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Árva Bethlen Kata lelki örökösei
Bonyha: ahol a civil és az egyházi élet összefonódott
• Egyre gyakoribb, különösen a szórványosodó 
településeken, hogy a templomok falain belülre 
szorul a magyar kultúra, az anyanyelv ápolá-
sa, és a lelkészek veszik át a „kultúrigazgató” 
szerepét is. Kicsit így van ez Bonyhán is, ahol a 
lelkész házaspár szervezi meg a magyar kultúra 
napi rendvényeket, és ők örökítik a településen 
született, a református hit védelméről és a ma-
gyar kultúra támogatásáról híressé vált Árva 
Bethlen Kata emlékét is.

SIMON VIRÁG 

B onyha a református közös-
ségeken belül az elmúlt pár 
évben a kastélyban megren-

dezett nyílt családi nap által vált 
ismertebbé. Az Erdélyi Református 
Nőszövetség használatába adott, 
felújításra váró épületben és a hozzá 
tartozó tágas udvaron rendezik meg 
ugyanis immár hét éve a családi na-
pot, amelyre Erdély sok településéről 
érkeznek asszonyok, családok.

Küszöbön álló szórványosodás

Fehérvári Bálint református lel-
késszel beszélgetve megtudjuk, 
hogy a 440 lelkes református közös-
ség szórványosodása már a küszö-
bön áll. A lelkész példaként említi, 
hogy ha a polgármester hivatalba 
vagy a rendőrségre megy, csak ro-
mánul szólalhat meg. De amikor 
egy évig a vallástanárt helyettesítve 
bejárt az iskolába oktatni, megtör-
tént, hogy a román tanárok meg-
szólították, hogy magyar társaival 
beszéljen románul, hogy ők is ért-
sék. „Bonyhának már 1783-ban volt 
joga vásárokat tartani, volt olyan 
év, hogy három napig tartott a nagy-
vásár. Ilyenkor nagyon sok ember 
megfordult itt, volt, aki itt is ragadt, 

és a kultúrák, szokások keveredése 
rányomta bélyegét a településre, 
annak lakóira. A fi ataloknak szer-
vezett nyári táborokban szembesül-
tünk először azzal, hogy a bonyhai 
fi atalok magyarságtudata milyen 
gyenge, nincs erős identitásérze-
tük.”

„Egy nép akkor válik 
szegénnyé, ha...”

Amikor Fehérvári Bálint és családja 
Bonyhára került, a helyi közösség-
ben, a helyi tanárok kezdeménye-
zésére szokás volt megünnepelni 
március 15-ét. Az évek során ezek 
mellett más, közösségépítéssel kap-
csolatos rendezvényeket is szerve-
zett a lelkész és felesége, Erzsébet. 

A magas dombon álló bonyhai református templom   ▴  FOTÓK: HAÁZ SÁNDOR

„ Fehérvári Bálint és fele-
sége, Erzsébet mindent 
megtesznek azért, hogy 
a szórványosodó közös-
ségben a gyermekek és 
fi atalok fontosnak tart-
sák magyar anyanyelvü-
ket, megerősödjön ma-
gyar identitástudatuk

2017-ben Arany János életműve 
előtt tisztelegtek a bonyhai 
gyermekek, fiatalok
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