
2020.  MÁRCIUS 16. ,  HÉTFŐ   L E L K I  T A R I S Z N Y A I I I

Amikor még működött a helyi furu-
lyacsoport, akkor a téli időszakban 
nekik biztosítottak fellépést, de volt 
adventikoszorú-készítés és közös 
gyertyagyújtás is, valamint minden 
évben igyekeztek megünnepelni a 
magyar kultúra napját. „Gyermeke-
ket és fi atalokat bevonva egy-egy 
író vagy költő életét, munkásságát 
mutatjuk be, de volt olyan év, hogy 
Mátyás királyról beszéltünk. Idén 
Fekete Istvánra emlékeztünk, akit 
a középkorúak a Vuk története kap-
csán ismernek, de a gyermekek és 
fi atalok nem hallottak róla. Holott 
Jókai mellett minden idők legolva-
sottabb magyar írója.”

A lelkész Ignazio Buttitta szicíliai 
költő versét idézve próbál rávilágí-
tani, hogy miért tartották fontosnak 
a magyar nyelv ápolását, a magyar 
írók, költők műveinek népszerűsíté-
sét. A költő ezt írja: Verj bilincsbe egy 
népet, vedd el ruhájukat, tömd be 
szájukat, még mindig szabad marad. 
Vedd el munkájukat, az otthonukat, 
az asztalt, amiről esznek, az ágyat 
amelyben alszanak, még mindig 
gazdagok. Egy nép akkor válik sze-

génnyé és rabbá, amikor az ősei nyel-
vétől fosztják meg: ekkor mindörökre 
elvész. „Fontos számunkra az anya-
nyelv megőrzése, a hit, a kultúra, a 
közösség, s minden rendezvényünk-
kel azt szeretnénk, hogy a közösség-
építés mellett a magyar nyelvet és 
kultúrát is őrizzük. Azok a fi atalok, 
akik továbbtanulnak, Kolozsvárra, 
Marosvásárhelyre mennek középis-
kolába, fogékonyak a magyarságtu-
dat erősítésére, a kultúra ápolására, 
de akik itthon maradnak, azok már 
kevésbé. Lehet, hogy egy-egy író, 
költő műveinek ismertetése során, 
mint például azzal, hogy most Feke-
te Istvánról beszéltünk, felkeltjük az 
érdeklődését a munkássága iránt és 
elolvas valamit tőle, de nem biztos.”

Közösségben

Az évek során Bálint és Erzsébet 
megpróbálta külön, önálló ese-
ményként megszervezni a magyar 
kultúra napját, de azt tapasztalták, 
hogy gyenge volt az érdeklődés 
iránta, így az egyházi alkalmakkal 
összekapcsolva szervezik meg. „Így 
a nap fénypontja egy-egy ilyen al-
kalom, szívesen maradnak a gyüle-
kezeti tagok, végighallgatják a kis 
műsort, a verseket, felolvasott szö-
vegeket. De hasonlóképpen a temp-
lom, gyülekezeti ház falain belül 
tatjuk a könyvbemutatót, az arany-
lakodalmasok köszöntését, a rég 
konfi rmáltak találkozóját, és min-
den olyan eseményt, amellyel egy 
kicsit meg lehet mozgatni a helyi kö-
zösséget. Nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy Bonyhán az egyházi élet és a 
civil élet teljesen összefonódik.”

Persze ez nem mindig volt így, 
hiszen az évek során működött 
Bonyhán néptánccsoport, és voltak, 
olyan tanítók, tanárok, akik külön-
böző kulturális műsorokat állítottak 
össze. De közel tíz éve mindez a lel-
kész házaspárra maradt. Fehérvári 
Bálint elmondja, hogy a napokban 
egy idős bácsi jött hozzá, hogy el-
mesélje bántatát: valamikor nagyon 
ügyes kórus, dalárda működött 
Bonyhán, tagjai büszkén énekeltek 
itthon, és eleget tettek a meghívá-
soknak is. Erről azonban hivatalos 
feljegyzés vajmi kevés maradt. Az 
idős bácsi azt szeretné, ha valaki 
most megírná, amíg még van aki el-
mesélje, hogy milyen volt akkoriban 
a bonyhai kulturális élet, milyen 
neves énekkara volt a településnek. 
„Ezzel a kéréssel is hozzánk jött az 

idős bácsi, aki az édesapjától hallot-
takat szeretné elmesélni, esetleg ki-
adásban is megjelentetni” –  mondja 

a lelkész, szemléltetve, hogy meny-
nyire összefonódott az egyházi és a 
civil élet. 

Árva Bethlen Kata emléke

A közösség és a református gyüleke-
zet életéhez kötődik a bonyhai kastély 
és az itt született Árva Bethlen Kata 
élete is. Bár Bethlen Kata rövid ideig 
volt Bonyhán, és emlékirataiból kide-
rül, hogy nem voltak túlságosan szép 
emlékei erről az időszakról, azért a 
bonyhaiak számára fontos az emléké-
nek ápolása. A szájhagyomány szerint 
a református egyház tulajdonában 
olyan terítők is vannak, amelyeket 
Bethlen Kata vagy az általa alapított 
varrókörbe járt lányok készítettek. A 
helyi nőszövetség 2008-ban vette fel 
Árva Bethlen Kata nevét, zászlót ké-
szítettek, és márványtáblát is állíttat-
tak születésének 250. évfordulójára. 
De tartott itt Tonk Sándor is előadást 
Árva Bethlen Katáról, és magyar sza-
kos tanároknak is volt itt találkozó-
juk, amikor Balogh Erzsébet akkori 
magyartanár beszélt a nagyasszony-
ról. Ezenkívül helyi szinten a lelkész 
többször bemutatta a közösségnek 
Árva Bethlen Kata életét, hagyatékát, 
munkáját. De november 28-án, Kata-
lin-napon Árva Bethlen Kata nevéhez 
kapcsolódó kvízt is rendezett a lelkész 
házaspár. „Az egyik kérdés az volt, 
hogy hol neveztek el könyvtárat Árva 
Bethlen Katáról, és három lehetséges 
válasz volt megadva: Marosvásárhely, 
Székelyudvarhely vagy a közeli Di-

csőszentmárton. Senki nem találta el, 
hogy a közeli Dicsőszentmártonban 
van egy kizárólag magyar könyveket 
tartalmazó könyvtár, amely a Bony-
háról származó református nagyasz-
szony nevét viseli.”

A bonyhai közösség aktívan bekap-
csolódik a nyaranta megtartott családi 
napba, amelyet az Erdélyi Református 
Nőszövetség és az általa létrehozott 
Árva Bethlen Kata Alapítvány szervez. 
A családi napon az igehirdetés, ének-
lés, imádkozás mellett fontos szerepet 
kap a bonyhai kastély felújításának 
népszerűsítése és a református nagy-
asszony életének bemutatása is. Volt 
olyan év, amikor Árva Bethlen Kata 
füveskertjéről, imádságoskönyvéről, 
családfájáról ismerhettek meg érdekes 
tudnivalókat a résztvevők. 

Árva Bethlen Kata sokat áldozott 
diákok taníttatására, könyvek ki-
adatására, kollégiumi könyvtárak 
létrehozására, a szegények felka-
rolására. Bár kevésbé látványosan, 
de ezen hagyatékát folytatja most a 
nagyasszony szülőfalujában Fehér-
vári Bálint és felesége, Erzsébet, akik 
mindent megtesznek azért, hogy a 
szórványosodó közösségben a gyer-
mekek és fi atalok fontosnak tartsák 
magyar anyanyelvüket, megerő-
södjön magyar identitástudatuk, és 
minél több magyar költő és író neve 
ismerősen csengjen számukra.

A nőszövetségi zászló egyik oldala kék, 
hiszen a templomban ez az egyik alapszín

Több régi terítő van az egyház 
tulajdonában, némelyikük 
a szájhagyomány szerint Árva 
Bethlen Katától származik

Fehérvári Bálint lelkész szívesen 
mesél szolgálatáról




