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→ „Diákkoromban még 
volt olyan időszak, 
amikor alig lehetett 
román szót hallani, de 
mire érettségiztem, már 
alig beszéltek magyarul 
az utcán. Húsz év alatt 
lakosságcsere történt.”

Sándor Botond unitárius 
lelkész 38 évnyi nagyenyedi 
szolgálat után a napokban 
megy nyugdíjba. Életútja 
szorosan kötődik Dél-Erdély 
egykori magyar központjá-
hoz, Nagyenyedhez, ahol 
az elmúlt évtizedekben a 
magyar közösség rohamos 
fogyásnak indult. A lelki-
pásztorral a közösségépítés-
ről és a szórványsors kihívá-
sairól beszélgettünk.

→ MAKKAY JÓZSEF

Emlékszik még arra, hogy mi 
fogadta 38 évvel ezelőtt Nagye-
nyeden a Székelyföldről érkezett 
lelkipásztort?

Már ideérkezésünk kalandos 
volt. Előző parókiámról, Szé-
kelymuzsnáról traktoros után-
futóval szállítottuk a dolgainkat 
Erkedre, és bepakoltuk a bérelt 
vagonba. Nagyenyedig a 150 ki-
lométeres távot a vagon egy hét 
alatt tette meg, mert ide-oda 
csatolták. Amikor végül meg-
érkezett, kiderült, hogy nem 
találunk járművet, amivel az 
állomásról a parókiáig lehetne 
szállítani a bútrokat. Az egyház 
számára nem adtak teherkocsit, 
vagy azt kérték, hogy biztosít-
suk a szállításhoz szükséges 
benzint, amivel nem rendelkez-
tünk. Végül a helyzet úgy oldó-
dott meg, hogy egykori gond-
nokom ismerte a sofőriskola 
mesterét. Megegyeztünk, hogy 
a gyakorlatozó diákok teherko-
csival vállalnak egy-egy fuvart a 
bútorainkkal. De ez csak a „lo-
gisztikai” rész volt, mert amikor 
beléptünk a parókiára, kiderült, 
hogy lakhatatlan. Több hónap-
nyi kemény munkámba került, 
amíg padlót cseréltünk, megja-
vítottuk és lefestettük az ajtókat 
és ablakokat. Nem volt gazdája 
semminek: a templom- és a pa-
rókia udvara inkább hasonlított 
egy elhagyott bozóttengerhez, 
mint egy városi portához.

 
Székelyföldi lelkészként másra 

számított?
Annak ellenére, hogy mindig 

otthon éreztem magam Nagye-
nyeden – édesapám Torockó-
szentgyörgyön szolgált, én a 
Bethlen Gábor Kollégiumba 
jártam –, amikor eljöttünk Szé-
kelymuzsnáról, mondtam a fe-
leségemnek, hogy nem fogjuk 
megtalálni az ottani híveket. 
Székelyföldön egy nagy család-
ként éltünk: bármi történt az 

egyház körül, mindig jöttek az 
emberek segédkezni. De ez köl-
csönös volt. A férfiak építkezé-
seken dolgoztak, így az otthoni 
munka jórészt az asszonyokra 
maradt. Természetes volt, hogy-
ha kimentek a mezőre, szóltak a 
papnak, nézzen be az állatokra, 
tegyen eléjük eleséget és itassa 
meg. Nem voltam nyakkendős 
pap: ha valakinek segíteni kel-
lett, mindig szívesen tettem. 
Gyerekkorom óta így éltem meg 
a közösségi együttlétet. Nagye-
nyeden ez másként alakult, és 
időbe telt, amíg sikerült kiépí-
teni azt a fajta közösségi életet, 
ami a székelyföldi lelkészi mun-
kámra emlékeztetett. Az em-
berek ismertek, ezért is hívtak 
meg egyhangúan az enyedi gyü-
lekezetbe az előző lelkész távo-
zása után. A Ceaușescu-rendszer 
utolsó hét esztendeje nagyon 
nehéz időszak volt. Nemcsak 
azért, mert az üzletekben sem-
miféle élelmiszert nem lehetett 
kapni, hanem anyagilag olyan 
helyzetben vergődött az egy-
házközség, hogy a fizetésemet 
sem tudtam felvenni. Egyértel-
mű volt: ha itt akarok maradni, 
akkor siránkozással semmire 
nem megyünk. Elvállaltam in-
gyen a kántori állást, és a felsé-
gemmel a templomgondozást, 

hogy végre kialakuljon valami. 
A szószékről hirdettem az igét, 
harangoztam, takarítottuk a 
templomot, irtottuk a gazt, épít-
keztünk, kevertem a maltert az 
építkezéshez...

 
Egy fi atal lelkipásztor számára 

ezek valószínűleg ma már nehe-
zen elképzelhető dolgok. A pap 
elsődleges feladata ugyanakkor 
a közösségépítés. Ez Nagyenye-
den hogyan sikerült?

A magyar történelemben 
Nagyenyed a dél-erdélyi ma-
gyarság legfontosabb központja 
volt, a 19. század végéig az er-
délyi protestáns lelkészképzés 
centruma is egyben. És nem-
csak Trianonig számított virág-
zó magyar városnak, hanem 
jóval azután is. Az 1920-as és 
30-as években sok székelyföl-
di értelmiségi telepedett ide. A 
kollégium tanári kara, a bör-

tön alkalmazotti gárdája, sőt a 
helyi rendőrség emberállomá-
nya is jórészt magyar volt: az 
1960-as évek végéig Nagyenyed 
többségében magyar városnak 
számított, amibe kollégiumi 
diákként még belekóstolhat-
tam. Emlékszem, a kolozsvári 
és a marosvásárhelyi színház 
vendégelőadásaira: rendsze-
rint két előadást tartottak, any-
nyi érdeklődő váltott jegyet. A 
magyar közösségi életnek tehát 
igen komoly hagyományai vol-
tak, ami derékbe tört. Ceaușescu 
iparosítási politikájával a hetve-
nes években gyakorlatilag egyik 
napról a másikra megtörtént a 
lakosságcsere. Diákkoromban 
még volt olyan időszak, amikor 
alig lehetett román szót hallani, 
de mire érettségiztem, már alig 
beszéltek magyarul az utcán. Ezt 
a gyors változást én is megéltem. 
A románság a távolabbi falvak-
ból, a Mócvidékről költözött be 
az újonnan épített tömbházlaká-
sokba, a környékbeli magyar fal-
vakból – Torockó, Torockószent-
györgy, Szentkirály, Csombord, 
Magyarlapád, stb. – a munkaerő 
naponta ingázott, tehát aránya-
iban jóval kevesebb magyar te-
lepedett le Nagyenyeden, mint 
román. Mire lelkészként ideke-
rültem, és elkezdtem feltérké-
pezni a gyülekezetet, már román 
tengerben keresgéltem. Elődöm 
egy listát hagyott hátra az egy-
házközség tagjairól, de címeket 
nem találtam, így elkezdtem 
házról házra, tömbházlakások-
ra járni, hogy kiderítsem, ki hol 
lakik. Tizenöt évvel korábban 

nyilván teljesen másként ala-
kult volna a közösségépítés.

A nagyenyedi unitárius gyüle-
kezet is kiöregedett egyházköz-
ség, ahol Dél-Erdély más tele-
püléseihez hasonlóan a lelkész 
temet, és ritkán keresztel. Milyen 
volt ez négy évtizeddel ezelőtt?

A Bethlen-kollégiumban a 
nyolcvanas években párhuzamos 
magyar osztályok működtek, ma-
napság a kis osztályok létszáma 
csak nagy nehézségek árán jön 
össze. Száz unitárius gyereknek 
osztottunk akkoriban karácsonyi 
csomagot. Ma sem tudom, hogyan 
jött ez össze, hiszen semmit nem 
lehetett kapni a kereskedelemben. 
Egy papírzacskót is nehéz volt be-
szerezni, amibe belepakoltunk né-
hány édességet, hogy meglepjük 
őket. Vallásórákon az imaterem 
megtelt gyerekkel, pedig a rend-
szer emberei tiltották. Ha a pap 
szombat délutánra hívta a gyere-
keket, akkor a párttitkár rászólt az 
iskolára, hogy arra az időszakra 
a tanárok és tanítók szervezze-
nek más foglalkozást. A gyerekek 
sokszor mégis hozzám jöttek. A 
gyülekezetnek 38 évvel ezelőtt 
négyszáz fölötti létszáma volt, ma 
190, azaz kevesebb, mint a fele. A 
kilencvenes évek elején úgy tűnt, 
nincs lényeges fogyás. Végig én 
vállaltam a kollégium unitárius 
vallásoktatását. A rendszerváltás 
utáni években az 1–4. osztályban 
30–35 unitárius kisdiákom volt, 
és a líceumi osztályokban több, 
mert a nagyobb diákok a környék-
beli unitárius falvakból, illetve 
Aranyosszékről is itt tanultak. Ez a 

helyzet 30 év alatt teljesen megvál-
tozott. Tavaly, amikor visszavonul-
tam az iskolai vallásoktatásból, az 
elemi osztályokban három unitá-
rius kisdiákom tanult, az 5–8-ban 
pedig kettő… A temetések és a ke-
resztelések adatainak ismeretében 
azonban ez nem meglepő, hiszen 
2019-ben tizenkét személyt temet-
tem, tavaly pedig hatot, és mindkét 
évben egy-egy keresztelésre került 
sor. Temető papként megyek nyug-
díjba.

 
Magyar állami támogatás-

sal új óvoda és bölcsőde indult 
Nagyenyeden. Ezek a gesztusok 
mennyire tudnak változtatni a 
lesújtó demográfi ai helyzeten?

A demográfi ai helyzetünk ala-
kulását illetően nem vagyok op-
timista. Azoknak a fi ataloknak, 
akik még itt maradtak, az óvoda 
fontos gesztus, de akik kitele-
pedtek Angliába, Németország-
ba, Ausztriába, Olaszországba és 
sok más nyugat-európai ország-
ba, már nem fognak visszatérni. 
Nagyenyed rendszerváltás előtti 
ipara felszámolódott – a vasgyár 
csődje után mintegy tízezer em-
ber került az utcára az enyediek 
és a környező falvak lakói közül. 
Aki itt él, ingázik más települé-
sekre dolgozni. A fi atalok szá-
mára nem vonzóak a kis fi zeté-
sek. Aki nem külföldre megy, 
az Kolozsvárra vagy más nagy-
városba költözik, ahol jobbak 
az elhelyezkedési lehetőségek. 
Nem tudjuk, hogy a helyi ma-
gyarság számára mi a kiút. Sok-
szor beszélgetünk erről a helyi 
emberekkel. Mindenki elmondja 
a véleményét, de „világmegváltó 
recept” nincs. A képlet egysze-
rű: ha nem maradnak helyben 
élő fi atal családok, akkor nem 
születik gyerek, és gyerek nélkül 
nincs jövő.

Szokott magyar fi atalokat esketni 
Nagyenyeden?

Ritkán. Aki itthon marad, az 
inkább vegyesházasságban ke-
resi a boldogulását. Ha köze-
lebbről ismerem, akkor őszintén 
elmondom a véleményem, hogy 
mi vár rá az ilyen kapcsolatban. 
Rengeteg a rossz példa. A román 
házastárs szinte soha nem tanul 
meg magyarul, és a magyar fél 
lassan beleolvad a román kör-
nyezetbe. Keveseknek sikerül ki-
lépni ebből. Volt egy eset, amikor 
a magyar anyuka hosszú évekkel 
ezelőtt elvált a férjétől, mert az 
megtiltotta neki, hogy a gyerek-
kel magyarul beszéljen. Magához 
vette a kicsit, és később nálam 
keresztelte meg, itt is konfi rmált. 
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Sándor Botond 38 éve Nagyenyed unitárius gyülekezetének a lelkésze
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