rendszeres 
képben. 
 


 
I. 


Nézzük először a szórványok történetét az ó- és újszövetségben. 
Itt az első dolog, amit megállapíthatunk, hogy az emberiségnek 


a világban való szétszóródása Isten parancsából is következhetik. 
„Sokasodjatok és töllsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá.” 
(I. Mózes. 1:28.) Ez volt Isten szava az első emberpárhoz. Ennek a 
parancsnak a kötelező ereje lehet ok közösségek széthullására, de isteni 
rendelése lehet erő és lehet bíztatás a széthullottak előtt. 


A legelső, akit kiküldött Isten abból a közösségből, ahová szüle- 
tésekor helyezett, a testvérgyilkos Kain volt. (I. Mózes. 4:1—16.) 
Isteni parancs, amely elűzi abból a körből, amelybe állíttatott, de ez 
a parancs számára nem misszió, hanem bűntetés. Lakóhelyéül Nód 
földjét jelöli ki Isten. Így ez lett az első szórvány. Kainnal, mint szór- 
ványtípussal is érdemes foglalkozni. Fél a magánosságtól, az idegen 
környezettől, fáj megválnia abból a körből, amelyben eddig élt, „akárki 
talál reám, megöl engem” mondja kétségbeesetten az Úrnak. Halálá- 
val ki is hal ez a szórvány. Utódai már nem egy-isten-imádók. Jel- 
lemző, hogy nemcsak Kaint, de később a többi embereket is kísértette 
ez az elszóródástól való félelem. Bábel tornyának építői azért akarnak 
égigérő tornyot építeni, hogy „ne széledjenek el az egész földnek szí- 
nén”. (I. Mózes. 11:4.) De ez Isten akarata volt és nem lehetett ellene 
harcolni. A biblia szerint Bábelből szélesztette el az Úr a földnek szí- 
nén az embereket. 


Mózes I. könyve XIX. részében találjuk az egyik legtipikusabb 
ószövetségi szórványt. Ezt a Sodomában lakó Lóth és háza népe 
alkotta. Keletkezése mögött egy gazdasági és egy szociális ok van: Az 
előbbi az, hogy lakóföldje Béthel és Hái vidéke jószágait és családját 
nem tudta eltartani. Az utóbbi pedig az állandó civakodás, veszekedés 
és versengés, mely Lóth pásztorai és a vele lakó Ábrahám pásztorai 
között napirenden volt. Ezek a körülmények késztették Lóthot arra, 
hogy elváljon Ábrahámtól, és Sodoma előtt üsse fel sátorát. A pogány 
Sodoma romlottságáról volt híres és Lóth családjával ilyen környe- 
zetbe került. Egyfelől a megmételyezett levegő, másfelől a pogány 
kultusz kisértései veszik körül. Ebben a világban ő idegennek érzi 
magát. De a város lakói is csak „jövevényt” látnak benne, akit gunyol- 
hatnak, sőt bántalmazhatnak is. Ilyen környezetben ő nem tud asszi- 
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milálódni, de Istenbe vetett erős hite csak meginog: késlekedik, ami- 
kor menekülnie kell. Lóth felesége már beleszédült ebbe a világba. Fáj 
megválnia tőle és visszatekint, mikor Isten pusztító vihara végigsöpör 
rajta. Két vejét egészen elnyelte a mélység. Nem is jönnek ki Sodomá- 
ból. Két leánya pedig pogány nemzet ősanyja lesz. 


A kigunyolt, lenézett Lóthnak ellentéte akad Egyiptomban: az 
idegenektől is elismert és sokrabecsült József. (I. Mózes könyve.) József 
sem tud mássá lenni. A legmélyebb kapcsolata van Egyiptom népével: 
Fáráónak első tisztviselője és bizalmasa, felesége egyiptomi papnak a 
leánya, de ennél a kapcsolatnál is mélyebb kapcsolata van Istennel és 
atyján keresztül népével. Amikor emelkedik, érvényesülés előtt áll, 
elhárít magától minden dicsőséget és Fáráó szemébe mondja: az 
álmot nem én, Isten jelenti meg. Sorsában Isten kezét látja: nem ti 
— bátyáim, — hanem Isten küldött engem Egyiptomba a ti megma- 
radásotokért. Atyja Egyiptomba való költözésében is az Úr csodálatos 
gondviselését szemléli, aki így akarja biztosítani Jákob magvának a 
jövendőt. József tudta, hogy nemcsak bűntetés az, ha Isten egy embert 
jövevénnyé, földönfutóvá tett, hanem eszköz is az ő célja megvalósí- 
tására. 


És valóban. A zsidóság az egyiptomi fogságban fejlődött hatalmas 
néppé. Tömegében olyan naggyá lett, hogy Egyiptom uralkodói már 
félelemmel néztek reájuk. Eleinte homogén tömeget alkottak, de 
Egyiptom felismerve azokat a veszedelmeket, amelyek ebből következ- 
hetnek rájuk, sokat széthurcolt közülök és földművelő, különösen 
pedig építő munkára használja fel őket. Pithom és Ramses hatalmas 
szórványtelepek lehettek. Igazolják ezt a prófétai könyvek, amelyek, 
ha az egyiptomi fogságról is megemlékeznek, a zsidóságról itt is, mint 
szétszórtságban élő népről beszélnek, A prófétai felfogás szerint a fog- 
ságban élő zsidóság nagy része — akármelyik fogságot nézzük is — 
diaszpora zsidóság volt. 


Egyiptomot az ígéret földje váltotta fel. Sajnos, a zsidóság önhibá- 
jából itt sem alkotott egységes tömeget. Az elfoglalt terület több részé- 
ben meghagyják a pogányokat, és velük állandó összeköttetést tarta- 
nak fenn. Ennek a következménye: a pogány kultusz elterjedése és 
számos szórvány keletkezése. Sámsonnak a filiszteus házába való átjá- 
rása, Elimélek kivándorlása bizonyság arról, hogy a zsidóság és a 
pogányság nem élt teljes elszigeteltségben egymástól és utalás arra, 
hogy voltak a pogányok között diaszpora számba menő zsidó telepek. 
Ennek következtében a zsidóság pogány elemeket vesz magába és több 
helyen vallásos szynkrétizmus áll elő. Így az Efraim hegyén lakó 
Mika az Úr imádása mellett templomába bálványt állít fel, majd egy 
lévitát szentel fel papnak. (Bírák XVII—XVIII. rész.) 


Ebből az időből Ruth könyvében érdekesen szemléljük egy szór- 
vány keletkezését, fejlődését és felbomlását. Bethlehembem éhinség 
támad. Ez a város egyik lakóját Eliméleket arra ösztönzi, hogy család- 
jával más lakóhelyet keressen. Feleségével, Naomival és fiaival, Mahlon 
és Kiljonnal, Moáb földjén telepedik meg. Sem a zsidó közösség, sem 
a zsidó kultusz nem rendelkezett olyan erővel, hogy megakadályozza 
ennek a szórványnak a keletkezését, melynek oka a szociális nyomor- 
ban van. Nemsokára a szórvány két taggal gyarapodott: a moábita 
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Orpával és Ruthal. Mahljon és Kiljon feleségével. Elimélek családja 
nem olvad be a Moáb nép tömegébe, de a két moábita leány, legalábbis 
az egyik, a zsidó nemzetbe teljesén beolvadt. Ruth sorsa Naomi sorsa 
lett, népe Naomi népe és Istene Naomi Istene. Nemsokára a szórvány 
három férfitagja meghal. Naomi magával hozza Ruthot, visszatér 
Izrael földjére. Itt Ruthot Boáz veszi feleségül. E családból származott 
test szerint Jézus. A Moáb földi ideiglenes szórványnak ilyen nagy 
jelentősége van. Megmutatta Isten, hogy a szétszórtságban élő éppen 
arra lehet csodálatos eszköz, hogy az egy Istent helyesen nem félő és 
nem imádó embert ő hozzá térítse, és megmutatta, hogy ő minden nép- 
nek Ura és minden nép Ő hozzá tartozik a Jézus Krisztus által. 


Egyidőben szórványnak nevezhető a bújdosó Dávid lakóhelye: 
Siklág. A Saultól üldőzött Dávid 600 emberével filiszteus földre mene- 
kült. A filiszteus király Siklágot ajándékozza neki, ahol Dávid telje- 
sen berendezkedik és húzamosabb ideig tartózkodik. Még pap is volt 
köztük, a meggyilkolt Achimelek fia: Abiátár. Egy évet és 4 hónapot 
lakott Dávid Siklágban és csak Saul halála után tért vissza Judeába. 
(Samuel I. könyve, 27—30. rész.) De Siklág ettől kezdve zsidó kézen 
maradt. Sajátos szórvány, amit az üldözés és a harci villongás terem- 
tett. 


Hogy Isten a szétszórtságban levő ember életét milyen hatalma- 
san fel tudja használni, ez gyönyörüen látszik egy Sziriába került 
zsidó szolgáló leány életében. (I. Kir. 5. rész.) Egyszer sziriai portyázó 
csapatok törnek Izraelbe, és foglyul hurcolnak egy zsidó kisleányt. 
A leány Naámán fővezér feleségének lett a cselédje. Naámán bélpok- 
losságban szenvedett. A kis cseléd valamikor hallotta odahaza, a híres 
Elizeus proféta csodatetteit. Elbeszéli asszonyának és ráveszi Naámánt, 
hogy menjen el a profétához. A vezér elment és gyógyulást talált. Vaj- 
jon tudta-e a rableány, hogy milyen hatalmasan cselekedett általa, 
egy idegen földre szakadt egyszerű szolgáló leány által az Úr? Sziria 
második embere most tudta meg, hogy „nincsen az egész földön Isten, 
csak Izraelben”. A jövevény leány élete egy egész nép sorsát jótéko- 
nyan elősegítette. Külsőleg szerencsétlen élet ez. De talán ő tudta, amit 
Isten nyilvánvalóvá tesz e történetben előttünk: ennek így kell lenni, 
mert az én eszközöm vagy arra, hogy egy ember és egy nép közelebb 
jöjjön hozzám és az én népem megszabaduljon. Ez a szórványsors nem 
rabság, nem elhagyatottság, hanem alkalom, dicsőség és boldogság. 


A királyság alatt két fogság szakadt a zsidóságra: Az egyik 
Izraelre: ebből soha sem lett szabadulás, a másik Judára: ennek átkát 
70 évig hordozták. 


Izrael pusztulását az assziriai fogság okozta. Bűntetés volt ez a 
parázna, bálványimádó és Istenről megfeledkezett népnek. Bekája és 
Hosias felvonul az assziriai király: Izrael ellen, beveszi Samáriát és 
Izraelt fogságra hurcolja. Hára, Halán, Hábor a Gozán folyó melléke 
és még számos nagy város volt a foglyok lakóhelye. De Samáriában 
is maradtak még zsidók. Ezeket pogány telepítésekkel árasztották el. 
Ez volt az igazi szétszóródás, és mégsem nevezhető igazi szórvány- 
nak, mert az a zsidóság tömegében már nem az egy Istent imádó zsidó- 
ság volt, csak a mult tradiciója és fel-feltörő hitök alapján nevezhetők 
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annak. Ám ez a hit is lassan kialudt belőlük. A Samáriában maradtak 
előtt némileg lángra lobban a samaritánus vallásban, de Izrael többi 
szétszórtjai között nem akadt többé ennek a hitnek őrizője. Szétszóró- 
dásuk és általa haláluk Isten ítélete volt. A próféták megjövendölték 
ezt. És mikor bekövetkezett, szomorú könnyekben sírtak a pusztuláson. 


A Judára szakadt babiloni fogságot is ugyanazok a belső okok 
idézték elő. A nép elpártolt Istentől és mindaddig Isten ítélete neheze- 
dik reá, amíg vissza nem tér. Először Joakin uralkodása alatt vonult fel 
Nabukodonozor és Joakint családjával együtt és a szent város vezetőit, 
mesterembereit (körülbelül 10.000) Babiloniába hurcolja. Majd Sedé- 
kiást, az utolsó királyt is megtámadja a babiloniai uralkodó és a nép 
többi részét a földművelők kivételével ugyanezzel a bűntetéssel sújtja. 
Juda népe szétszóródott tehát. Szétszórta Isten bűntetése. De a próféták, 
akik látták és megjövendölték ezt a szétszóródást, újjongva tapasztalják 
a nép megtérését és örömmel hírdetik, hogy Sion foglyait összegyüjti 
az Úr. Helyzetüket megrendítően festi Jeremiás. (Jeremiás Sir.) Mind- 
ezek mellett ne csüggedjenek bízzanak az Úrban, rendezkedjenek be 
és végezzék feladataikat. Jeremiásnak a babiloni zsidókhoz írott levele 
(XXIX. rész) a szórvány-lakók tízparancsolata: „Ezt mondja a Seregek 
Úra, Izráel Istene mindama foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babi- 
lonba vitettem. Építsetek házakat és lakjatok azokban, plántáljatok 
kerteket és egyétek azoknak gyümölcseit. Vegyetek magatoknak fele- 
ségeket és szüljetek fiakat és leányokat, és szaporodjatok meg ott, és 
meg ne kevesbedjetek. És igyekezzetek a városnak jólétén, amelyre fog- 
ságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert 
annak jóléte lesz a ti jólétetek. Mert ezt mondja a Seregek Ura, Izráel 
Istene: Ne hitessenek el titeket a ti profétáitok, akik közöttetek van- 
nak, se a ti jövendőmondóitok, és ne figyelmezzetek a ti álmaitokra, 
amelyeket álmodoztok. Mert ők hamisan prófétálnak néktek az én 
nevemben: Nem küldöttem őket, azt mondja az Úr. Mert én tudom az 
én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr: 
békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget 
adjak néktek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imád- 
tok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtalál- 
tok, mert teljes szivetekből kerestek engem.” (Jeremiás XXIX. 4—15.) 


Volt-e oka Izráel népének ilyen bíztatás után a sírásra és a féle- 
lemre? 


Ebben az időben elszéledtek között külön szórványokat alkottak 
az Egyiptomba menekült zsidók. Izmáel megöli Gedáliás tiszttartót s 
a bosszú elől a zsidó nép egy részével Egyiptomba menekül. Ez Isten 
akarata ellenére történt, amiért Isten el fogja őket pusztítani. Mig- 
dolben, Táfnesben, Nofban és Páthosz földjén vannak ezek a szórvá- 
nyok. Szörnyű lesz Isten büntetése felettük. Vágyakozni fognak szülő- 
földjük után, de nincs visszatérés. Azért jöttek ide, mert belefáradtak 
a harcba és kenyeret akartak, mégis fegyver és éhség által kell elpusz- 
tulniok, mert áthágták Isten akaratát. (Jeremiás 43:44.) Az ítélet be 
is telt felettük. 


A babiloniai diaszpóra-zsidóság történetére sok világosságot vet 
Eszter, Dániel és Nehémiás könyve. 
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Eszter könyve megemlíti, hogy a zsidóság már Ahasvérus perzsa- 
méd király fővárosában Susanban a vidéken, sőt Ahasvérus mind a 
124 tartományában el volt terjedve. Susanban több száz zsidó él Mar- 
dokeus vezetése alatt. Mardokeus unokahuga Eszter a király felesége. 
Mardokeus és Eszter, mint a legnagyobb szórvány-gondozók állanak 
előttünk. Egyik feláldozza életét és fiatalságát, másik minden percben 
életével játszik. Az élet csak arra való előttük, hogy eszközök legyenek 
egy elszórt nép megtartására. Poziciójukat erre használják fel, mun- 
kájukat ez a cél mozgatja. És Isten gondoskodott, hogy az önfeláldozó 
munka eredményt hozzon. Akkor a zsidóság rabságában, szétszórtsá- 
gában már felismerte Isten tervét: Ez a nép már vallásos, Istenhez tért 
bőjtölő és imádkozó nép volt. 


A babiloni királyi udvarban is élt négy ilyen Istenben bízó, bőj- 
tölő és imádkozó diaspora-zsidó. Négy előkelő származású ifjú, 
Dániel, Anániás, Misáel és Azáriás. Dániel és társai bizonyságot tesz- 
nek arról, hogy ha hivek maradnak is hitükhöz és sajátságaikhoz, 
akkor is tudják az ország javát és a király ügyét szolgálni. Nemsokára 
a hatalmas birodalom vezetői között látjuk őket. Dániel és társai a 
diaspora-zsidó tisztviselők típusai, akik hitüket és nemzeti egyéniségü- 
ket nem hagyják el. Sidrák, Misák és Abednegó még ha tüzes kemen- 
cébe veti őket a király, akkor se imádja az emberkészítette bálvány- 
képet. És Baltazárt nem zavarja királyi rendelet, hogy 30 napig csak 
a királyhoz szabad imádkozni: Kitárja Jeruzsálem felé néző ablakát és 
térdre esve imádja Istent. Se a lassú kísérlet, sem az áskálódás, sem 
a tüzes kemence, sem az oroszlánverem nem tudja ezeket Istentől 
elszakítani. (Dániel könyve.) Hozzájuk hasonló típus Nehémiás alakja. 


Amikor a zsidók egy része már haza ment, ő ott sír és imádkozik 
Susán várában. Két terhet kell egyszerre hordoznia, egyedülvalósága 
terhét és a hazulról érkező szomorú híreket. Még Artaxerses is meg- 
sajnálja ezt a beteg tekintetű, szomorú orcájú pohárnokot. Kétszer is 
haza engedi, hogy segédkezzék Jeruzsálem felépítésében és a kultusz 
helyreállításában. (Nehémiás könyve.) 


Hetven évi fogság után Cyrus engedélyt ad a zsidók hazatérésére. 
A szétszórtságban lévők csoportban verődve hazafelé indulnak. Isten 
visszahozta Sionnak foglyait. De lehetetlen, hogy ezzel a diaspora- 
zsidó telepek megszüntek volna. A városokban, tartományokban bizo- 
nyára maradtak zsidók. Lehet, hogy lassan többen hazavándoroltak 
közülök, de amikor a zsidó kereskedők kezdték elárasztani az egész 
világot, a kivándorolt zsidókból új diaspora telepek létesültek, amelyek 
a római harcokban méginkább megsokasodnak. De ezek nagy része 
már az újszövetségi történet idejére esik. Csak hogy itt már nem ezek- 
kel, hanem a diaspora keresztyénség történetével foglalkozunk. 


2. Az újszövetség első szórványát Jézus és szülei alkotják Egyip- 
tomban. Szórványnak nevezhető, mert magában hordozza mindazokat 
a sajátosságokat, amelyek annak meghatározó jegyei. Egy lakóóhelyé- 
ről kiűzött, egy Isten hivő család sajátos kultusszával él, előtte isme- 
retlen idegen kultusz-közösség környezetében. Keletkezése mögött félig 
meddig politikai okok állanak. Heródes zsidó király a gyermek Jézus- 
tól a királyságát félti és a szülők bosszúja elől Egyiptomba menekül- 
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nek vele. De nem véletlen volt az ő egyiptomi lakózásuk. Minden poli- 
tikai okon tul, keletkezése mögött Isten áll, akinek akarata az volt, 
hogy „Egyiptomból hozza fel Fiát”, amint a proféták megjövendölték. 
Ezért fennállása is csak ideigvaló, mert amikor a veszedelem elmult, 
az Úr parancsára Józsefnek vissza kell jönnie. 


Egy másik újszövetségi szórvány a Jeruzsálemtől négy-öt kilo- 
méternyire fekvő Bethánia, ahol Jézus is gyakran fordul meg egy ked- 
ves vendégszerető család házában, Mária, Márta és Lázár otthonában. 
(János 12:1—8, János 10:39—42.) Lelkük még Jézus életében meg- 
sugja nekik, hogy ő a Messiás. Mária áhitattal hallgatja a szeretett 
mester minden szavát, Márta pedig nagy szeretetében önmagáról tel- 
jesen megfeledkezve szolgál Jézusnak. A kicsiny újszövetségi szórvány 
örök példája lett minden igazi szórványnak, ahol a legnagyobb áldo- 
zatot hozták az Úrnak. Mária szeretetének nárdus olajával keni az Úr 
lábát, Márta pedig szolgáló szeretetével öleli át. Erre a szeretetre az 
Úr is csak szeretettel felel. Feltámasztja a meghalt testvért Lázárt. 
Egy szórvány, ahol szeretik Jézust és Jézus is szereti hiveit. Ezek után 
az apostoli korban levő szórványokkal kell foglalkoznunk. Milyen 
szórványok ismeretesek ebből az időből? 


Meg kell állapítanunk, hogy az újszövetségben a legtöbb szórvány 
csak a nagy keresztyén gyülekezetek fejlődésének első stádiumát jel- 
zik. Egy diaspora fokozaton esnek át az összes keresztyén gyülekeze- 
tek. Épen ezért a velük való foglalkozás a keresztyén misszió történe- 
tébe esik. Másodsorban az újszövetségben vannak szétszórtságban lévő 
gyülekezetek, melyek csak annyiban szórványok, hogy idegen kultusz 
környezetében éltek. Ez a fokozata is meg volt az összes keresztyén 
gyülekezeteknek. Az apostoli tanítás diaspora vonásai leginkább az 
ilyenekhez szólnak. Amikor Péter a Pontusban Galáciában, Kappadó- 
ciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek írja levelét, 
ilyen magános gyülekezetre gondol. Jakab pedig, amikor az „elszór- 
tan” levő 12 nemzetségnek ír, szintén nem a szó igazi értelmében 
vett szórványokra gondol, hanem a diaspora zsidóságból lett keresz- 
tyén gyülekezetekre, melyek lehetnek ugyan, de nem feltétlen diaspora 
keresztyének. 


Szórványok, illetve szórványokból lett gyülekezetek az apostoli 
korban Antiochia, Cezarea, Joppe, Pafusz, Listra, Iconium, Pizidiai 
Antiochia, Laodicia, Miletum, Efezus, Troász, Philippi, Thessalonika, 
Athen, Efezus, Róma. Az első anya-gyülekezet Jeruzsálem volt, az 
első szervezett szórvány Antiochia, mely legelőbb fejlődött anyagyüle- 
kezetté. Judeát, Szyriát, Kisázsiát, a görög városokat és Rómát min- 
denütt szétszórtságban élő keresztyének népesítik be. De Arábiában, 
ahol Pál mindjárt megtérése után működött, Krétában, amelynek már 
a megszervezését kívánja Pál Titusztól, Illiriában és Dalmáciában, 
ahol Pál és Titus megfordult, Puteoliban Róma egyik kikötő városá- 
ban, ahol Pál atyafiakra talált, Galliában, honnan Apollos jánosi 
keresztséggel jött, talán Hiszpánában is kellett lenni, ha nem is keresz- 
tyén gyülekezetnek, de legalább is szétszórtságban élő keresztyének- 
nek. A római birodalom minden részében már vannak vagy elszórtan 
lévő keresztyén gyülekezetek, vagy pedig még ezekhez szétszórtságban 
lévő keresztyének. 
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Lehetne részletezni az egyes gyülekezetek fejlődését, azokat a 
nehézségeket, kísértéseket, támadásokat, melyek ezeket a szórványo- 
kat fejlődésükben érték és foglalkozhatnánk az apostoli iratoknak 
ezekkel szemben elfoglalt álláspontjával. Ekkor azonban ez íratoknak 
minden tanítására ki kellene terjeszkednünk, mert az apostoli íratok 
mind ebben a fejlődésben mutatkozó jelenségekre utalnak, mégis van 
három levél, mely szorosabb összefüggésben van a szórvány élettel, 
Jakab levele és Péter I. és II. levele. Ezek azonban már nem a szét- 
szórtságban levők helyzetéről szólnak s így velük nem foglalkozunk. 


 
II. 


 
E történeti háttér segítségével most már arra a kérdésre kell meg- 


felelnünk, hogy mit mond Isten a szétszórtságban élőknek. A feleletet 
két kérdésnek a kifejtésén belül tudjuk megadni. Első kérdésünk az, 
hogy a Szentírás tanítása szerint mi a szétszóratás oka? Második kér- 
désünk pedig az, hogy mi a célja az Istennek a szétszórtságban 
levőkkel. 


Az első kérdésre a feleletet egyfelől Isten missziói parancsában 
találjuk, mely a benne hivő emberek egész világba való elterjedését 
követeli. Másfelől pedig az emberi bűnösségben. A második kérdésre 
a feleletünk, hogy Isten célja a szórványokkal az Ő földi és mennyei 
országának a terjesztése és általuk a szétszórt népek bűnből való fel- 
rázása. Hogy Istennek ezt a tervét felmutathassuk a Szentírás diaspora 
tanításait részleteiben kell megismerni. I. Mózes I. könyvében Isten 
azt parancsolja az emberiségnek: „töltsétek be a földet” (I. Mózes 
1:28.) Ez a missziói parancs mutatja, hogy Isten előtt a szétszóródás 
missziói feladat és nem feltétlen büntetés. Salamon templomszentelési 
imája egy olyan gondolatot fejez ki, mely a szétszórtságban, egyedül- 
valóságban élők számára megnyugtatást jelent. Isten nem lakik kéz- 
zel csinált templomokban, Ő mindenütt jelen van. „Gondolható-e, 
hogy lakozhatnék Isten a földön? Ime az ég és az egeknek egei be 
nem fogadhatnak téged, mennyivel kevésbé e ház” (I. Királyok 8:27.), 
mely gyarló emberi alkotás csupán. Míg több helyen a Szentírás a 
diaspora életet, mint Isten akaratát, az ember missziói feladatát emeli 
ki, más részekben különösen a prófétai könyvekben annak büntetés- 
jellegét látjuk kidomborodni. 


Amikor Izráelt az asszír fogságba szórja Isten, a Királyok könyve 
írója csak annyit jegyez meg: „Ez pedig azért történt, mert az Izráel 
fiai vétkeztek az Úr ellen.” (II. Kir. 17:6.) 


A zsoltáríró is szereti hangsúlyozni a szétszóratás bűntető jellegét. 
A pusztai népre azért emelte fel kezét Isten, „hogy pogányok közé 
dobja magvaikat és szétszórja őket a tartományokban.” (Zsoltár 
106:24.) Mert bűnös nép voltak, akik nem hittek az ígéretnek, Baal 
Péornak áldoztak és pogányokkal keveredtek össze. De Istennek örök- 
kévaló a kegyelme: „Vezette őket egyenes útra, hogy lakó városhoz 
jussanak.” (Zsolt. 107.) Akkor még a pogányok is azt mondták, hogy 
hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. (Zsolt. 106.) Isten a szétszórt- 
ságban lévőkhöz különösen a proféták szavain keresztűl szólott. 
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Esaiás a választott nép bűne, szétszórása, összegyűjtése, megvál- 
tása és a Messiás békeországa felől prófétált. 


Izráel népe elpártolt Istentől, nem ismerik és nem figyelnek rá, 
teste csupa seb és daganat. (1. rész.) Keze vérrel van bemocskolva, 
újja vétekkel, ajka hazugsággal és nyelve gonoszsággal. Lábaik a 
gonoszra futnak, hogy ártatlan vért ontsanak. A békesség útját nem 
ismerik, a hazugság és a romlás útján járnak. (59. rész.) Istentiszte- 
letöket nem szereti Isten, áldozataikat és ünneplésöket nem szenved- 
heti. (1. rész.) 


Ezért jön reájok Isten ítélete és szétszórja őket. (25. rész.) Kira- 
boltattatott és eltapodtattatott nép lesznek. Bilincsekbe verve tömlö- 
cökben és fogházakban sinylődnek majd és nem lesz, aki megszaba- 
ditsa őket. (42. rész.) Csak az Isten kegyelme könyörül meg rajtok: 
„Zászlót emel az Úr a pogányok előtt és összegyüjti Izráel elszéledt 
fiait és Judának szétszórt leányait.” (4. rész.) 


Isten nem csak összegyüjti őket, hanem megváltót, Messiást, sza- 
badítot küld számokra, (9. rész.) Aki szent népet formál belőlük s 
elveszi a mindennél súlyosabb bajt: a bűnt. (4. rész.) Így jut arra a 
gondolatra, hogy Krisztusban minden szétszórtságban lévők egy gyü- 
lekezetét, lelki közösségét, Isten országát fogja megvalósítani. 


Jeremiás próféta is Isten büntetését és a megtérés eszközét látja 
Juda Babiloniában való szétszóratásában. 


Annyi ennek a bálványimádó népnek a bűne, hogy vastollal és 
gyémánt hegygyel sem lehetne fel írni azt. A nép bűnének a követ- 
kezménye Juda szétszórása. A szétszóródásban leghibásabbak azok a 
pásztorok, akikre Isten a nép legeltetését bízta. „Jaj a pásztoroknak, 
akik elvesztik s elszélesztik az én mezőmnek juhait, azt mondja az 
Úr.” (23:1.) Mert, ha a pásztor elfeledi feladatát, akkor a nép bűnbe 
esik. Ennek a bűnben leledző népnek a büntetésére és megtartására 
eszköz a szétszóratás volt. Éppen azért hallják meg a pogányok -s 
hírdessék a messze való szigeteknek, hogy Isten Úr a szétszórtak 
felett is. (31. rész.) Igazi pásztort rendel melléjök, Dávid Magva, az 
Úr Jézus Krisztus fog uralkodni felettük. 


Esaiás és Jeremiás mellett a szétszórtságban levőkről a szétszórt- 
ságban levőkhöz Ezékiel próféta beszél a legérzékenyebb hangon. 


Bűne miatt szórja szét Isten Jeruzsálemet és Judát. Ott a tarto- 
mányokban tudják meg majd igazán, hogy Isten Úr felettök. (6. rész.) 
Ezékiel 33., 34., 36. és 37. részei megkapóan tolmácsolják Isten igéjé- 
nek ízenetét Izráel szétszórtjai előtt. 


A 34. rész a hűtlen pásztorok ellen tartalmaz jövendőlést. Jaj 
Izráel pásztorainak, akik önmagukat legeltették a gyöngéket nem erő- 
sítették, a beteget nem gyógyították, a megtörtet nem kötözgették, az 
elűzöttet vissza nem hozták és az elveszettett meg nem keresték. Isten 
nyája szétszóródott pásztor nélkül, tévelygett hegyen, halmon. Most 
jön Isten és előkéri a nyájat a pásztorok kezéből. Így láttak a próféták 
a diasporák keletkezési okának nem csak nemzeti, politikai, hanem 
lelki meghasonlást is és így várták ennek megszünésével nem a nem- 
zeti egység létrejövetelét, hanem egy lelki egységnek, Isten országának a 
megvalósulását. Itt látszik, hogy az elszórt nép igazi egybegyüjtése 
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Isten uralma alatt, az Ő országába történik. A szétszórt tetemek meg- 
élednek nem csak testileg, de belölük Isten lelki népe alakul ki. (37. 
rész.) 


 
II. Az újszövetség szórványokra vonatkozó részei inkább arra a 


kérdésre adnak feleletet, hogy mi a szórványok célja Isten előtt. A 
szórványok eszközök voltak Isten kezében az evangélium elterjedésé- 
ben. Ezekből következik, hogy az apostolok a szórványéletet mindíg, 
mint munkára való alkalmat és nehéz kísértésektől megterhelt lelkek 
próbáját mutatják be. Ezért röviden foglalkoznunk kell itt Jakab és 
Péter apostol leveleivel, mint amelyek szétszórtságban levőknek írattak. 


Jakab leveléből feltárul előttünk a sziriai szórvány gyülekezetek 
belső élete. A kísértésekben csüggednek, ami annál is inkább erőt 
vehet rajtuk, mert szétszórtságban élnek. Egyesek gazdag uraik szol- 
gaságában szenvednek, maguk is sokra becsülik a gazdagságot, dicse- 
kesznek, sőt az is megtörténik közöttük, hogy szegényeikkel becsmér- 
lőleg bánnak. Mindezek mellett ott vannak a nyelv bűnei és a hittel 
való visszaélés, mely feleslegesnek mondja a cselekedeteket. Nem 
nevezhetjük ezeket tipikus szórvány-bünöknek, mégis feltűnő az, hogy 
szórványainkban állandóan szembe találjuk magunkat ezekkel a jelen- 
ségekkel. Jakab szembe néz ezekkel a jelenségekkel, örömnek mondja 
a kísértést és boldognak azt, aki abban kitart. A szegények felől hír- 
deti, hogy Isten válaszotta ki őket arra, hogy gazdagok legyenek a 
hitben. Mondjanak le arról, hogy a földi dolgoknak önmagukban való 
értéket tulajdonítsanak, azok helyett isteni bölcsességre vágyakozzanak. 


Péter I. és II. levelében a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciá- 
ban, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek ír. E szórványok 
legnagyobb kérdése a kísértés lehetett. Jakab erről ír Sziria zsidó 
keresztyéneinek s Péter is itt ragadja meg a kisázsiaiak lelkét. Ne higy- 
jék azt, hogy kiestek Isten kegyelméből: a kísértés csak arra való, 
hogy hitök megpróbáltassék, mint az arany a tűzben. Üdvösségük 
felől jóreménységgel legyenek s mint élő kövek lelki házzá épüljenek 
fel. Árva és elhagyott életük reménységét földi közösség helyett az 
anyaszentegyház élő, testvéri kapcsolatába vessék s abban keres- 
sék. Másfelől jövevénységökre emlékezteti őket, ebben a világban való 
idegenségükre, melyért le kell mondani minden földi gyönyörűségek- 
ről s mások között úgy járni, hogy ezek lássák cselekedeteinket és 
dicsőítsék az Istent. Mivel szét vannak szórva, annál inkább szüksé- 
gök van arra, hogy egymás közt befelé a szeretet, egyetértés, türelem 
egységét, kifelé pedig az áldás egységét mutassák meg minden szen- 
vedés ellenére is. Péter II-ik levele egy nagy reménységet ad a szór- 
ványban különös nehézségekkel küzdő és különös felelősség előtt álló 
lelkeknek: hogy éljenek továbbra is kitartó szent életet, mert „az Isten 
napjának eljövetele bizonnyal meglesz”. (3. rész, 12.) 
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III. 
 


Megismerve a bibliai szórványok és a szétszórottak történetét, 
továbbá Isten igéjének a róluk való tanítását, össze kell foglalnunk 
azokat az eredményeket, melyeket a szórványok történeti ismertetésé- 
ből és a reájuk vonatkozó tanításokból levonhatunk. 


Mindezeknek a summája pedig az, hogy Isten Úr a szétszórottak 
felett. Ő intézi történetüket, Ő adja meg feladataikat és Ő kiséri őket 
útjaikon. Sorsuk lehet, hogy bűntetés, de misszió is, melyben csodá- 
latos lehetőségek tárulnak fel. Istennek van hatalma felettük és bele- 
tartoznak az Isten országába, ahol Krisztus lesz az Úr. Az ószövetség- 
ben a szétszórtságban lévők inkább az ítélet tekintete alatt állanak. 
Isten szórta szét őket bűneik miatt. Az ítéletből és a bűnösöknek meg- 
térésre való felhívásából azonban egyre nagyobb erővel csendül ki a 
kegyelem ígéje: A megtérteket keblére öleli Isten. A kegyelem hangja 
egyre hangosabb és boldogítóbb lesz. Az újszövetségben már arról 
beszél, hogy Isten elviszi az Ő ígéjét a világ tengerében élő egyes kivá- 
lasztott lelkekhez is. A szétszórtságban lévőket bele helyezi a Sion 
szegletkövén felépülő közösségbe: Isten anyaszentegyházába. A kivá- 
lasztottság nagy felelőségét hárítja reájok: építsék magokat hitben és 
szeretetben, hogy a világ lássa őket és dicsőítse az Istent. És itt mutat 
legmagasabbra a boldogító ízenet, mikor a szétszórt nép figyelmét a 
földi keretek helyett a választottak összegyüjtése igazi helyére: Isten 
országára irányítja. 


Mi következik mindezekből? Az, hogy az elszórtságban élő ember 
sohase tekintse életét reménytelen, halálra váró életnek, hanem drága 
eszköznek, csodálatos alkalomnak az Isten célja megvalósítására. Szét- 
szórva, egyedül élni nem megaláztatást, nem elhagyattatást, hanem 
missziói küldetést jelent. 


Magyari Vince, 
Járy Árpád. 
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Szórványpásztoráció. 
 


I. 
 
Az utóbbi időben az anyaszentegyház figyelme fokozottabb mér- 


tékben fordul az egyes emberi lélek felé. Még a látszólag kollektiv 
jellegű belmissziós mozgalmak mélyén is rejlenek olyan vonások, 
amelyek az egyes lélek személyes megragadására irányulnak. A pász- 
torációnak ez a személyes jelentősége még inkább nőni fog az elkö- 
vetkező időkben, amint az egyházi élet külső keretei egyre inkább 
lazulnak a világ ostroma alatt. 


Különösen fennáll ez erdélyi református egyházunkra nézve, 
amelyben egyre sürgetőbb feladat egy Krisztusban való egybekap- 
csolódás kiépülése, amely az összeomló külső keretek megromlása 
után is fenn tudja tartani önmagát. Ennek pedig hovatovább egyetlen 
lehetősége a pásztoráció lesz. 


Következik ebből, hogy erdélyi egyházaink végváraiban, a refor- 
mátus szórványokban a pásztoráció szerepe még nagyobb jelentőségre 
jut. Ezeken a pontokon vagy már, vagy még nincsenek meg azok a 
külső keretek, amelyek Krisztus egyházának kicsi közösségeit össze- 
fognák, aszerint, amint pusztuló, vagy épülőfélben levő szórványról 
van szó. A „desolata ecclesiákban” az örökölt keretek inkább jelentik 
keserű és lehangoló emlékek sorát, mintsem összetartó erőt. A tele- 
pült szórványokban viszont még kétséges e kereteknek a megszüle- 
tése és megerősödése. Egyes esetektől eltekintve, tehát bátran mond- 
hatjuk, hogy a szórványokban a külső keretek helyett egyedül biztos 
összetartó lehetőség az evangéliumnak lélekről-lélekre való átültetge- 
tése, a személyes, egyének szerinti misszió, egy szóval: a pásztoráció. 
Egyes helyeken, ahol a református lelkek szinte egyenként vannak 
szétszóródva (például Csík, Bánság) a szórványmissziónak egyéb lehe- 
tősége nincs is. 


A pásztoráció jelentőségéhez azonban még egy jelentős belső ok 
is járul, amely abból következik, hogy a szórványlelkek nemcsak a 
nagy gyülekezetektől, de egymástól is el vannak zárva. Különösen 
az Ó-királyságban látható ez, ahol sok lélekre nézve legcélszerübb, 
ha jeltelenül eltünik az idegen tengerben, a zárkózottságnak és a bizal- 
matlanságnak a páncélja mögé, mint hogy hittestvéreivel bármiféle 
kapcsolatot is tartson fenn. A pásztoráció most már az egyetlen módot 
nyújtja arra, hogy az Igével át lehessen törni ezt a lelkeket burkoló 
páncélt, mely épúgy fennáll az erdélyi szórványokban is, mint az 
Ó-királyságban. A szórványgondozónak ezért sohasem lehet, mikor 
munkájához fog, úgy tekintenie a rábízott lelkeket, mint egy már 
meglevő közösség tagjait, hanem a közös sors és élet ellenére is, mint 
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megannyi különálló, elszigetelt egyéni életet. Ezeket a beburkolózott 
életeket kell Krisztusban eggyé kapcsolni. S amint Krisztus a világ 
számára a Kijelentésben, egy gyülekezet számára a predikációban, — 
úgy az egyes lélek számára a személyes bizonyságtevésben, az egyéni 
pásztorációban jöhet legközelebb. 


Világosan következik ebből, hogy a pásztoráció lényege a szórvá- 
nyokban is úgyanaz, ami másutt: ígehírdetés, mégpedig a legkonkré- 
tebb, lélektől-lélekhez szóló ígehírdetés. A különbség csak annyi, 
amennyi a körülmények és a szórványlélek másságából következik. 
Igy a szórványpásztoráció irányelvei is azonosak az általános pász- 
toráció alapelveivel, csak árnyalatban, vagy egyik, vagy másik szem- 
pont erőteljesebb hangsúlyozásában van eltérés. 


Mindenekelőtt világosan kell látnunk, hogy a pásztorációnak ket- 
tős oldala van: egyéni és gyülekezeti. A kettő szorosan egybekapcsoló- 
dik, azonban szálaikat mégis szét kell tartanunk. Ezzel a meggondo- 
lással kell foglalkoznunk először a pásztoráció létjogosultságának, cél- 
jának, feladatának és módszerének kérdésével, végül pedig meg kell 
állapítanunk a pásztoráció helyét az anyaszentegyház többi életnyil- 
vánulásai között. 


Az első kérdésben mindjárt le kell szögeznünk, hogy a szórványpász- 
toráció létjogosultságát elsősorban nem a nemzeti szétszórtság, az e 
miatt bekövetkezett szociális nyomor ellen való küzdelem helyességé- 
ben, vagy az elhagyottak összegyüjtésének humánus tényében kell 
keresnünk. Ezek mind csak természetes következmények. Ami a szór- 
ványpásztorációnak s az egész szórványmissziónak létjogot ad, az 
abban a törekvésben rejlik, amely az evangélium tiszta fényétől külső 
körülmények miatt elzártaknak, de arra mégis eljegyzetteknek Krisz- 
tushoz térését akarja munkálni. Az a küzdelem, amely ebben a mun- 
kában folyik, nem külső körülményekkel száll szembe, nem létformá- 
kat akar megváltoztatni, hanem az ellen küzd, ami minden emberi 
léleknek égő sebe: a bün ellen. Másik oldalról tehát ez adja meg a 
szórványpásztoráció létjogát, sőt elengedhetetlen szükségességét is, 
hiszen a szórványok talajtalan életében kihívóbb és rettenetesebb a 
kísértés s a Sátán ellen való harc is fárasztóbb, kilátástalanabb a test- 
vértelenségben. Aztán ott vannak a különleges szórványbűnök, amelyek 
a természetesség és kikerülhetetlenség leple alá rejtik magukat. 
Ha nincs, aki ennek a néma harcnak a reménytelenségébe bevigye 
Krisztus szavát, akkor valóban nincs is mit csodálkoznunk azon, ha 
felelőtlenségünk miatt az ellenállásból lassan megalkuvás, a megalku- 
vásból bukás és egyetemes pusztulás lesz. Ez a bukás pedig a legret- 
tenetesebb, mert benne az evangéliumtól sodródnak el lelkek, úgy, 
hogy talán többé vissza sem találhatnak. A szórványpásztoráció tehát 
nemcsak jogosult az életre, de sürgető és ma már elodázhatatlan köve- 
telmény. Olyan szórványmisszió, mely csak a katedráról hömpölyög- 
tet szét általános és tehetetlenül jámbor szavakat s nem száll le az 
egyéni lélek sokszor írtózatos, de mégis Isten után vágyó, nehéz harcú 
mélyeibe — az a falra hányt borsó haszontalanságával vetekedik. Csak 
olyan szórványmissziónak van létjoga, amely külön-külön is együtt 
tud égni a szórványlélek chaotikus életével és a felelősséghordozás és 
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bizonyságtevés által személyszerint is át tudja adni a mentő Krisztus 
üzenetét. 


És itt már át is mentünk a szórványpásztoráció céljának kérdésé- 
hez. Nyugodjunk meg abban, hogy ezt a célt sem mi tűzzük ki. Krisz- 
tus már kitűzte azt az egyetemes missziói parancsban: tanítvánnyá 
tenni minden népet. A mi feladatunk csak az, hogy ezt a szórvány- 
lélekre alkalmazzuk s magát a célt emberileg megfogalmazható 
részeire bontsuk fel. 


A szórványmisszióban van valami, ami a külmissziótól, de a bel- 
missziótól is élesen megkülönbözteti. A külmissziótól az, hogy a szór- 
ványlélek már el van jegyezve a Krisztus egyházával a keresztelés 
által; viszont a belmissziótól az, hogy ez eljegyeztetés ellenére is 
nagyobbrészt hiányoznak azok a külső lehetőségek, amelyek az evan- 
géliummal életerősen összekapcsolnák. 


A szórványgondozásnak két kézenfekvő célja ebben már adva is 
van: megtartani a lelket a Krisztus egyházával való kapcsolatában, 
viszont ezt a kapcsolatot élővé, állandóvá, bensőségessé tenni, táplálni 
az Ige által való erősödésre. Ez a külső cél, a belső pedig ebből követ- 
kezik s ami az egyetemes pásztorációnak is a célja: Isten akaratát leg- 
több esetben egész konkréte eljuttatni az egyes emberi lélekhez. Ennek 
három lépését kell megtenni:1 


Először is felmutatni a lélek előtt azokat a pontokat, életének 
azokat a tereit, ahol Isten akarata cselekvésre indit. Másodszor felmu- 
tatni a nehézségeket, amelyek ennek az akaratnak a követésével szem- 
ben fennállnak. Végül pedig nemcsak mindezt megmutatni, hanem 
támogatni is azt a lelket a keresztyén életre. 


Egészben tekintve a szórványpásztoráció emberileg megfogal- 
mazható célját és feladatát, megállapíthatjuk, hogy ennek három 
főmozzanata van: 1. megtartás; 2. nevelés; 3. evangélizáció. Ez a 
három a gyakorlati megvalósulásban természetesen erősen egybekap- 
csolódik, a megfogalmazásban azonban szükséges e szálakat szét- 
tartani. 


1. A megtartás elsősorban azt célozza, hogy benne a külső lehető- 
ségeket tartsuk meg a Szentlélek számára. Minden léleknek utána 
menni, aki az istentisztelettől vagy talán az egész munkától távoltartja 
magát s azt munkálni, hogy legalább külsőleg kapcsolódjék hozzá a 
szórványmisszió munkájához. 


2. Ha ez a külső lehetőség megvan, következik a nevelés. Az egy- 
házi és nemzeti öntudatra való nevelés itt találkozik s egymást támo- 
gatja, erősíti. Megkeresni azokat a pontokat, ahol az öntudat gyengül, 
vagy csorbulást szenved (vegyes házasság, anyanyelv, gyermeknevelés, 
kenyérféltés stb.) s józan, körültekintő, de bátor egyéni neveléssel 
ébreszteni, vagy tartani fenn az öntudatot. Történelmi multat, az 
egyéni élet tényeit, a mai életben rejlő erőinket, de mindenekfelett 
Isten nyilt parancsát és kegyelmének erejét kell felmutatni ennél az 
 


 
1Dr. Imre Lajos: Isten és az emberi lélek. 
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öntudatra nevelésnél. Óvakodni kell — elsősorban a magunk részéről 
— minden elfogultságtól és véglettől: bátran felfedni közösségi, külö- 
nösen nemzeti bűneinket, de sohasem általánosságban, hanem mindig 
személyhez szólóan, viszont nem adni lovat minden felelőtlen kritika 
és önmarcangolás alá. Az öntudatra való nevelés ne neveljen se 
optimizmusra, se pesszimizmusra, hanem elfogulatlan látásra és 
hitre. Frázissal, könnyezően bánatos, vagy hetykén vitézkedő magyar- 
kodással, vagy kálvinistáskodással nagyon végzetes dolog — s ma már 
nem is lehet, öntudatra nevelni s különösen nem a szórványokban. 
Egyetlen kiindulási pont van: Isten akaratának, népünk és egyházunk 
világban való hivatásának világos és tiszta felmutatása. Ennek pedig, 
mint általában minden nevelésnek, legfontosabb része a személyes 
ráhatás: a pásztoráció. 


3. A szórványpásztoráció középpontja tehát az Igének a személy- 
hez szóló hírdetése. Erre a munkára Krisztus jogosítja fel azokat, akik 
végzik ezt, de csakis erre a munkára. A pásztoráció központi jellegű, 
tehát nem lehet olyan része, olyan iránya, olyan megnyilvánulása, 
amely nincs szoros kapcsolatban az élő evangéliummal. A szórvány- 
gondozó tehát, aki a pásztorációt végzi, nem lehet puszta információs 
iroda, politikai hetilap, szépcsengésű, jámbor, ódonízű vigasztalások 
tárháza, sem beteg szívek lelki klinikája. Ő általa az evangélium élő 
ereje szól, ítél, éget, ment és gyógyít s nem holmi humanista roman- 
tika. Másrészt azonban azt is látni kell, hogy a léleknek nincsen olyan 
zúga, az életnek nincsen olyan apró ténye, amelyre ne vonatkoznék 
az evangélium. A szociálizmus azzal a megállapítással sújt rá a keresz- 
tyénségre, hogy míg a szociálizmus konkrét életgondozást ad, addig 
a keresztyén pásztoráció elvont lelki-gondozást.2 S vajjon bizonyos 
esetekben, mikor a gondozó nem egyéb bibliai mottógyüjteménynél, 
amiket érzéstelenül, átéletlenül mormol el esetenként, mint egy-egy 
belső ürességtől zörgő receptet, nincs-e igaza e vádnak? Annak a lélek- 
nek, akihez az élő Krisztust visszük oda, annak meg kell azonnal 
éreznie, hogy itt valóban az evangélium élő tűze érinti; szolgálni, segí- 
teni akaró kezek nyulnak utána s nemcsak rideg s annál kegyetle- 
nebb szavak szelik át felette a levegőt. Egy regáti misszióról szóló írás 
mondja a Bukarest-külvárosi magyar reformátusokról:3 „Aki föl- 
keresné őket, annak kenyérrel, ruhával, meleggel, pénzzel kell hozzá- 
juk mennie, mert különben megfagy ajkán az íge.” Nem is ezeken a 
külső dolgokon van a hangsúly, hanem magán a tényen. Az Ige által 
való gondozás csak akkor lehet igazán élő, ha szolgálni és segíteni 
akarással jár együtt, ha az a lélek, akihez Isten igéjét viszem, megérzi, 
hogy mindent feltettem azért, hogy ő Krisztust megtalálja, az Ő jóságát 
közvetlen-közelről megérezze. 


Minden véglettől az óvja meg tehát a szórványpásztorációt is, ha 
maradéktalanul az evangélium alapján áll. 


 
 
 
2 Erich Schick: Der Christ als Seelsorger. 
3 Szigethy Béla: Regáti misszió („Szórványaink.”) 
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II. 
 
Ezekután a szórványpásztoráció egészen gyakorlati kérdésére, a 


módszer kérdésére kell rátérnünk. Erről a kérdésről beszélni szinte 
lehetetlen dolog, hiszen nemcsak minden szórvány, de minden lélek 
más-más gondozást igényel. Itt tehát nem beszélhetünk a módszer 
hol-miként való gyakorlásáról, csupán vezető és általános irányelveiről. 


Legelőször is azt kell leszögeznünk, hogy a munkához a meglevő esz- 
közökkel, a meglevő lehetőség szerint kell hozzáfognunk.4 Elsősorban 
tehát a helyzet világos megismerése elengedhetetlen. Ezt nem lehet 
általános tapogatózással vagy légürestérbe póckolt hirtelen-megállapí- 
tásokkal, megvalósítani. Minden lelket lehetőleg külön-külön meg- 
ismerni, — szórványról lévén szó, — ez nem is olyan lehetetlen fel- 
adat. Már azért sem olyan lehetetlen, mert itt nem tudományos meg- 
ismerésről van szó. A psychológia módszerével teljes valójában meg- 
ismerni minden egyes lelket nem is lehetséges, de nem is szükséges. 
Elég, ha azt a lelket életének és lelkének középponti tényében ragad- 
juk meg: hogyan fogadja Krisztust, milyen álláspontra helyezkedik az 
Igével szemben?5 Ennek alapján meg kell állapítani a magvetés typu- 
sait, amint azt Jézus tette: meglátni azokat, akik köves talajként hat- 
nak vissza; azokat, akik hirtelen befogadják azt, de hirtelen el is felej- 
tik és végül azokat, akikben az elhintett mag jó talajra talál és terem- 
nek harminc annyit, hatvan annyit és százannyit. Mindenik talaj más 
munkálást kíván, azonban tartsuk szem előtt azt, hogy itt nem élet- 
telen tárgyakról van szó, amiket külső jelek után is meg lehet ismerni. 


Az egyéni pásztoráció leghelyesebb módja, ha mi magunk keres- 
sük fel híveinket otthonukban. Szórványban különben más lehetőség 
nincs is. A családlátogatás fontosságát eléggé hangsúlyozni nem is 
lehet. Azonban sok függ ennek a minőségétől, mert önmagában még 
csak formaiság. 


Legyen a látogatás egyszerű s nem valami nagylelkű lereszkedés, 
amiben színlelt jóakarat s felelősségérzés mutatkozik meg. Az ilyet 
előbb felismerik, mintsem gondolnók. 


A beszélgetések során azt tartsuk szem előtt, hogy minden ember- 
nél a saját sorsa az, ami a legjobban érdekli s amiben leginkább meg 
lehet ragadni. Ezt kell tehát elsősorban felhasználni arra, hogy benne 
Isten akaratának tényeit felmutassuk. Ha egy lélek őszintén meg- 
nyílik előttünk, óvakodjunk attól, hogy szavát — ha nem is olyan 
sokatmondók — lefitymáljuk, vagy mosolyogjunk rajtuk. Tekintsük 
úgy a lelket, mint amelynek legfőbb tulajdonsága, hogy a bűnnel küzd, 
de úgyanakkor vágyik a megváltás és Isten után. A bűn felfedésében 
legyünk bátrak, de mi magunk sohase igényeljük magunknak a bíró 
szerepét.6 Nem ítélgetésre van szükség, hanem arra, hogy testvéri 
lélekkel álljunk a mellé, aki magárahagyatottan küzd a világ és a 
 


 
 
4 Forgács Gyula: A belmisszió és cura pastoralis. 
5 Dr. Imre Lajos i. m. 
6 Dr. Imre Lajos i. m. 
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sátán ellen s megváltás utáni vágyára feleletül mutassuk fel előtte 
Krisztus halálát. 


A feltáruló sebek, kételyek és vívódásokra sohasem szabad azon- 
nal előhúzni a lelki mellényzsebből egy kész, általános, garantált minő- 
ségű megoldást és feleletet. Együtt kell vivódni, keresni a küzdő és 
kereső lélekkel s nem szabad magunkat tökéleteseknek beállítanunk, 
hanem úgy, mint aki testvér, mint aki úgyanannak a bűnös világnak 
a terhei alatt keresi a megtartó Krisztust. 


S mindez ne színlelés legyen, hanem őszinte megnyilatkozás. 
Őszinteségét már azzal is bizonyítsuk, hogy napról-napra Isten előtt 
is tusakodjunk imádságainkban azok életéért, akikért felelősek 
vagyunk. A szórványpásztoráció egyéni oldalának módszerét tehát 
egymás terhének hordozni akarása határozza meg. Maga a módszer 
hármas mozzanatú: megismerni a lélek kérdéseit és nehézségeit, Isten 
akaratának feleleteit megkeresni és határozott követelmény formájá- 
ban odaállítani a lélek elé, végül pedig segíteni azt a lelket, hogy maga 
tudja a feleleteket életében alkalmazni. Ezekben a módszerekben azon- 
ban nem maga a módszer mindenható, — mint ahogy az egész pászto- 
rálás is csak eszköz — hanem egyedül a Szentlélek, aki maga végzi 
el azt, amit mi el nem végezhetünk.7 


A pásztorációnak azonban nemcsak egyéni oldalai vannak, hanem 
gyülekezeti oldala is. A gyülekezeti pásztoráció tekintetében a szórvá- 
nyoknál legjelentősebb kérdés az anyagyülekezettel való kapcsolat 
kiépítése. Az anyagyülekezet hívei mindíg bizonyos jóakaratú lenézés- 
ben részesítik a szórványhíveket, tehát olyan módszert kell keresni, 
ami e két gyülekezeti csoportot össze tudja kapcsolni. Egyedül, a szór- 
ványgyülekezet elkallódik, még akkor is, ha lelkes tagjai mindent meg 
is tesznek érte, mert nincs meg egy erős, hatalmas anyagyülekezetben 
a hátvédje. Ha azonban az odatartozásnak a jelét látják, mindjárt 
kevesebb a veszedelem. Ahol olyan anyaegyház áll fenn, amelyik érzi 
ezt a felelősséget, ott a szórványgyülekezet is erősebb. 


A gyülekezeti szórványpásztorációval kapcsolatban megemlíthet- 
jük a következő követelményeket és feladatokat: 


1. A lelkipásztor nevelje arra a szórványhíveket, hogy ahányszor 
átmennek az anyaegyházközségekbe, a lelkészhez mindig térjenek be. 
A szórványlelkipásztornak nagyon közel kell állania híveihez. 


2. A lelkipásztor, ha csak teheti, minden alkalommal minden 
családot látogasson meg. 


3. A tényleges segítség kérdésében jelentős a munkaközösség. Vagy 
vigyek be még több családot az illető szórványba, vagy telepítsem el, 
lassanként a családokat erőteljesebb közösségekbe. 


4. A ki- s bevándorlást a lelkész állandóan tartsa nyilván. 
Végül még rá kell mutatnunk arra, hogy az egyéni és gyülekezeti 


szórványpásztoráció egy pontban csúcsosodik: az örök anyaszentegy- 
 


 
7 Dr. Imre Lajos i. m. 
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házra való rámutatásban. A szórványpásztoráció sem egyéni, sem 
gyülekezeti vonatkozásában nem elszigetelt munka, hanem az elhívot- 
tak közösségének, a láthatatlan anyaszentegyháznak szerves része. Ez 
a szempont óvja meg a pásztorációt a szektás és pietista vonásoktól s 
különösen nagy erőfeszítést jelent ott, ahol az egyház külső, földi lét- 
formáiban nem létezik, tehát a szórványokban. Erőt jelent ez egyrészt, 
mert a társtalanság érzését legyőzi, másrészt, mert misszióra kötelez. 
A szórványmissziónak el kell egyszer jutnia addig a pontig, amikor 
nemcsak a pásztorokat hajtja a missziói lélek, hanem külön-külön 
mindenkit. Csak egy ilyen misszói öntudat és lelkület, egy ilyen szent 
és akadályt nem ismerő lelki imperiálizmus lendülete lehet igazán 
megtartója a szétszórtságban élőknek. Ez az, ami egy új, erőteljes 
szempontot hoz be a szórványpásztoráció munkájába: nemcsak meg- 
tartani a meglevőket, hanem azt a lelket oltani be a szétszórtságban 
élőkbe, hogy kovászai legyenek a körülőttük levő idegen világnak. A 
szórványpásztoráció egyetemes anyaszentegyházhoz kapcsolódó fel- 
adata tehát ez lenne: nemcsak üzni a misszió gondolatát, de át is 
adni azoknak, akik igazi végvárai lehetnek az evangéliumnak; a szór- 
ványokban Lélektől áthatott, élő missziói személyiségek kialakulását 
munkálni. A szórványokat nemcsak úgy lehet tekinteni, mint egy meg- 
riasztott hadsereg roskadozó, pusztuló hátvédeit, hanem úgy is, mint 
Krisztus országának apró előörseit, amelyek által, az Ő diadala köze- 
ledik. 


Bereczky Sándor. 
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Az igehirdetés sajátos feladatai 
a szórványgyülekezetben. 


(Szórványhomiletika.) 


 
1. Legelőször azt kell ennél a kérdésnél megállapítani, hogy az 


Ige és az ígehírdetés nem változhat gyülekezetek, érdekek és viszo- 
nyok szerint. Az Ige egy, akárhol és akármilyen helyen prédikálják, 
mindíg úgyanazt mondja s nincs alávetve annak, hogy milyen isme- 
retkörű, érdeklődésű vagy gondolkozású emberek hallgatják. Az íge- 
hírdetés is egy, vagyis nem alkalmazhatja a maga mondanivalóját az 
emberekhez, azok külső körülményeihez. A kérdés most az: vajjon 
a gyülekezet milyensége, meghatározottságai, nem határozzák-e meg 
mégis az ígehírdetést? Erre a felelet az, hogy igenis meghatározzák, 
de nem annak tartalmában, hanem abban a módban, ahogyan az 
ígehírdetés folyik. Nem lehet tehát tekintetbe nem venni azt a helyze- 
tet, amelyben a gyülekezet van, azokat a sajátosságokat, amelyek 
abban a gyülekezetben az Ige hírdetését, hallgatását és befogadását 
meghatározzák. Ez a különbség azonban nem az Igében van, nem 
abban, amit az igehírdetéskor mondunk, hanem abban, ahogyan azt 
mondjuk. Míg tehát tartalmát tekintve nem beszélhetünk külön szór- 
ványprédikációról és szórványígehírdetésről, mert mindenütt Istennek 
úgyanazon megtartó Igéjét kell hírdetni, beszélhetünk ilyenről az íge- 
hírdetés formáját, módját illetőleg. Sőt nemcsak beszélhetünk, hanem 
kell is beszélnünk, mert Isten azt akarja, hogy az ő ízenete minden 
lélekhez és minden gyülekezethez éppen abban a külső és belső hely- 
zetben szóljon és jusson el, amelyben az a lélek vagy gyülekezet van. 


Az ígehirdetésnek tehát két kérdése van a szórvány számára. Az 
egyik ez: mit izent Isten?, a másik: milyen körülmények között levő 
lelkeknek izeni azt. Mivel pedig az ígehírdetés mindig a bűnről és íté- 
letről, a kegyelemről és szabadulásról szól s mivel a mi jelen hely- 
zetünket a bűn hatalma határozza meg, a szórványígehírdetésnek azt 
kell megmutatnia, hogy a bűn azon világában, amely világot a szór- 
ványban élő lelkeket körülvevő helyzet jellemez, hogyan szól és mit 
mond Isten az ő üdvözítő kegyelméről. A szórványígehírdetésben 
tehát óvakodni kell attól, hogy a szórványprédikáció sajátos jellegét 
másban, alacsonyrendű utalásokban, szentimentális frázisokban stb. 
keressük, hanem egyedül annak a reális meglátásában: milyen az a 
gyülekezet, amelynek itt az Igét hírdetni akarjuk. 
2. A szórványprédikáció tartalmára vonatkozólag a következőket 
kell éppen ezért tekintetbe venni. Mivel a szórványban levők állan- 
dóan más felfogások és hitvallások különbségei között élnek, amelyek 
reájuk is hatnak s amellyel szemben csak öntudatos hittel tudnak 
védekezni, szükséges, hogy a prédikáció igyekezzék éppen a refor- 
mátus hit legnagyobb és legjellemzőbb kérdéseit eléjük állítani. A 
gyülekezet tagjai, akik különféle hitrendszerek, irányok kereszttűzé- 
ben élnek, azt várják, hogy kérdéseikre, amelyek ezen a téren felme- 
rülnek s amelyek állandóan fennforognak, az ígehírdetés válaszoljon. 
Mi a mi tanításunk a megigazulás, a kegyelem, a jócselekedetek, a 
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búcsú, a bőjt stb. kérdéseiről? Van-e a református egyháznak olyan 
tanítása, ami eligazit s amihez alkalmazkodni kell? Ezért óvakodni 
kell attól, hogy a prédikáció a református hitet csak negációkban 
mutassa fel, mert a lelkek pozitiv hitre vágynak, amely őket meg- 
tarthatja s amelyre a más felfogásokkal szembeállítva, mint a saját- 
jára hivatkozhatnak. 


Viszont éppen úgy óvakodni kell attól, hogy az ígehírdetés más 
felfogások cáfolata, vitatkozás, polemizálás legyen. A szórványlélek, 
amely a maga hitvallásában nem nyert megfelelő részletes tanítást, 
visszariad attól, ha a prédikációban vitatkozást hall. Hiányos elő- 
ismeretei miatt inkább a keresztyén hit általános igazságaihoz kap- 
csolódik s szivesen hallja azt is, amiben a mi hitünk a többi egyház 
hitével megegyezik, szeretné látni, hogy ő sem sokkal más, mint a 
körülte levők. Ezért az ígehírdetésben ezekre az igazságokra is kell 
hivatkozni, sőt ezekből kell kiindulni, de nem állani meg itt, hanem 
rámutatni arra, hogyan érti ezeket a mi egyházunk. Nem theologiát, 
nem dogmatikai tételeket kell tehát hirdetni, hanem Isten kegyelmes 
evangéliumát s azt mutatni meg, hogyan szól ez az evangélium a mi 
egyházunk hitvallásában. A szórványprédikációnak még inkább, mint 
másutt, bizonyságtételnek kell lennie Isten őket hivó, hozzájuk is 
elküldő, őket is kereső ízenetéről. 


Mivel a szórványlélek legjobban a közösséget nélkülözi, ezért az 
ígehírdetés nemcsak egy elmondott prédikáció, hanem tulajdonképpen 
minden prédikáció az anyaszentegyház nagy közösségének hozzájuk 
is szóló ízenete is. A prédikációban nem az a lelkész szól csak hozzá- 
juk, hanem az a nagy testvéri közösség, amelyben, az anyaszentegy- 
házban, ők is benne vannak, még ha nem is látják ennek nyilvánvaló 
jeleit s ha nem is érzik meg néha az egyház őket is hordozó szerete- 
tét. Az, hogy az íge hallgatása közösséget teremt mindazok között, 
akik azt hallgatják, s csak ez teremt igazi közösséget, s hogy az anya- 
szentegyház tagjai között benső és mély testvéri viszonynak kell fenn- 
állania, ezt a szórványlélek érti meg legjobban, mert ő távol van ettől 
a közösségtől, pedig vágyik reá. Ezért a szórványígehírdetésnek meg 
kell éreztetnie, hogy abban hozzájuk Istennek a hivek nagy közössé- 
gében szóló igéje beszél. Fel kell használni az alkalmat, hogy ezt a 
közösségtudatot erősítsük, hogy ne érezzék az ígehírdetést egyéni vál- 
lalkozásnak, hanem az egész egyház munkájának, rá kell mutatni 
arra, amit Isten a multban tett az egyházzal és adott az egyháznak, 
Isten harcát és győzelmét a bűn felett a világ eddigi életében. 


Tekintetbe kell venni, hogy a szórványgyülekezet tagjai az íge- 
hirdetés elé egyéni életük kérdéseivel mennek. Ami a nagy gyüleke- 
zetekben, ahol több alkalom van az Igét hallgatni, egymásra jobban 
hatnak a gyülekezet tagjai, megoldódik, vagy nem is tűnik fel olyan 
súlyos kérdésnek, itt az egyedüllétben, idegen hitrendszerek hatása 
alatt súlyos és emésztő kérdéssé lehet; amellyel egyedül kell a 
léleknek küzdenie. Ezért az ígehírdetésnek úgy kell eljárni, hogy 
ismerje a kérdéseket, s ezekre a feleleteket ne általánosságban, hanem 
személyes feleletek gyanánt adja meg. Itt úgy lehet prédikálni, ha min- 
den lelket és azoknak kérdéseit, a reájuk gyakorolt hatásokat ismer- 
jük s azokra az Ige feleletét adjuk. Viszont éppen így sokszor fásult- 
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ság és közömbösség uralkodik a lelkekben, akkor is erre és ilyen 
nehézségek között kell Isten izenetét hírdetni. 


3. Az ígehírdetés módjára nézve a következők fontosak. Egyik 
legfontosabb kérdés az ígehírdetés nyelve. A szórványgyülekezet tag- 
jai, hiányos előismeretük, sokszor hiányos nyelvismereteik, de a más 
hitrendszerekkel való kapcsolatuk következtében is, a legközönsége- 
sebb vallási fogalmakat és elnevezéseket nehezen értik meg. Ilyen sza- 
vak, mint kegyelem, váltság, megigazulás, vagy ismeretlenek előttük, 
vagy pedig, ha a szó ismerős is, téves fogalmuk van annak jelentésé- 
ről. Ez arra figyelmeztet, hogy ezeket nem fogalmi meghatározások, 
hanem példák útján kell előttük megvilágosítani. 


Ezért a szórványprédikációknál az illusztráció elsőrendő fontos- 
ságú. Képeket, hasonlatokat kell használni, amelyek megvilágítják, 
amit mondani akarunk, de úgy, hogy ezek a képek az Igét el ne 
homályositsák és ne pótolják. Különösen lehet és szükséges ilyen 
képekben megmutatni Istennek Krisztusban való szeretetét, Krisztust, 
mint személyes Megváltót, akihez a lélek legmélyebb ragaszkodásával 
lehet ragaszkodni és kapcsolódni. 


Óvakodni kell attól, hogy a prédikáció tartalmatlan, nagyhangú 
frázisokból álljon, mert ezek itt még rosszabb hatást tesznek, mint 
másutt, nem lévén meg az az ünnepélyes környezet, amelyben az ilyen 
nagyhangú ígehírdetés bizonyos méltóságot tud jelenteni. A prédi- 
káció nyelve legyen egyszerű, arra törekedve, hogy megértsék s 
ismerve azokat, akiknek ez szól. Óvakodni kell attól, hogy a prédi- 
káció állandóan a szórványban lakók elhagyottságát, egyedüliségét, 
nyomoruságait tárgyalja, úgy kell hozzájuk szólni, mint akik benne 
vannak egy nagy közösségben, de óvakodni kell attól is, hogy szemé- 
lyeskedés, köznapi érdekű esetek és kérdések tárgyalása legyen, mert 
az ígehírdetésben nagy dolgokat akarnak kapni s nem apró utasi- 
tásokat. 


Az ígehírdetés és pásztoráció viszonya itt különösen fontos. Azt 
mondhatjuk, hogy amíg a többi gyülekezetben inkább a pásztorációra 
épül fel az ígehírdetés, itt fordítva, az ígehírdetésnek kell a pász- 
torációra támaszkodnia. A prédikációhoz szükséges, hogy a lelkész 
ismerje a gyülekezet tagjait s azok kérdéseit, hogy feleletet tudjon 
adni kérdéseikre. 


Az egész ígehírdetésnek fontos feladata az, hogy igazán evangé- 
liumot, Isten megváltó kegyelméről szóló örömízenetet hírdessen, hogy 
a sötétségben ülő és egyedülvaló népet meggyőzze Isten közösség- 
teremtő és másokkal és saját magával összekapcsoló nagy kegyel- 
méről. 


Magyary Vince, 


Bereczky Sándor. 
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Vallástanítás a szórványokban. 
 
A szórványmunka egyik legnehezebb kérdése, a vallástanítás kér- 


dése, pedig talán ez a legfontosabb kérdés. Vannak szórványok, ahol 
felnőttek csak névleg reformátusok s a vegyes házasságok folytán lel- 
kileg már hozzá hasonultak környezetükhöz s ezek között bizony 
nagyon kevés eredményt lehet most már elérni. Az ilyen helyeken 
csakis a gyermekben lehet reményünk, s ezeket kell minden erőnkből 
öntudatos reformátusokká nevelnünk és magunknak őket megtarta- 
nunk. De a gyermekek tanítása nem csak ezeken a helyeken fontos, 
hanem minden egyes szórványban, ahol csak van egy-két gyermek, 
akik a jövendő hordozói és egyuttal jövendő munkatársaink. 


A vallástanitás azonban amilyen fontos kérdés, éppen olyan nehezen 
is lehet megoldani. Az ideális vallástanítás az lenne, ha a használat- 
ban lévő és közkézen forgó valláskönyveink teljes anyagát meg tud- 
nánk tanítani a szórványainkban is éppen úgy, mint felekezeti isko- 
láinkban. Azonban ez keresztűlvihetetlen, mert: nincs elég idő, nin- 
csen megfelelő tankönyv, a gyermekek nagyrésze nem tud írni-olvasni, 
és nem járnak rendesen az órákra. A legtöbb szórványgondozó lelkész, 
csak minden 3—4-ik héten tud egyszer kimenni a szórványába s akkor 
is legjobb esetben csak egy félnapra. Ez alatt a fél nap alatt, istentisz- 
teletet kell tartania, meg kell beszélnie az ügyes-bajos dolgokat, láto- 
gatnia kell és vallást is kell tanítania, amire már alig jut idő. Jó, ha 
egy órát tud foglalkozni a gyermekekkel. Eszerint a vallástanításra 
havonta átlag 1 óra jut, ami évi 12 órát tesz ki. Tehát ez alatt a havi 
1 óra alatt kell foglalkoznia az összes gyermekekkel, akik között lehet 
bármely nagy, ennek megfelelő korú gyermek. Egy másik nagy nehéz- 
ség az idő hiányán kívül, hogy nem tudnak a gyermekek magyarul 
írni és olvasni, tehát nem lehet őket könyvből tanítani, hacsak először 
magyarul olvasni meg nem tanítjuk a gyermekeket. A mostani tan- 
könyveket különben sem lehetne használni a szórványokban, mert 
igen nehezek, és csak ott használhatók, ahol rendes vallástanítás folyik 
és elegendő idő áll rendelkezésre az anyag elvégzésére. Erre nézve a 
legjobb megoldás az lenne, ha a szórványaink részére az egyházkerü- 
let külön valláskönyvet bocsátana ki, melynek az anyaga rövid, össze- 
foglaló, könnyen érthető legyen. A szórványgondozó lelkészek tapasz- 
talhatták, hogy mennyire hátrányos a tanításra nézve, hogy a gyer- 
mekek nem járnak rendesen az órákra. Ez ellen csak úgy lehet véde- 
kezni, ha a gyermekekkel úgy meg tudjuk kedveltetni a vallásórát, hogy 
arra sokszor szüleik ellenkezése dacára is eljöjjenek. 


A legnehezebb feladat az anyag felosztása, amely teljes és az idő- 
nek megfelelő kell legyen. Én ezt a feladatot a most használatban 
lévő valláskönyvek alapján a következőképpen próbáltam megoldani: 
mivel egyszerre több különböző osztályba járó gyermekkel egy időben 
kell foglalkozni, 4 egyenlő részre osztottam a bibliai és egyháztörté- 
neti anyagot és a kátét pedig az V—VI. osztály számára osztottam be. 
Eszerint a szükséges anyagot 4, illetve 2 év alatt lehetne elvégezni. 


A csoportosításnál gondolnunk kell arra, hogy a gyermekeket itt 
inkább felekezeti — confessionális öntudatra kell nevelnünk. Nagy 
súlyt kell fektetnünk az egyháztörténeti részre és elébük kell állítani 
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a nagy kálvinista személyiségeket. Ugyancsak röviden fel kell mu- 
tatnunk a kálvinizmus szerepét Erdélyben. 


A négy évre beosztott anyag a következő: 
 


I. év. 


1. A teremtés története. 
2. A bűneset. — Kain és Ábel. 
3. A vízözön. 
4. Ábrahám. — Izsák. 
5. Jákob és József. 
6. Mózes (vándorlás). 
7. Tízparancsolat. 
8. Izráel Kánaánban (Józsué, Bírák). 
9. Sámuel. 


10. Saul, Dávid, Salamon. 
11. Illés és Dániel. 
12. A fogság. 


 
II év. 


1. Ézsaiás (Messiási jövendőlések). 
2. Keresztelő János. 
3. Krisztus születése. 
4. Krisztus megkeresztelése és kísértetése. 
5. Hegyi beszéd. 
6. Krisztus csodái (az ötezer ember megelégítése, Lázár feltá- 


masztása, a tenger lecsendesítése). 
7. Isten országa a Jézus példázataiban. 
8. Krisztus az utolsó ítéletről. 
8. Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. 


10. Krisztus halála. 
11. Krisztus feltámadása. 
12. A Szentlélek eljövetelének ígérete. Áldozó csütörtök. 


 


III. év. 


1. A Szentlélek kitöltetése. 
2. Ünnepeink (összefoglalás). 
3. A biblia. 
4. Apostolok cselekedetei. 
5. Az első gyülekezet és élete. 
6. István vértanú. 
7. A keresztyénség terjedése. 
8. Pál apostol megtérése. 
9. Pál apostol térítő útjai. 


10. A keresztyénség terjedése a római birodalomban. 
11. Az üldözések (vértanúk). 
12. A keresztyénség, mint római állam-vallás. 
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IV. év. 
 


1. A pápaság kialakulása. 
2. A magyarok megtérése. 
3. A keresztyénség megromlása. 
4. Reformáció (Luther és Zwingli). 
5. Kálvin. 
6. A reformáció elterjedése hazánkban. 
7. Magyar reformátusok. 
8. Kiváló református fejedelmek (erdélyi). 
9. Ellenreformáció (Gályarabok) 


10. A protestáns egyházak. 
11. Egyházunk szervezete. 
12. Egyházközségünk és története. 


 


A „Heidelbergi Káté” anyaga. 
  


A következő kérdések: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 13., 14., 
15., 18., 20., 21., 22., 23., 26., 29., 31., 32., 34., 40., 44,. 45., 53., 54., 
56., 63., 65., 66., 68., 71., 75., 76., 77., 78., 81., 86., 92., 94., 96., 99., 
103., 104., 105., 108., 110., 112., 113., 116., 119., 122., 123., 125., 126., 
127. — Ez az anyag két évre szól és a V—VI. osztály anyagául szolgál. 


Ezek mellett még fontos az énektanítás is. Ez teszi változatossá a 
vallás órát, de emellett nélkülözhetetlen is. Tanácsos olyan énekeket 
választani, amiknek a dallamára több ének is megy. Itt összeszedve 
utalok az alábbi 43 énekre, amelyek nagyon szükségesek és a külön- 
böző csoportokból vannak összeállítva: 


I. osztály. 


1., 18., 36., 70., 96., 265. 
II. osztály. 


3., 19., 37., 66., 120., 221. 
III. osztály. 


20., 44., 99., 103., 230., 242. 


IV. osztály. 


31., 47., 18., 106., 132., 86., 244., 286. 


V. osztály. 


48., 81., 100., 203., 224., 257., 258., 279. 


VI. osztály. 


84., 114., 238., 256., 260., 266., 271., 277., 280. 
Ezekben tudom összefoglalni a vallástanítás anyagát. Megpróbál- 


tam összefogni mindazt, amit szükségesnek találtam és igyekeztem 
egészet adni. Egységes rendszert adni a szórványok részére, és egyféle 
módszert alkalmazni minden szórványra nem lehet, mivel a módszer 
mindig az adott helyzethez alkalmazkodik. Egy vezérelv kell vezessen 
mindenkor minket, az, hogy a vallástanításban is Isten igéjét hirdetjük. 


Genda János. 
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A szórványlélek és szórványgyülekezet 
jellemvonásai. 


(Szórványlélektan.) 


 
1. Ahoz a munkához, amit a szórványokban lakó hivek között 


végzünk, szükséges ismerni azokat a lelkeket, akik itt laknak s azt a 
gyülekezetet, amelyet ezek alkotnak. Természetesen csak nagy voná- 
sokban lehet ennek jellemvonásaira rámutatni, mert ez olyan kérdés, 
ami hosszas tanulmányt igényel s mert ezek a vonások helyenként 
mások és mások a helyi körülmények és az egyéniségek szerint. Maga 
az a helyzet, amelyben az illető lélek és gyülekezet él, a körülte lakók 
felfogása, hite, nyelve, világnézete befolyásolja ezeket és más és más 
vonásokat vált ki a lelkekből. Azért itt csak azokat az általános voná- 
sokat keressük, amelyek minden szórványban élő lelket jellemeznek, 
vagy amelyek, mint kisértések, ott állanak minden ilyen lélek és gyü- 
lekezet előtt. 


Egy másik szempont, amit meg kell figyelnünk az, hogy az egyes 
szórványok keletkezési oka is nagyon meghatározza azokat a lelkeket, 
akik abban laknak, sőt az egész szórványgyülekezetet is. A fogyó ten- 
denciát mutató, desolálódó szórványokban általában azzal találkozunk, 
hogy a lakosság érzi a maga helyzetének folytonosan nehezedő voltát, 
tespedtség, kedvetlenség üli meg a lelkeket s a gyülekezet régi ereje 
nem lelkesítőleg és indítólag, hanem éppen elkedvetlenítőleg hat reá- 
juk. Az ilyen lelkek, akik egy elmult és összeomlott világ felett járnak, 
akiknek egyházuk régi életének csak emlékei maradtak meg, több- 
nyire félénkek, inkább hajlanak a miszticizmusra, hajlandók úgy 
tekinteni életüket, mint amelynek már nincsen jelentősége és köny- 
nyebben mondanak le hitükről s csatlakoznak más egyház tagjai 
közé. Ez a lethargikus, elkedvetlenedett magatartás szintén hozzájá- 
rul az ilyen szórványok pusztulásához. Viszont az olyanok, ahol bete- 
lepülés útján jött létre egy ilyen gyülekezet, még magukkal hozták 
előbbi gyülekezetükből az öntudatosságnak bizonyos érzését, talán 
arra is gondolnak, hogy itteni letelepedésük ideiglenes, talán vissza- 
tekintenek a régi gyülekezetbe, s arra, amikor oda visszatérhetnek, 
a megkezdett munka láza táplálja őket, itt sokszor reménykedést 
tapasztalunk, amelyet a sikertelenség esetében éppen úgy felvált a 
kedvtelenség és kiábrándulás. 


2. Melyek azok az általános vonások, amelyek a szórványlelket 
jellemzik? Az első jellemző vonás az egyedülvalóság érzése. A szór- 
ványlélek egyedülvaló lélek, aki éppen abban a vonatkozásban, ami 
a közösséget legjobban követeli, a maga Istennel való viszonyában a 
közösségtől elszakitva, egyedül érzi magát. Ez az egyedülvalóság vál- 
hatik megszokottá s ekkor annak kényelmetlen érzése megszűnik, de 
vele megszünik a közösség utáni vágy is, s így a lelki élete eltorzulhat, 
magának való, csak a saját egyéni életét élő emberré válhat, aki má- 
sokkal nem törődik. 


Máskor ennek a jelenségnek ellentéte gyanánt éppen a közösség 
utáni vágy fogja el, elárvultságának és egyedüliségének tudatában 
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annál inkább keres társat, akik vele, Istennel való közösségében 
viszonyban lehessenek s sok esetben ez az oka a fokozottabb buzgó- 
ságnak, az Ige utáni nagyobb és mélyebb vágyakozásnak, áldozat- 
készségnek, amit sokszor a szórványokban lakóknál tapasztalhatunk. 


Ebből az egyedüliségből következik a közvetlen környezetéhez 
való nagyobb ragaszkodás. Az idegen környezetben a lélek a család- 
jában kapja meg azt, amit az egyházban keres s sokszor a családi 
élet mélysége és ereje ebből a forrásból táplálkozik nála. Viszont van 
eset arra, hogy éppen a közösség szabályozó és fegyelmező erejének 
hijján, felmerül a kísértés a féktelenségre, minden kapcsolat megraga- 
dására s ez szétzülleszt és megsemmisít régi kapcsolatokat és kötelé- 
keket is. 


A szórványlelket egy másokból álló közösség veszi körül. Ez a 
közösség kétféle hatással lehet rá. Lehet, hogy a maga értékeinek, a 
maga hitének annál nagyobb erővel való megőrzésére indítja, de lehet, 
hogy elkedvetleníti, tömegével és erejével elnyomja és megbénítja. 
Mindíg azon a ponton támad ez a reakció, akár az erőkifejtés, akár 
a megbénulás formájában, amely ponton a reá gyakorolt nyomás a 
legnagyobb. Ha a hitbeli különbség a legélesebb közte s a körülte 
lakók között, akkor a hit oldalán. Az utóbbi esetben ez azzal jár, 
hogy a saját hitét, a környező idegen hittel szemben kicsinynek, jelen- 
téktelennek, erőtlennek tartja. Úgy látja, hogy annak igazságai, külö- 
nösen, ha saját maga sem ismeri jól ezeket az igazságokat — és legtöbb- 
nyire ilyenek a szórványba kerültek — nem állhatnak meg a többségi 
hit ereje, látható eredményei, hangosan hírdetett tételei előtt. Ez egy 
vallási csökkentértéküséggel növeli már eddig is fennálló csökkent- 
értékűség-tudatát. A maga hitének kérdéseit nem is meri előhozni, s 
vagy magába zárja, amikor azok elsorvadnak a kifejezés hiánya 
miatt, vagy egészen hitelüket vesztik, s így könnyen enged a másik 
hit hirdetett tételeinek. Mivel a többségben levő hitnek, erejénél fogva 
mindig megvan egy bizonyos vonzó ereje, lassanként a lélek ezeket a 
tanításokat veszi át, talán öntudatlanul és a magáét elhagyja. 


Ide tartozik és súlyosbítja ezt az a tény, hogy arra a környe- 
zetre, amely között él, rá van szorulva. A maga egyházának, hité- 
nek megtartó, őt felkaroló és támogató erejét nem érzi, viszont a 
másokkal való együttélés naponként kíván tőle alkalmazkodást má- 
sok felfogásához, életstílusához, gondolkozásához. Ezt az alkalmaz- 
kodást meg kell adnia, mert nem tudja és nem akarja kizáratni ma- 
gát a tágabb közösségből, azok sokszor új és vonzó, érdekes dolgok- 
nak is tetszenek előtte, amelyek követésre indítják. Igy lassanként 
élete külső keretei is megváltoznak, szokásai, gondolkozása, felfo- 
gása a különböző kérdésekről s átalakul egész lelke a környezet sze- 
rint. Most már az látszik előtte idegennek, ami előbb az övé volt s 
ettől egy lépés, hogy meg is tagadja azt. 


3. Ha a szórványlélek gyülekezetben van, vagyis többekkel 
együtt, akkor ez a folyamat megállítható, vagy lassítható. A szór- 
ványgyülekezetnek is vannak azonban olyan vonásai, amelyek a 
helyzetéből fakadnak. Az ilyen gyülekezet osztozik az egyes azon 
nehézségében, hogy kicsinynek, jelentéktelennek látja magát és azt 
a hitet, amit ápol. Úgy látja, hogy előtte ismeretlen messzeségben és 
magasságban lehet ugyan egy egyház, amely az övével rokon, de 
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annak a keze nem ér idáig, s neki itt kell élnie azok közt, akik 
körülte vannak. Sokszor lép fel azzal a váddal az anyaegyházköz- 
séggel szemben, hogy nem törődik vele, mert úgy érzi, hogy mint a 
beteg gyermek — és az is — több figyelmet és gondot követelhet, 
mint más. Ebből sokszor támad az a kísértés, hogy el akarja tartatni 
magát, elkényesedik, csak kér, követel, de saját magát nem akarja 
segíteni, azzal az igénnyel lép fel, hogy minden szükségletét mások 
hordozzák. Ez, akármilyen kényelmes is rá nézve, azzal a veszéllyel 
jár, hogy elgyöngül még jobban és még képtelenebb lesz az erő- 
kifejtésre. Mivel a hit kérdéseiben tájékozatlanabb, mint mások, 
jobban ki van téve idegen hatásoknak, de egyuttal több olyan kér- 
dése is van, ami miatt az igehirdetéssel szemben más és több igényt 
támaszt, mint a többiek. 


A szórványgyülekezet egyik legnagyobb nehézsége a megszer- 
vezés kérdése. A helyi szempontok, rokonszenvek és ellenszenvek 
leküzdése számára nehezebb, mint egy önálló életet élő gyülekezet 
számára, kinőhet egy-egy szórványgyülekezetben egy olyan egyéni- 
ség, aki mindent saját maga akar intézni, aki esetleg már erre érde- 
meket is szerzett a hivek összetartásának eddigi munkája révén, de 
akinek ilyen törekvései ellenszenvre találva, a személyi ellentétek 
és gyülölködések mocsarában tudja megfojtani az egész szórvány 
életét. 


Nem lehet észre nem venni azért azt, hogy a szórványgyüleke- 
zet sokszor buzgóságban, az Ige utáni vágyakozásában, áldozatkész- 
ségben és kitartásban messze felül tudja mulni a legnagyobb gyüle- 
kezeteket. Ahol meglátták, hogy egyedüliségük nem az emberektől, 
hanem Istentől való egyedülvalóság, vagyis, hogy Isten tudja ezt 
megszüntetni, ott az Ige hallgatásában és Isten szolgálatában nagyon 
hivek és buzgók tudnak lenni. Annyival könnyebbé válik most ez 
esetben éppen azon tény által, ami eddig baj és kísértés volt, hogy 
kevesen vannak s ezek a kevesek nagyobb hittel és szeretettel tud- 
nak ragaszkodni Istenhez. Igy válhatik éppen az, ami nehézség volt, 
áldássá a szórványlélek és gyülekezet életében. 


Gara József. 
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Törekvések a szórványgondozás munkájára. 
 
A keresztyén egyházat a maga történetében vizsgálva, a jelenlegi 


egyházi mozgalmaknak olyan formáira találhatunk, amelyek a mának 
útmutatásúl, bíztatásúl, erősítésűl — tanulságul szolgálhatnak. A szór- 
ványgondozás munkáját a maga történetében vizsgálva, a puszta tudo- 
mányos érdek helyett és mellett, — hiszen erre a jelen dolgozat nem 
is vállalkozhatik — ez a szempont vezetett. A szórványgondozást, mint 
történeti kérdést teljes tudományossággal eddig nem tárgyalták sem 
nálunk, sem idegen nyelvű protestáns irodalomban (az esetleges rész- 
let-kérdésekkel foglalkozó irodalomhoz nem jutottam hozzá; a ma- 
gyar szórványgondozás történetére pedig semmiféle feldolgozást nem 
találtam). A kédést pedig az egész keresztyén világra vonatkoztatva 
még senki sem dolgozta fel. 


Ha a keresztyén egyház történetét két nagy korra osztjuk fel: a 
reformáció előtti és reformáció utáni korra, az első kérdés, amit fel 
kell vetnünk és meg kell vizsgálnunk az, hogy lehet-e a reformáció 
előtt szórványról és szórványgondozásról beszélni. 


A szórvány, diaspora bibliai eredetű szó. A szórványgondozásra 
irányuló első törekvések gyökerei is a Bibliához vezetnek el. Az ótes- 
tamentumi zsidó diasporákkal és az őskeresztyén szórványokkal való 
foglalkozás, nem e dolgozatnak a feladata s így a teljesség kedvéért 
pusztán megemlítjük, kiemelve az őskeresztyén egyházban folyó szór- 
ványgondozó munkából Pál apostol személyiségét, aki „a diaspora 
misszió legnagyobb hőse”.1 A szórványosan fellépő és elterjedő keresz- 
tyének gondozását ő vette kezébe. Talán neki volt eddigelé a legna- 
gyobb szórványterülete. Nem is volt ideje a szórványgyülekezetek 
mindenikét rendszeresen látogatni. A legtöbb helyen életében csak 
egyszer fordulhatott meg. Minden helyen ígét hírdetett, tagokat gyüj- 
tött s közülök vezetőket, munkásokat választott. Az egyes gyülekeze- 
tek között kapcsolatot teremtett, látogatásukra apostolokat küldött. 
Őmaga pedig szórványaival állandóan fenntartotta kapcsolatát: leve- 
leivel felkereste őket s imádságaiban Isten előtt hordozta kérdéseiket. 


Az ókatholikus egyházat vizsgálva, történeti adatot nem nagyon 
találunk, amelyben a diaspora szó s így a szórványgondozás szere- 
pelne. Ha azonban gondos és egészen a legkisebb adatig lehatoló vizs- 
gálat alá vennők a keresztyén egyház történetének ezt a korszakát, 
minden bizonnyal, ha nem is az egyház egész életét megrázó törek- 
vésként, de a még teljesen és véglegesen meg nem szilárdult egyház- 
ban találhatunk szórványlelkekre, akiket valamelyes gondozásban 
részesítettek. Ez annál inkább feltehető, ha számításba vesszük, hogy 
ebben az időben az egymásért való gondoskodás, a mások gondjának 
a felvevése talán erősebb volt, mint a későbbi korokban, amikor dog- 
matikai harcok és egyházszervezeti kérdések dultak az egyházban. 


A középkori katholikus egyházban szórvány hiányában szórvány- 
gondozásról sem beszélhetünk. Ebben a korban a keresztyénség a leg- 
több országban államvallássá vállott. Az egyház külső egységét semmi 
 


 
1 Ágoston Sándor: Szórványok egyházi gondozásban. 
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sem zavarta még. A keresztyének Európában egységes tömbökben 
laktak. Emellett pedig a mai emberre jellemző gyakori helyváltoztatás, 
kivándorlás, különösen pogányok közé, nem gyakori eset. Ebben az 
időben ezért az egyháznak egyáltalán nem lehetett kérdése a szór- 
ványgondozás. 


A szórvány és ezzel együtt a szórványgondozás problémája is 
csak a reformáció korában, illetve a reformáció után lépett fel valójá- 
ban. A reformáció korában a diaspora-szórvány szó nincs használat- 
ban. De mindemellett a reformáció elterjedésével kapcsolatban a refor- 
mált egyházakban több olyan munka indult meg, amely bár nem 
szórványgondozás nevet viseli, de teljesen megfelel annak. A reformá- 
ció felléptével megbomlott az egyház egysége. A keresztyén államok- 
ban az egy tömegben — esetleg csak nehány zsidóval tarkított keresz- 
tyének között most külön egyházak alakulnak ki. A reformáció terje- 
dése kezdetben szórványos. Még az olyan államokban is (például 
Anglia), ahol a reformáció elterjedése az állam vezetőségének kénysze- 
rítő erejében nyeri magyarázatát, — a reformáció ilyen elterjedését 
mindíg megelőzte egy nehány szórványosan fellépő léleknek a meg- 
világosodása. A legelső ilyen szórványlelkek azok a diákok, akik a 
reformátorok lábainál látták meg azt a világosságot, amelyet a refor- 
máció gyújtott és otthon egy ellenséges világban képviselték ezt a 
szent ügyet. A reformátorok ezeket a szórványlelkeket gondozás alatt 
tartották. Akár Pál apostol, ők is a szórványgondozásnak két hatal- 
mas eszközével dolgoztak az imádsággal és a levelezéssel. Leveleikkel 
többször felkeresik őket, kérdéseik felől érdeklődnek, biztatják, erősí- 
tik hitüket. Leveleiket sokszor még a tömlöcök mélyeire is eljuttatják 
(például Kálvin levelei). A reformációban ismét felújult az őskeresz- 
tyén egyházban megismert összetartozás, egymás iránt való szeretet 
és felelősség, amely a szórványban élőkről való gondoskodást lehet- 
ségesíti. A reformáció kori szórványok nem a széthullás, nem a meg- 
semmisülés jegyét hordozták magukban, hanem egy szárba szökkenő 
új életnek voltak első csirái. Mint kovász élesztették meg a tésztát; ter- 
jesztői, kezdetei lettek egy hatalmas, ma az egész világot átfogó és 
átható közösségnek: a református keresztyén egyháznak. A reformáció 
szórványai gyors léptekkel anyaegyházakká alakultak. Egyházme- 
gyék és egyházkerületek keletkeztek. Sok helyen a református hit 
államvallássá lett. Az egyháznak más kérdései nyomultak előtérbe. 
A kis közösségekről (például szórvány) a figyelem a nagyobb közös- 
ségek felé fordult. A szórványok nem szüntek meg egészen, de a szór- 
ványokról való gondoskodás egy-egy lelkiismeretes, felelőségérzettel 
telt lelkipásztor vagy vezető vállán maradt. 


Az ellenreformáció a maga harcaival figyelmeztetés volt az „új” 
egyházaknak. Ráfordította a figyelmet ismét a kisebb közösségekre. 
Ennek a ráfordulásnak legtöbbször az volt az indító oka, hogy az 
ellenreformáció harcaiban sok erős, népes anyaegyházközség, nagy 
gyülekezet, szórvánnyá apadt. Ennek a folyamatnak a legklassziku- 
sabb példája Franciaországban látható: az ottani úgynevezett „pusztai 
egyházban”. A pusztai egyháznak majdnem minden gyülekezete szór- 
ványgyülekezetnek, minden tagja pedig szórványléleknek nevezhető. 
A francia pusztai egyházat gondozó lelkipásztoroknak a munkája, 
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laikusoké és egyháziaké egyaránt, — ha időben s helyi sajátos 
viszonyait tekintve sokban különbözik a mai szórványgondozás mun- 
kájától — mégis az ezzel való foglalkozás a szórványgondozás mun- 
kájának olyan oldalait és módjait s egyszersmind eredményeit és áldá- 
sait mutatja fel, amely erőben, lelkesedésben, hitben, kitartásban a 
szórványgondozás történetében a legszebb példa. Helyszüke miatt 
azonban csak a megemlítése mellett kell maradnunk, két legjelesebb 
prédikátoruk Court Antal és Rabaut Pál személyiségét kiemelve; 
úgyanakkor pedig az ő életükkel és munkájukkal való foglalkozást 
ajánljuk mindenkinek, aki a szórványgondozás munkájában bíztató 
példát akar látni (Pruzsiuszky Pál: Hugenották, stb. című munkája 
nagyon jó és élvezhető feldolgozása magyar nyelven ennek a kér- 
désnek). 


Az ellenreformáció okozta üldözések miatt sok külföldi protes- 
táns idegen országokban kereste menedékét. Ezek a menekült protes- 
tánsok a legtöbbször egy-egy protestáns szellemű városban (például 
Genf) telepedtek meg kisebb-nagyobb számban s itt saját maguk gon- 
doskodtak a legtöbbször arról is, hogy lelkipásztoruk legyen. Ezeket 
a menekült protestáns gyülekezeteket is nagyon gyakran szórványok- 
nak tekinthetjük. Ami megkülönbözteti ezeket a gyülekezeteket és lel- 
keket a mostaniaktól, az erős öntudat, az íge után való sóvárgás, erős 
közösségi érzés, amelyek az önmagukról való gondoskodásra késztet- 
ték őket. Emellett azonban nagyon sokszor az új haza testvérgyüle- 
kezetei gondoskodtak róluk: segítették, lelkipásztor hiányában gon- 
doskodtak újakról, istentiszteleti helyeket ajánlottak fel nekik. 


A XVIII. század elején német pietista hatás alatt keletkezett egy 
új protestáns keresztyén közösség, amely sok tekintetben az őskeresz- 
tyén gyülekezetekre emlékeztet, ez az úgynevezett hernhuti testvér- 
közösség. Ennél a közösségnél találkozunk először a diaszpora szóval 
és találkozunk tudatos szorványgondozói munkával. „Diaspora”-nak 
nevezték a hernhutiak mindazokat a testvéreiket, akikkel nem éltek egy 
testvérközösségben és akikről kötelességüknek tartották gondoskodni: 
lelkipásztorokat küldve hozzájuk. A hernhutiak munkája is világosan 
bizonyítja, hogy ahol élő, eleven hit, egymást felkaroló szeretet van, 
ott a szórványkérdés nemcsak amikor megsemmisítés fenyegeti az 
egyházat kerül elő, hanem állandó kérdés, állandó munka. 


A XVIII. században és a XIX. elején a szórványgondozói munkára 
kevés adat található. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a lelki- 
pásztorok és gyülekezetek szeme elől teljesen eltünt a szórványokban 
élő lelkekért való gondozás. Azonban jelenti azt, hogy ebben az időben 
egyik egyház egyeteme sem vetette fel ezt a kérdést egyfelől azért, 
mert nem volt létkérdés, másfelől pedig azért, mert az egyház életét 
más kérdések uralták. Ebben az időben is egészen bizonyosan voltak 
lelkipásztorok mind külföldön, mind nálunk, akik legalább a körze- 
tükben élő vagy az anyaegyházközségtől elszakadt híveik iránt érzett 
felelősségérzetből szórványmunkát végeztek. De az ilyen lelkészek 
száma is szórványos lehetett. A tudóskodó, csak vasárnapi templomi 
szolgálatot elvégző, liberális gondolkozású lelkészek — szórványmun- 
kája nehezen képzelhető el. Egy-egy szórványgondozó feltünhetett, de 
egy ember még nem jelent mozgalmat, megemlítést érdemlő törekvést. 
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A XIX. században vetődik fel a szórványgondozás kérdése, mint 
az egyház egyetemes kérdése a német protestánsoknál és nálunk ma- 
gyaroknál kiváltképpen, de szinte az egész világon. A XIX. században 
meginduló mozgalmak között, amelyek a szórványban élő hitsorsosaik 
felsegitését tüzték ki feladatukul, elsőséget a német evangélikus egyház 
munkája érdemel. Erre a helyre nemcsak a munka idői elsősége 
helyezi a német mozgalmakat, hanem az a tény is, hogy ez a munka- 
közösség tüzte ki feladatának, hogy az egész világ evangéliumi egyhá- 
házainak a figyelmét felhivja a nyomorúságban élő szórványlelkek 
gondozására. A német diaspora-misszió munkája mutat eddigelé mély- 
ségben, alapozottságban, szervezettségben s eredményekben az újabb- 
kori szórványgondozói munkában a legszebb példát. 


Németország sem egységes hit tekintetében: római katholikusok és 
protestánsok laknak együtt. A német szórványok keletkezéseinek 
bővebb tárgyalása nem szükséges — hiszen azok nagyobb részben 
megegyeznek a mi szórványainknak a keletkezési módjával, annyi 
különbséggel, hogy a XIX. században meginduló hatalmas ipari és 
kereskedelmi fejlődés, amelyben a németeknek vezető szerepe volt, 
ennek a népnek a fiait s így az evangélikus egyház híveit is szétszórta 
nemcsak hazájuk területén, hanem az egész föld kerekségén. A XX. 
század német szórványmunka területe valóban Grönlandtól a Fok- 
földig terjed és az egész Euráziát, Afrikát, Amerikát és Ausztráliát 
magába foglalja. 


A német diaspora-misszió kezdetei magánosan álló, esetleg egy 
kisebb vidéket behálozó gondoskodó-munkában: ígehírdetésben s leg- 
inkább a nyomorgók pénzzel való segélyezésében állott. A német egy- 
ház szórványgondozó munkája akkor lett komollyá és az egyházveze- 
tőség figyelmét is akkor kezdte felhívni erre a munkaterületre, amikor 
egyes egyesületek is felvették programukba, sőt egyenesen ennek a 
munkának a felsegélyezésére alakultak. Ilyen a már 1780-ban alapított 
Deutsch Christentumsgesellschaft baseli egyesület. Már ebben a korai 
előfutarjában a német diaspora-missziónak felfedezhető ennek a törek- 
vésnek egy olyan pontja, amely később is jellemzi őket „a munka 
kiterjesztése az egész evangéliumi keresztyén világra”. Ez az egyesü- 
let, amely céljául a katholikusok között élő evangélikusok felsegélye- 
zését tüzte ki feladatául az angolokat is bele akarta vonni a munkába 
— igaz, hogy ezt a próbálkozásukat eredmény nem kisérte. A XIX. 
század első felében megalakult a Gusztáv Adolf Egyesület. Ez az egye- 
sület méreteiben meghaladta az összes napjainkig ilyen célkitüzéssel 
létrejött egyesületeket. Történetének ismertetése azért szükséges, mert 
az a német diaszpora-missziói munkával együtt halad — sőt a többi, 
idegen, még a magyar diaspora-missziói munkára is fényt vet. 


Hogy alakult a Gusztáv Adolf Egyesület és mi célból? 1832-ben 
november 6-án Lützenben a német protestánsok a harmincéves hábo- 
rúban hősi halált halt nagy svéd királynak Gusztáv Adolfnak emlék- 
ünnepét ülték. Ezen az ünnepen vetette fel Grossmann lipcsei super- 
intendens egy Gusztáv Adolf emlék felállításának a gondolatát. Az ünne- 
pély után ettől a gondolattól ihletve egy lipcsei újságban felhívás 
jelent meg, amely a Gusztáv Adolf Emlék-Egylet megalakítására hívta 
fel az olvasókat, az egyesület céljául „a szorongatott hitsorsosok felse- 
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gélyezését” tűzve ki. A következő évben Drezdában is egy ehhez 
hasonló mozgalom indult. A két megmozdulás eredményeként létrejött 
1834. novemberben a „Guslav Adolf Stiftung” azzal a határozott céllal, 
hogy az összegyüjtendő alaptőke kamatja „azoknak a gyülekezeteknek 
a javára fordittassák, amelyek a saját hazájukban nem részesülnek 
elegendő segélyben”.2 Tehát látható, hogy egy svéd király nevét viselő 
német kezdeményezésre előállott egyesület egyáltalán nem nemzeti 
propagandát és segítést célzó pángermán egyletnek indult, hanem hatá- 
rozottan egyházi munkának. Hogy kezdetben mégis a szászországi 
egyház határain belöl maradt ez az egyesület a maga szép célkitűzésé- 
vel, amely azzal, hogy minden munkához — emberileg szólva — első- 
legesen szükséges pénzt, anyagi segítséget akart megadni s ezzel 
együtt, noha nem is volt határozott célja, de a szórványgondozásra a 
figyelmet fel akarta hívni —: az érdeklődés hiánya okozta. Igaz, hogy 
a porosz és svéd király is örömmel üdvözölte az egyesületet, de min- 
den bizonnyal az egyesület szükségességének, hivatásának gyenge pro- 
pagálása volt a nagy érdeklődés-hiánynak az oka. Ezt bizonyítja az 
is, hogy 1841-ben a Darmstädter Kirchenzeitungban Zimmermann 
Károly lelkész tollából megjelent egy lángoló szavú felhívás, amelyben 
rámutatott egy egyesületnek a szükségére, amely a nyomorban levő 
protestánsokat gondjába venné s egyszersmind felhívást is intézett a 
világ protestánsaihoz ennek az egyesületnek a megalkotására. Ezt a 
felhívást több eredmény kisérte, mint a lipcseit. Visszhangja támadt 
nemcsak Németországban, hanem még Északamerikából is jöttek leve- 
lek és boldogan üdvözölték Zimmermann gondolatát. Mikor Zimmer- 
mann a Lipcsében megindult munkáról tudomást szerzett, mindent 
megtett azért, hogy a most már két ponton elindult munkát egyesítse. 
1842 szeptember 16-án létre is jött ez az egyesülés egy nagy gyülésen, 
ahol Grossmann elnökölt. Az egyesített mozgalomnak a nevét itt adták 
meg. Ettől fogva az egyesület: Evangelischer Verein der Gustav Adolf 
Stiftung” néven szerepel, Lipcsét tartva meg állandó központjának, 
ahol a vezetőség is székel. Ezután a Gusztáv Adolf Egyesületnek a gon- 
dolata gyorsan szétterjedt a világon. 1844-ben már minden német tar- 
tományban megtaláljuk. Ugyanebben az évben Svédországban is ala- 
kultak főegyesületek. 1861-ben Ausztriából és Erdélyből, 1863-ban 
Hollandiából csatlakoztak a központhoz. A legújabb fiókjai a Gustav 
Adolf Egyesületnek négy braziliai fiókegyesület. Ezzel az egyesülettel 
a szászok vették fel először Erdély lakói közül a kapcsolatot. A mi 
erdélyi református egyházkerületünk az 1877-es gyűlésén foglalkozott 
a Gusztáv Adolf Egylettel, elrendelve, hogy az év egyik vasárnapján a 
perselypénz ennek az egyesületnek a célját szolgálja; úgyanakkor pedig 
megbizta az igazgatótanácsot, hogy „találja módját, hogy egyház- 
kerületünk tagjai ezen üdvös intézettel, ennek áldásos működésével 
megismertessenek”.3 A Gusztáv Adolf Egyesület a mi egyházunkban 
tovább is éreztette hatását, amennyiben szegény egyházakat segélye- 
zett. De, hogy a magyar szórványoknak a gondozására fordítottak 
volna valamit ebből az összegből, adatot rá nem ismerünk. 


 
2 Der evangelische Verein der Gustav Adolf Stiftung..., Zwickau 1853. 
3 Egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve 1877. 
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A Gusztáv Adolf Egyesület keretén belül nőegyeltek, főiskolai hall- 
gató egyesületek alakultak, amelyek mind a fennemlített célt szolgál- 
ták és szolgálják. A segélyek kiosztása az évenként megállapított segély- 
tervezet szerint történik. Ezen a tervezeten fel vannak tüntetve az 
egyes diaszpora gyülekezetek és intézmények, amelyek segítségre szo- 
rulnak. A háború előtt 2246 volt a segélyezettek száma. A világháború 
változás és megrázkodtatás elé állította az egyesületet. Az ellenségként 
szemben álló népek között folyó segítő munka nehézségekbe ütközött. 
Határváltoztatások következtében mind német, mind más ajkú protes- 
táns egyházi területen új szórványok, illetve szórványterületek kelet- 
keztek. A legújabb időben a Gusztáv Adolf Egyesület a háború miatt 
Németországon figyelmét inkább a belföldi szórványok felé fordi- 
totta. 


A Gusztáv Adolf Egyesület a szórványgondozás munkájának két 
lényeges vonását látta meg: 1. Egyfelől az egyetemes és egyházi szük- 
séget: munkáját az evangéliumból vett diaspora szó megértéséből kifo- 
lyólag szigoruan egyházi munkának nyilvánította. 2. Másfelől pedig 
olyan segítő eszközökről gondoskodott, amely nélkül egy szervezett, 
szélesebb körben, több ideig élni akaró munka lehetetlen: pénzről. A 
pénzt pedig főképpen szeretet-adományokból gyüjtötte össze. Végül 
pedig azzal, hogy ennek az egyesületnek a munkáját mondhatni, hogy 
az egész protestáns területen megismertette — sok helyen nyitotta fel 
a szemeket szükségek, hiányok meglátására. 


A német diaspora misszió nemcsak, mint egyesületi munka léte- 
zett, hanem az egyház hivatalos vezetőségének is kérdése volt s a 
diaspora-gondozást a saját programmjukba felvették. A legjelentősebb 
ilyen irányú törekvés, amely a „német diaspora-misszió határkövének 
tekinthető” a berlini Oberkirchenrat 1852-ben elrendelt gyüjtése s az 
a határozata, amellyel „20 helyen új lelkészt, lelkész-helyettest és kör- 
lelkészt rendelt, 25 más helyre a kinevezést elősegítette, 17 messzebb 
levő helyen a már meglevő lélekgondozást segítette és növelte”.4 1914- 
ben, mintegy 200 szórvány és szórványlelkész állott az Oberkirchenrat 
gondozása alatt. A későbbi német evangélikus egyházi nagy gyüleke- 
zeteken is többször előkerült a diaspora gondozás problémája. Igy 
1884-ben az eisenachi nagygyűlésen foglalkoztak rendszeresen a dias- 
pora kérdéssel. 1903-ban létrejön a „Deutsche Evang. Kirchen- 
ausschuss”, amely már megalakulásakor mint fő és fontos feladatá- 
nak látta a szórványgondozást, kimondva, hogy ez a kérdés nem az 
egyes német evangélikus egyházak feladata, hanem az egész Ausschussé. 


A német szórványgondozásnak minden időben nagyon fontos kér- 
dése volt — s ez meg is érthető, a németségnek a világban elfoglalt 
jelenlegi helyzetét látva — külföldön élő hitsorsosaiknak a gondozása. 
A külföldön élő német evangélikusokat még ha rendszeres megszerve- 
zett egyházközségük és szervezetük van, akkor is diasporaként kezelik. 
A diaspora munkának egy egészen sajátos és külön ága ezekkel a tel- 
 


 
 
4 Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 
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jesen idegenbe szakadt hívekkel foglalkozik. Munkájuk a jelenben is 
nemcsak a legtöbb európai várost, ahol csak német evangélikus van, 
hálózza be, hanem Amerikában, Afrikában, a Szentföldön és Ausztrá- 
liában is vannak lelkészek. Tervszerűségüket és alapozottságukat bizo- 
nyítják térképeik, amelyeken a legkisebb hely is fel van tüntetve, ahol 
német él. Egy nagyon érdekes és a szórványgondozásra jelentős inté- 
zete is van a német evangélikusoknak az ügynevezett Landeskirchliches 
Diasporaseminar, amelyet a berlini Oberkirchenrat alapított Soestban, 
1920-ban Wittenben, 1924-ben pedig Stettingrünhofba helyezték. 
Ennek a theologiai szemináriumnak a feladata egy a délamerikai, külö- 
nösen braziliai diaspora-munkát, annak sajátos helyzetét és feladatait 
ismerő papság nevelése. 


Ha a többi nem magyar protestáns egyházak életét nézzük a szór- 
ványgondozás szempontjából, felfedezzük, hogy az ígehírdetés paran- 
csának komolyan vételéből következőleg a szétszórtságban levőkről 
nem feledkeztek meg. Igy kiemelhető az Észak Amerikai Egyesült 
Államokban folyó munka, amely a bevándorló — a szétszóródó, eltű- 
nésnek kitett hívek gondozását fontos feladatának látja. A „Home 
Mission Board”-jai nagy súlyt helyeznek arra, hogy a bevándorlók 
a saját anyanyelvükön hallhassák az ígét. Amerikai angol református 
testvéreinknek köszönhető az amerikai magyar református szórvá- 
nyok megszervezése és azokból anyaegyházak alkotása. Az itthoni 
vezetőségnek a figyelmét is ezek hívták fel erre az ügyre. Az 1891-iki 
zsinathoz az Északamerikai Egyesült államok református zsinata 
nevében Roentgen H. J. C. lelkész küld egy levelet, amelyben a többek 
között ezt írja: „Mindenfelé találkozunk ezekkel a magyarországi erő- 
teljes alakokkal. Ugyan közönyös lehetett-e ránk, főleg pedig itteni 
református egyházunkra nézve az, hogy mi lesz ezekből a pásztor nél- 
kül ide bevándorló hitsorsosainkból?... Végre a multévi egyetemes 
zsinatunk misszió-ügyi hatósága utasítást nyert arra nézve, hogy a 
magyarok közt kezdje meg a misszió munkáját.”5 


Az angolországi és skot reformátusok is végzik ezt a munkát. 
Vajjon elfeledkezhetik-e a saját maga híveiről az a skót egyház, amely- 
nek tagjait „a misszió népe” névvel illetik. „A skót egyházban a 
Home Mission és Church Extension nevet viselő bizottság foglalkozik a 
szórványokban és különböző foglalkozásokban élő hitsorsosokkal és 
az egyház terjesztésével gyülekezetek alapítása és támogatása által.”6 


Ezek az egyházak minden alkalmat megragadnak arra, hogy az ígét 
hírdessék — ilyen alkalmak és helyek a szórványok. Még az „alkalmi 
szórványokat” is gondozzák. A skót halászok között hering-halászás 
idején 9 helyen 13 lelkipásztor dolgozott. A britt lelkészeket pedig 
egyházuk kiküldi a Rivierára, vagy más üdülő helyekre azzal a felté- 
tellel, hogy ott is hírdetik az evangéliumot. 


A római katholikus egyháznak különösen külföldön van olyan 
munkája, amely a szórványgondozó munka jellegét viseli magán. 
Ilyen például a Bonifacius egyesület, amelynek feladata Németország- 
 


 
5 Az 1891. Zsinat jegyzőkönyvéből. 
6 Forgács Gyula: A belmisszió és Cura pastoralis kézikönyve. 
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ban, Svájcban és Dániában (tehát protestáns környezetben) élő katho- 
likusok támogatása iskolák, templomok építése, a papság ellátása stb. 
által. Fennállása óta 30 millió márkánál többet adott ki céljaira.7 


A külföldön folyó szórványgondozásra irányuló törekvéseket vizs- 
gálva arra a megállapodásra jöhetünk, hogy ha bárcsak írásból s azt 
is hézagosan ismertük meg munkájukat, — azonban azok azt mutat- 
ják, hogy külföldi testvéreink az ígehírdetés parancsszavától s az egy- 
más iránt érzett felelősségérzettől vezetve ezt a munkát, mint fontos 
kötelességet érezték magukon és megoldani próbálták vagy az egyház 
keretein belől maradó vagy azt átfogó egyesületek útján, vagy pedig 
mint az egyház szerves munkáján át. 


Külföldről tekintetünket a magyar református egyházra s az 
abban feltűnő szórványgondozó törekvésekre fordítva, sok mulasz- 
tásra, de egyszersmind sok próbálkozásra, sőt áldást hozó törekvésre 
találhatunk. 


Nálunk is a szórványgondozás egészen a XIX. század második 
feléig nem tűnik fel, mint a magyar református egyháznak vagy vala- 
melyik kerületének nagy tömegeket izgató kérdése. A XIX. század 
második felében vetődik fel ez a kérdés, mint a Romániában és az 
akkori Magyarország határain belől idegen hitű lakók között szét- 
szórt testvérek kérdése. Hogy bukkant fel a kérdés; ki volt az első, 
akinek a szórványban élő testvéreink szüksége és az a nagy veszede- 
lem, amelynek ki vannak téve, feltünt — ma szinte száz év multán 
nehéz megállapítani. De nem is ez jelenlegi feladatunk. Nagyon nehéz 
lenne lelkiismeretesen felkutatni s feltalálni minden egyes próbálko- 
zást, amely erre irányult: mi jelenleg csak egy nehány olyan meg- 
mozdulásra és személyiségre mutatunk rá, akinek nagy jelentősége 
és hatása volt a szórványgondozás történetében. 


A Regátba kivándoroltak közti diaspora-misszió iránt indult meg 
legelőbb az érdeklődés. Egyes lelkipásztorok már a XVIII. és XIX. 
században végeznek itt, mint missziónáriusok munkát, de a Regátban 
szétszórt testvéreink felsegítése iránt a XIX. század második felében 
indult meg az egész református magyarságban, különösen az erdélyi 
egyházkerületben a munka. Törekvésüket vagy egyszerűen misszió- 
nak, vagy moldva-oláhországi missziónak nevezik. Czelder Márton 
regáti missziónárius végez az egész református területen gyüjtést 
ennek a célnak a szolgálatára. Akadtak lelkipásztorok, akik magára 
a munkára, a szervezésre is jelentkeztek és azt hűségesen végezték. A 
munka akadálytalan folyása érdekében létesült az úgynevezett misz- 
sziói alap, amelyet szeretetadományokból gyüjtöttek össze. Ha objek- 
tíve próbáljuk nézni ennek a Regátban beindult missziós munkának 
a folyását, azt mondhatjuk, hogy az a XIX. század végéig nagyon 
jelentős munkát végzett. Több helyen lelkész-lévitai állást szervezett. 
Az idegen hitű és ajkú népek közötti munkában olyan fontos szerepet 
betöltő iskolákat szervezett. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az akkori 
becslés szerint körülbelül 5000 magyar református léleknek 5—6 kör- 
lelkészi állást tudott beállítani ez a törekvés, akkor csak a legnagyobb 
 


 
7 R. G. G. 
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tisztelet és elismerés hangján beszélhetünk ennek a munkának a 
beindítóiról — így különösen Szász Domokos erdélyi püspökről, aki 
nem restelve a fáradságot, felkeresi még a bukovinai kis Andrásfalvát 
is és az egész kérdést szivén hordozta. A regáti misszió és a szórvány- 
misszió lényegében egy: mindkettő szórvány, diaspora kérdés. A kér- 
dést hosszú időkig így is kezelték, bizonyság rá, hogy mind a két 
munkát az Országos Közalapból segítik. A regáti misszió kérdésével 
már többen foglalkoztak — mondanivalójuk ismétlésének nem látom 
szükségét annál is inkább, hiszen ma a regáti missziót és a szórvány- 
missziót külön választva szokás tárgyalni. 


Erdélyben és a többi magyar területen szétszórt híveink életével 
való törödést nem mondhatjuk teljesen hiányzónak, hiszen a szórvány- 
gyülekezetek egyik „fajával” az úgynevezett desolata ecclesiákkal fog- 
lalkozott az egyház. Az igaz, hogy a desolata ecclesiák anyagi ügyei 
érdeklik kiváltképpen az egyházkerület vezetőit. Igy az 1872. erdélyi 
egyházkerületi gyűlés kimondja, hogy a desolata ecclákban: „ahol 
egy lélek sem találtatik, sem pedig nem affiliálható az egyház, a fekvők 
eladandók, a bejött vételár az egyház megszervezése mellett külön 
kezelendő az egyházkerületi pénzládában, mint tőke. A jövedelem 
pedig ideiglenesen a deési egyházmegyében fekvő legszegényebb egy- 
házak felsegélyezésére fordíttassék.”8 A szegény egyház néven azon- 
ban szórványt nem lehet érteni. Valamivel tovább ment az 1876. gyű- 
lés, amely már a „desolált egyházak újraalapításáról” is gondoskodik. 


A regáti szórvány-kérdés mellett különösen a Csík vármegyében 
élő reformátusokkal való törődésre találunk adatot a legrégebbről. Csík 
megyében már a reformáció korában megindult a református egyhá- 
zak szervezése és több anyaegyház is keletkezett. Az ellenreformáció 
szele, amely Csíkban a legerősebben dühöngött, megsemmisítette az 
egész református egyházat. Szórványosan maradtak református hívek. 
Ezekkel és a századok folyamán más székely megyékből beköltöző s 
Csík-Gyergyóban letelepedő református hívekkel kevesen törődtek. 
Egy nehány udvarhelymegyei (felsősófalvi és Udvarhely városi) lel- 
kész olykor-olykor felkereste őket és legalább hozzávetőleges szám- 
adatokkal létezésüket elismerte. (Lásd az Udvarhelyi Egyházmegye 
1779-el kezdődő protocolumát.) Végre 1873-ban Nagy Péter püspök 
idején az egyházkerületi gyűlésen is felvetődik kérdésük. A szórvá- 
nyokban levő helyzetnek és munkának absolut nem ismerésére vall 
azon határozatuk, amely szerint „közgyűlés püspök atyánkfiát meg- 
bízza, hogy a Csík-Gyergyóban lakó hitsorsosainkat szólítsa fel a val- 
lásos életük gondozását célzó belmisszió részére teendő adakozásra”.9 


Ez a gyűlés máskülönben ezt az ügyet a következő kerületi gyűlés 
vállaira helyezi, hogy az addig érjék. (Mintha azt mondanák, hiszen 
úgy sem sürgős!) 1876-ban ismét felvetődik a kérdés. Ekkor egy indít- 
ványozó már egy templom építésének a szükségét is felemlíti. A köz- 
gyűlés ekkor is halogatja a dolgot és az igazgatótanácsot „a tényleges 
adatok” beszerzésével bízza meg. A kérdés elintézése egy évtizedig 
 


 
8 Közgyűlési jkv. 1872. 
9 Közgyűlési jkv. 1873. — 1876. 
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pihen. Végre 1887-ben Csíkszeredára Szász Domokos gondoskodására 
lelkész kerül, aki a Csík vármegye területén levő számos szórvány 
lelkipásztora lett. Egy vármegyében egy lelkipásztor azonban, hogy 
tudjon, becsületes és teljes munkát végezni?! Valamicskét enyhített a 
csiki szórványok helyzetén az a tény, hogy egy évtized multán Gyer- 
gyószentmiklóson megépül a református templom. De egészen 1918-ig 
még mindíg az egy lelkészes megoldás, illetve kísérletezés maradt, míg 
ekkor Gyergyószentmiklós is önállósult és 1924-ben lelkészt nyert. 
Jelenleg is csak két református rendes lelkész végzi Csík vármegyében 
az őrálló feladatát. 


Az 1870-es években a magyar református egyház területén itt-ott 
látunk egyeseket, sőt egyesületeket is feltünni, akiknek a szemében 
feltünt egy pillanatra a „misszió”-nak a fontossága. Igy például 1872- 
ben a Protestáns Egylet a Pesten tartandó gyűlésekre, amelynek fon- 
tos teendőjeként a misszió-ügyet tűzték ki, „a hazai missziói ügyre 
vonatkozó adatok” után tudakozódik az erdélyi egyházkerület vezető- 
ségénél. Továbbá affelől is érdeklődik, hogy „hazánk mely vidékein 
szükségeltetnék legsürgősebben a misszió szervezése? Minő segédesz- 
közök vannak az utazó lelkipásztorság megalapítására vagy fenntar- 
tására s az egyletnek, mely összeggel kellene ahhoz járulnia”.10 


A szórványok helyzetét a nemzetiségi területeken különösen vol- 
tak, akik megdöbbenve látták meg és próbáltak is segíteni ezen. Ennek 
bizonyságaként álljon gróf Kun Kocsárdnak, a Szászvárosi Református 
Kollégium nagy pátronusának 1877 február 10-én kelt alapító levelé- 
nek nehány sora: „Többszörös esetek által bizonyságot kívántam tenni, 
hogy Hunyad vármegyében létező szászvárosi evangélikus református 
iskola iránt kiváló részvétellel viseltetem. Tettem pedig ezt azért, mert 
erős meggyőződésem volt örökké, hogy az írt iskolának az ország e 
szegletén, a románság lakta e vidéken a csekély számú magyarságnak 
megmentésére kétség alá nem hozható missziója vagyon, — ...összegből 
20.000 forintnak kamataiból az algyógyi... stb. — magyar szülők gyerme- 
kei időnként egy-egy segedelmeztessenek minden községből, míg a szász- 
városi oskolában jó erkölccsel legalább is jelesen tanulnak, minden 
fiú 40 o. é. beneficiumot élvezzen.”11 Ilyen természetű alapitványt tett 
a dévai állami reáltanodában levő „szegény, de jó erkölcsű és jó 
tanuló egyházi magyar növendékek segedelmezésére”. Ime, egy sebe- 
ket látó és azokat bekötözni akaró református főúr próbálkozása a 
szórványokban elhulló híveink megmentésére. De vajjon egy szórvány- 
gyermeknek református iskolában való tanítása megoldása-e a kér- 
désnek?! 


Ugyancsak ebben az időben keletkezett egyik nemesszívű római 
katholikus főúrnak báró Baldácsy Antalnak az alapítványa, amely a 
szórványok gondozását is némiképpen célozta. 1876. október 19-iki 
végrendeletében ez a főúr a magyarországi protestáns egyházaknak 
örökös tulajdonul hagyott 8.000 holdnyi földbirtokot mindennemű járu- 
lékaival együtt. Halála után jövedelméből még 3000 holdat vásároltak. 
 


 
10 Ker. jkv. 1872. 
11 Egyházkerületi közgyűlési jkv. 
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A birtok jövedelméből egy 1893. feljegyzés szerint (Zoványi: Theolo- 
giai Ismeretek Tára) körülbelül 30.000 forintnyi összeg osztatik ki, 
noha a terheket még nem fizették ki.” 


A „Buldácsi alapítvány” felhasználására történt intézkedések 
között első helyen áll az adományozó főúrnak az a meghagyása, hogy 
az alap egyik célja: „Pusztuló egyházak megmentése, inséges egyhá- 
zak segélyezése és az építkező egyházak gyámolítása.” Ebben a pont- 
ban noha nincs benne a szórvány szó, de a pusztuló egyházak alatt a 
szórványok egy jó nagy részét érthetjük, minthogy értették is. Ez az 
alapítvány minden egyházkerületünk figyelmét felhívta a „pusztuló 
egyházakra”. Igy nemcsak egyeseknek, hanem magának a kerületnek is 
kellett ezzel a kérdéssel foglalkoznia. Az erdélyi egyházkerület hatá- 
rozata értelmében a ránk eső rész 2/8-át fordította a jelzett célra. Igy 
bár az alapítvány nagysága sokat is csökkent a sok felé való osztás 
miatt, valamelyes segélyt adhatott azoknak a szegény egyházaknak, 
sőt szórványoknak a gondozására, amelyek szükségét a kerület elé 
vitte valamelyik egyháztag vagy lelkipásztor. Az 1881-es évektől köz- 
gyűlési jegyzőkönyveinkben évről-évre megjelentek a Baldácsi alapít- 
vány kiosztásáról szóló kimutatások. A kimutatásokon bár a legtöbb- 
ször templomrevonálási segélyek, beteg és öreg papoknak adott pénz- 
beli felsegítés szerepel, mégis olvashatunk ilyen és ehhez hasonló meg- 
jegyzéseket: „1887. Kóród, a kalotai egyházmegyéből beszolgáló pap 
díjazására kapott 30 forintot.”12 


Az 1881-ben összeülő debreceni zsinat vezetői és tagjainak nagy 
része már a szórványok kérdését nagyobb világossággal látta, úgy, 
hogy ez a zsinat képes volt a szórványgondozás anyagi alapjáról is 
gondoskodni, amikor létre hozta az országos közalapot. Az országos 
közalap nemcsak szórványgondozó-alap volt. Az országos közalapot 
nem a szórványokban levő nyomornak és veszedelemnek a meglátása 
hozta életre, hanem a református magyar egyház egyetemének a pusz- 
tulás felé való haladása. Az egyház világi vezetőinek a gondolkozását 
s egyszersmind a zsinat közszellemét híven tükrözi a zsinat ősz világi 
elnökének id. báró Vay Miklósnak megnyító beszére. Ebben a beszéd- 
ben többek között ilyen megállapításokat olvashatunk: „...reformá- 
tus egyházunk némely részeiben az elpusztulással határos állapotban 
levő egyházközségeket mutat fel”. Vagy: „A protestáns egyház csak 
híveinek áldozatkészségéből állhat fenn.” „Nem maradhatunk azon 
állapotban, — mondotta — melyben vagyunk, ha csak azt nem akar- 
juk, hogy széthulljon egyházunk, mint oldott kéve; nem nézhetjük 
tétlenül pusztuló és elerőtlenedő egyházközségeinket, nyomorral küzdő 
lelkészeinket, tanítóinkat: ne habozzunk tehát tovább!...”13 Szép frá- 
zisnak mondhatnók, ha nem látnók az ősz Vaynak nagy áldozatkész- 
ségét, amellyel a pusztuló egyház segítésére siet elsőnek ajánlva fel 
10.000 koronát az Országos Közalap javára. 


Mi a közalap és milyen célkitüzéssel alakult? Kérdésünkre a leg- 
biztosabb felelet, ha a közalapot létrehozó 1881. zsinat által elfogadott 
 


 
12 Egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyv függeléke 1887. 
13 Zsinati napló 1881. 
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szabályzat nehány pontját idézem. Az 1. §. kimondja, hogy „a magyar 
országos reformált egyházi közalap rendelkezése: egyházunk megerő- 
södése és kifejlődésére szolgáló azon célok elősegítése és gyámolítása, 
melyeket az egyes egyházközségek, egyházmegyék és egyházkerületek 
saját erejökből, teljesíteni nem képesek. Továbbá a közalap erejéhez 
képest oly ügyek előbbrevitele, melyek az egyetemes egyháznak kiváló 
érdekeit képezik és csak egyesített erő által érhetők el.” Ilyen ügynek 
és érdeknek tekintette a zsinat szórványaink gondozásának a kérdé- 
sét, amikor a 2. §. a) pontjában kimondják, hogy: „Magyarország 
határain belől és a társországokban vagy ezeken túl fekvő keleti és 
déli államokban elszórva élő hitfelek lelki gondozása s e célból misz- 
sziók, utazó lelkipásztorok intézményeinek gyámolítása, fenntartása 
és szervezése, hogy így az idegenek közt könnyen elenyészhető ezerek 
az egyház és nemzettest tagjaiul megtartassanak.” Az országos közalap 
ennek a munkának egy olyan részét vállalta magára, amely nélkül 
sok nemes felbuzdulás és elhatározás is csődbe jut, amit külföldi test- 
véreink is láttak s a mostani szórványokkal foglalkozó írások sürget- 
nek: az anyagi megalapozását a munkának. A hiányok nagysága az 
összes erők egybefogását tette szükségessé. Ezért a zsinat kimondja, 
hogy: a „közalaphoz minden családfő köteles vagyoni és kereseti viszo- 
nyához képest bizonyos évi járulékot fizetni, mely legalább is meg- 
felelő legyen azon érték egy ezred részének, melyet a család évi fenn- 
tartása igényel.” Több gyűlésen foglalkozik a zsinat a közalap kérdé- 
sével. Egyik gyülés kimondja, hogy az évi járulék legkisebb összege 
10 kr., maximuma 50 frt. Az évi járulék megállapítása osztályba soro- 
zás által történt, oly módon, hogy minden családfő azon osztályba 
soroztatik a presbyterium által, mely az ő vagyoni körülményeinek 
megfelel.” — A zsinat tehát a közalapot valóban közzé, egyetemessé 
tette: a terheket mindenkinek hordoznia kellett. „Még a szórványok- 
ban és a pusztákon is eszközölniök kell” — a gyüjtést. A segélyezés is 
általános volt. Ez a közalap évek hosszú során át segélyezte s látta el 
anyagiakkal a regáti missziói munkát s a belföldi szórványokban 
folyó munkát. De a pénz, a segély mellett szükség volt a lelkipásztorok 
közötti felelősség s teendők felé felnyítni a szemeket. Egy olyan vezető 
személyiségre volt szükség, aki a segélyeket oda tudja fordítani, ahova 
szánták és a szórványmunkát rendszeresítse. Ez a személyiség jelent- 
kezett az Erdélyi Református Egyházkerület életében: Szász Domokos 
személyiségében. 


Mielőtt az ő munkájára térnénk, mint a szórványmunkára is 
jelentős tünetet meg kell említenünk az 1881. zsinatban elfogadott egy- 
házalkotmánynak a rendelkezését, amely már a szórványok beosztását 
is célozta. Az 1. §. kimondja, hogy Magyarországnak minden refor- 
mátus vallású lakósa és honpolgára azon a helyen tekintetik az egy- 
házközség rendes tagjának, ahol tagja a polgári községnek. Ha pedig 
az ily helyen református egyházközség nincs, tagja azon református 
egyházközségnek, melynek a területéhez lakóhelyét az egyházmegyei 
hatóság beosztja.” Ettől kezdve legalább elvileg minden szórvány vala- 
melyik rendes egyházközséghez tartozott. 


Az 1885. esztendő változást hozott az erdélyi református szórvá- 
nyokra. Ebben az esztendőben került a püspöki székbe Szász Domo- 
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kos. Az Isten kegyelme küldte ezt a világosan látó, erőskezű férfiút 
erre a fontos őrhelyre, hogy meglássa azt a nagy nyomorúságot, amely- 
ben különösen sok erdélyi református szórvány volt és a szükségeken 
segítnei is tudjon. Első feladata az volt, hogy a hírből hallott szór- 
ványhelyzetről magának saját tapasztalatai alapján képet alkosson. 
Már, mint püspökhelyettes meglátogatta a bukovinai Andrásfalvát 
(érdekes megemlíteni, hogy Szász Domokostól egészen a közelmultig 
Andrásfalván püspöki látogatás nem történt bizonyságául a Regát és 
a szórványok iránt való érdeklődés hiányának). Mint püspök Szász 
Domokos először a széki egyházmegyét, majd Beszterce, Medgyes, 
Segesvár környékét, a hunyadi és deési egyházmegyét látogatta meg. 
Saját bevallása szerint sokkal sötétebb képre talált, mint remélte volna: 
„Hajdan virágzó egyházközségek düledékein jártam, — írja — tem- 
plomok s iskolák romjai vetettek rám bús árnyékot.” Hazatérve egész 
püspöksége alatt ezeknek a pusztuló egyházaknak s az elnemzetiet- 
lenedés és hitehagyás veszedelmének kitett hívek megtartását tűzi ki 
elsőrendű feladatául. A szórványgondozás kérdését nem tudta Szász 
Domokos a maga egészében megoldani. Munkája azonban nagyjelen- 
tőségű. Hiányait és fogyatékosságait is el kell ismernünk, de hiszen 
az úttörő hézagpótló munka nem lehet minden esetben tökéletes! 


Mikor a munkához hozzákezdett, az erdélyi szórványok mond- 
hatni szervezetlenek és gondozatlanok voltak. Egy nehány évvel az 
előtt mondotta ki a zsinat a szórványok hovatartozására a törvényt, 
de a végrehajtáshoz idő kellett. Erdélynek egész vármegyéi voltak 
református szórványokkal teleszórva anélkül, hogy még törvényes fel- 
adat és munkaterületként lett volna előírva valamely egyházközség- 
nek, (például az említett Csík vármegye). Szász Domokos ezen úgy 
segít, hogy megalkotja a körlelkészséget és a missziói lelkészséget. 
Egyik jelentősebb szórványt vagy filiát, amely egy nagyobb szórvány- 
körzetben alkalmas helyen feküdt, anyaegyházzá alakított és ennek az 
egyházközségnek és a hozzátartozó szórványoknak a gondozását egy 
lelkipásztorra bizta. Ez a módszer még eddigelé a legegészségesebb 
kísérlet a szórványgondozás kérdésének a megoldásánál. 1889-ben, 
tehát püspökségének alig negyedik évében már, mintegy 23 körlel- 
készség alakult. A körlelkészségeket a legveszélyezettebb helyeken állí- 
totta fel: Csíkszereda, Segesvár, Medgyes stb. A körlelkészségekben 
s nehány leányegyházban templomot, papilakot és iskolát építtetett. 
Templomok, iskolák emelkedtek abban a reményben, hogy ott zengni 
fog a zsoltár és az íge. Körlelkészségek alakultak abban a hitben, 
hogy a lelkész szétviszi az igét minden szórványba s körzetének min- 
den szórványát gondozás alá veszi. Szász Domokost, az „építő püspö- 
köt” nagyon sokan vádolják azért, hogy csak a külső szerveket és 
templomokat építette meg, de egyébbel nem törődött. A szórványkér- 
déssel való foglalkozásnál ez a vád nem illetheti a püspököt. Neki 
akkor az adott alkalommal ez volt a feladata: szerveket és alkalmakat 
szerezni az ígehírdetés számára. Hogy ezek a szervek — speciálisan 
a körlelkészségek — nem feleltek meg számban és beosztásban a szük- 
ségeknek (Csíkszeredának egy vármegyényi szórványa volt), ezért 
nem ngyon illetheti vád a kezdeményező püspököt — esetleg az utó- 
kort vádolhatjuk azért, hogy a körlelkészségeknek helytelen beosztá- 
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sán időmultán nem segített és a körlelkészségek számát nem növelte 
olyan mértékben, mint az keletkezésekor megindult. Nem az elgondo- 
lásban volt a fő baj, hanem az azt betöltő és végrehajtó egyedeknek, 
lelkipásztoroknak a felelősségnélküliségében, tunyaságában és minden 
munka után pénztváró természetében. Ezt bizonyítja az 1889. kerületi 
gyűlésben beküldött jelentés, amelyben az áll, hogy: „a székhelyen 
kívül lakó hívek látogatása nem történik minden körlelkész részéről 
olyan gyakran, mint az utasítás előszabja. Midőn erre vonatkozólag 
utasítás kéretett, azzal mentették az illetők magukat, hogy úti átalány 
nincs részükre megállapítva, vagy nem oly összegben, hogy az elősza- 
bott utazások költségeit fedezné.”14 Sok alapja lehetett — amint a 
mai tapasztalat is bizonyítja — ennek a szükségnek, de a jelentések 
sorai közül azt érzi ki az ember, hogy a szórványgondozás munkájá- 
ból hiányzott ebben az időben egy fontos alapvonás: az alázatos, jutal- 
mat nem váró szolgálat. 


A szórványgondozás gondolatának szükségét és nagyságát a maga 
egészében a körlelkészségek felállítása után látta meg a legtöbb lelkész, 
sőt egyházi vezető is a maga irtózatos időszerűségében. Az 1889-iki kör- 
lelkészek jelentéseiben olvassuk, hogy vannak olyan szórványlelkek, 
akik törve beszélnek magyarul. „Arra azonban már ez évben sehol 
sem volt szükség, — olvassuk — hogy a confirmátió alkalmával 
tolmács alkalmaztassék, ami régebben egyik körlelkészségükben meg- 
történt.” Vagy így derülnek ki olyan igazságok, mint például: „Alsó- 
Ugocsa községben a magyar királyi uradalmi igazgatóságnál szolgálat- 
ban levő hiveink a görög katholikus pap gondozása alatt állanak”. 


Szász Domokos után is foglalkoznak a szórványokkal, de a lelke- 
sedésen már érzik, hogy az egyházterület vezetősége, mintha egy intéz- 
ménynek (a körlelkészségnek) a felállítása által a kérdést megoldott- 
nak venné és a felelősség terhét magáról levenné. Az 1900-as évek első 
két évtizedében a szórványgondozásra irányuló törekvések visszaeső 
irányzatot mutatnak, kivéve egy nehány hirtelen fellángolást, vagy 
kései meglátást (például a háború közepén 1915-ben baranya-bács 
szlavoniai szórványok iránt való érdeklődése a Dunamelléki Egyház- 
kerületnek). A századforduló első éveiben még találunk biztató ered- 
ményekről tanuskodó sorokat. Igy különösen érdekes az 1905-ben 
kiadott missziói jelentés. A jelentés minden egyházkerületből sok kör-, 
illetve missziói lelkészség munkájáról számol be. Nagyon érdekes ada- 
tokat tartalmaz ez a jelentés a maga egészében. Jelenleg csak egy 
nehány a legérdekesebb szórványgondozói módszert képviselő körlel- 
késszéget említünk meg. A dunamelléki egyházkerületben fekvő 
Nyitra missziói egyház lelkésze a vallásoktatást nemcsak a központ- 
ban végzi, hanem a kerületében négy intézetben, mégpedig kétheten- 
kénti körútban. Egy bánsági missziói lelkész minden alkalommal, 
mikor szórványaiba szállott ki, mindig vallásos felolvasást is tartott. 
Ugyanez a lelkipásztor minden helyén a missziónak vallásos iratokat 
s bibliát terjesztett. A füzesi leányegyházban csak sátoros ünnepeken 
jelent meg a lelkipásztor, máskor pedig az „előkönyörgő” végzi az isten- 
tiszteleteket, konfirmációi oktatást s egyéb lelkészi szolgálatot. — Kras- 
són a szórványban lakó konfirmandusoknak az előkészítés idejére 
 


14 Ker. gyül. jegyzőkönyve. 
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lakást és élelmet adtak. — A tordaturi körhöz tartozó Bányabükkön 
Gr. Teleki Mihály udvarházában tartottak istentiszteletet, amelyet buz- 
gón látogatnak a hívek és az uradalmi cselédek — a jelentés bizony- 
sága szerint. A patai körlelkész Kiss Péter köréhez tartozó ref. tan- 
kötelesek számára egy internátus-konviktust rendezett be, ahova Kará- 
ból 6, Boosból 1 gyermek járt be. — Az erdélyi egyházkerület misz- 
sziója 1892—1904. között 113.100 korona segélyben részesült. — Az 
egész jelentés elég megnyugtató képet nyujt a felületes vizsgálónak, 
hiszen az egész magyar ref. egyház területe fel volt osztva missziós 
körökre s sok helyen az előbbi példák bizonysága szerint is komoly 
probálkozások és gyakorlatok folytak. De a szép jelentés és váz mögött 
a valóságban — ezt különösen a jelenlegi állapotok alapján mondhat- 
juk — nagyon sok szórványban éltek a lelkek minden gondozás nél- 
kül és fájdalom haltak meg a mi számunkra, beolvadtak máshitű 
népek közé. 


Most pedig elértünk egy olyan szakaszához a magyar református 
egyház életének, amely egészen a közelmultba esik. A mai, ref. erdélyi 
papság jó nagy százaléka élte és jobban ismeri is az akkori viszonyo- 
kat, mint mi — épen ezért az akkori helyzet részletes birálata helyett, 
csak annyit állapítok meg, hogy a szórványgondozás számára alkotott 
századvégi formák ebben az időben az egyház egyeteme előtt a kérdés 
megoldását jelentették. A szórványok problémája megoldottnak tekin- 
tetett. Egy világösszeomlásnak kellett jönnie népünk életében, amely 
a kérdés megoldatlanságára s a mulasztásokból származott és származó 
veszedelmek nagyságára rámutasson. 


A háború lezajlása után az erdélyi ref. egyháznak nem a szór- 
ványkérdés megoldása volt első tennivalója. Az egyház elismertetésé- 
nek, az új helyzetben való elhelyezkedésnek és a belmissziónak a kér- 
dései uralták az egyház életét. A megpróbáltatás mellett a missziós 
lélek kialakulására is szükség volt, hogy az egyház megláthassa a 
szórványokban reá váró feladatot. Az egyház a szórványok kérdését 
felvetette a háború után, de, hogy a szórványok iránti érdeklődés álta- 
lánossá válhatott, abban nagy szerepe van Földes Károly lelkipásztor 
„Jajszavá”-nak. 


Ezzel elértünk a mai naphoz. Hátunk mögött a mult sok mulasz- 
tással és biztató eredménnyel; előttünk a jövő. Bár az Isten erőt adna 
ahhoz, hogy ebben a kérdésben ne csak a mulasztásokat tudnók ki- 
pótolni, hanem az egész kérdésre feleletet, megoldást tudnánk adni: 
alázatos és hűséges szolgálat által. 
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RGG. „Diaspora” és „Gustav Adolf Verein” címszók különösképen 
Fueter K. Gemeinde u. Kirchenbildung i. d. Diaspora. 
Krauss: Prakt. Theologie. 
Achelis: Lehrbuch der Prakt. Theologie. 
Schian: Grundriss der Prakt. Theologie. 
Henning: Quellenbuch für die Prakt. Theologie. 
Blau: Prakt. Seelsorge in Einzelnbildern. 
Révész I.: Öntudatos hit. 
Ágoston S.: A szórványkérdés megoldása. 


 


 





