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Magyarremete festői környezet-
ben, a Belényesi-medencében 
fekvő Bihar megyei település, 
amely bár szórványtelepülés-
nek tekinthető, hiszen román 
többségű falvak övezik, erősen 
őrzi magyarságát. A körülbelül 
800 lakost számláló településen 
mintegy 400 magyar él, akik-
nek nagy része református. A 
helyi gyülekezet az identitásőr-
zés központi szereplője. Csiszér 
Norbert Lóránd lelkipásztor 
a helyi magyarság életéről, 
tevékenységeikről, kilátásaikról 
beszélt lapunknak.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

A hogy Magyarremete község 
neve is sugallja, a magyarok 
remeteként élnek a Kárpátok 

lábainál – vallják a helyiek a Bihar 
megyei szórványtelepülésről. „A he-
lyi magyarság, mint egy ostrom után 
a megmaradt bástya, őrzi és ápolja a 
környéken a magyar hagyományokat 
és a magyar kultúrát” – érzékeltette 
Csiszér Norbert Lóránd református 
lelkipásztor, aki a Krónika megke-
resésére arról is beszélt, hogy tu-
lajdonképpen egy több száz éves 
együttélésről van szó. Régen a ma-
gyar lakosság házai voltak a telepü-
lés központjában, míg a román vagy 
roma lakosoké a falu „szélei fele”, 
ám ez a rendszer mára már nagyjá-
ból felbomlott.

Megújul a falu büszkesége
A magyar gyülekezetek közül a leg-
jelentősebb a református, ám fontos 
megjegyezni, hogy egy kisszámú 
baptista gyülekezet is létezik, illetve 
néhány magyar katolikus is él a falu-
ban. A református gyülekezet jelen-
leg 298 lelket számlál, a hívek közel 
negyede rendszeresen, minden va-
sárnap jár templomba. A helyi refor-
mátus templom a falu, sőt az egész 
környék egyik büszkesége. A román 
kori és gótikus jegyeket is felmuta-
tó nyugati tornyos templomépület 
igényesen kidolgozott, többségében 
14. századi falképegyütteseknek ad 
otthont, melyeknek feltárása, illet-
ve restaurálása jelenleg is zajlik. A 
Zsigmond-kori (12. század végi–13. 
század eleji) műemlék templom fal-
képeit először 1927-ben tárták fel, ám 
többségüket máig ismeretlen okok 
miatt visszavakolták. A szentélyben 
két sorban találtak falképeket, fent 
három apostol képmását: Pál, illet-
ve Péter apostolét, Szent Bertalanét, 
lent pedig a két magyar szent király, 
Szent István, Szent László, valamint 
Szent Imre alakjait. (Később a szen-
télyben feltárták a Szent Bertalan 
legendáját bemutató sorozatot, egy 
női szent és Mihály arkangyal képét 
és egy Krisztus-ábrázolást is, vala-
mint Szent Tamás fi guráját.) Ezután 
a kétezres évek elején, 2002–2003-
ban végeztek falszövetvizsgálatot 
a templomban, mely bizonyította, 
hogy jelentős falképanyag rejtőzik a 

vakolat alatt, ám akkor nem volt meg 
a szükséges anyagi keret.

A munkálatok folytatása érdeké-
ben a helyi egyházközösség a magyar 
kormányhoz nyújtott be pályázatot, 
és a Rómer Flóris Terv keretében 
kaptak támogatást a templom feltá-
rására és felújítására a Teleki László 
Alapítványon keresztül. A munká-
latok 2020 végén kezdődtek el, és 
több, eddig ismeretlen falkép feltá-
rását eredményezték a templom déli 
és északi oldalán, illetve a szentély 
alsó regiszterében (sávjában) is. A 
templomhajóban található falképek 
restaurálása a közeljövőben fog meg-
történni. A hajóban látunk egy Szent 
László-legenda-ábrázolást is, ahogy 
az a székelyföldi templomokból, pél-
dául Székelyderzsről vagy Gelencéről 
ismert. Feltárták Krisztus szenve-
déstörténetének, életének bizonyos 
részleteit is. Várhatóan a munkálatok 
befejezése után szakértői tanulmány 
számol majd be az új eredményekről.

Csiszér Norbert Lóránd lelkipásztor 
szerint a református közösség büszke 
a templomára, büszke elődei mun-
kájára, illetve arra, hogy évszázadok 
óta használják. Elmondása szerint a 
közösség hagyománytisztelő, min-
dennek megvan a jól meghatározott 
rendje, mindenkinek megvan a jól 
meghatározott helye – a nők és férfi -
ak, a fi atalok és az idősek külön ülnek 
a templomban. A fi atalokkal kiemel-
ten foglalkoznak az egyházközös-
ségben: magyar állami támogatással 
táborokat, vakációs Biblia-hetet szer-
veznek minden évben – meglátásuk 
szerint ezek a programok segítik a 
magyar nyelv, a magyar kultúra meg-
őrzését. A településen néptáncegyüt-
tes is működik Kéknefelejcs néven, 
illetve őrzik a hagyományos népvise-
letet is, van hangszeroktatás, illetve 
templomi kórus is.

A fi atalok kapcsán a lelkipásztor 
azt is elmondta, hogy sajnos mint 
minden kis települést, Magyarre-
metét is fenyegeti az elöregedés, a 
fi atalok elmennek, hiszen kevés a 
munkalehetőség. Elmondása sze-
rint sokan lépnek ki a falu nyújtotta 

„burokból”, egyre többen választják 
a továbbtanulást valamelyik nagy-
városban, vagy dolgozni mennek 
egy nagyobb településre. Azt is hoz-
zátette, hogy sokan „házasodás” 
után hagyják el Magyarremetét, az 
ifj ú pár általában annak a félnek a 
szülőfaluját, szülővárosát választ-
ja, ahol több a lehetőség. Szerinte 
Magyarremete is „élhető”, de tény, 
hogyha egy fi atal pár gyerekeik jö-
vőjére is gondol, akkor hátrányt je-
lent, hogy a községben csak magyar 
óvoda és összevont 1–4. osztály van, 
5. osztálytól valamelyik közeli város-
ban kell továbbtanulnia a gyerek-
nek. Csiszér Norbert Lóránd szerint 
ugyanakkor, bár csökken a lakosság, 
nem kell borúsan látni a helyzetet, 
hiszen születnek gyerekek, vannak 
keresztelők, illetve vállalkozó kedvű 
fi atalok, akik „próbálkoznak”: állat-
tenyésztésbe, növénytermesztésbe 
fognak, vállalkozást indítanak.

Konkrét jó magyar–román 
viszony
2020-ban – először a település törté-
netében – magyar alpolgármestert 
iktattak hivatalba, ami Csiszér Nor-
bert Lóránd szerint büszkeségre ad 
okot szórványtérségben, illetve ami 

MAGYARREMETE JÓ PÉLDÁT MUTAT, DE MINT MINDEN KIS TELEPÜLÉSRE, A BIHAR MEGYEI HELYSÉGRE IS JELLEMZŐ AZ ELÖREGEDÉS

Megőrzés és összetartás a szórványban

A fi atalokkal kiemelten foglalkoznak. Táborokat, vakációs Biblia-hetet szerveznek minden évben 

A településen néptáncegyüttes is működik, illetve őrzik a hagyományos népviseletet is
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annak köszönhető, hogy a helyi 
románok is látják, hogy a magyar 
közösség aktív, tevékeny, értékeket 
teremt. A helyi román–magyar vi-
szony kapcsán elmesélte, hogy ez 
nem „csak” egy békés együttélés, 
hanem konkrétumokban is meg-
mutatkozik a jó viszony: például a 
járvány előtt minden évben közö-
sen szervezték a helyi falunapokat. 
A magyar rendezvényeken, például, 
a disznóvágással egybekötött bor-
kóstolón, valamint a magyarországi 
meghívottakkal megrendezett nóta-
esteken részt vesznek (részt vettek a 
járvány előtt) a románok is, a román 
rendezvényekre pedig a magyarok 
is eljárnak. Az egyház is szervezett 
kirándulásokat, melyeken nemzeti-
ségtől, felekezettől függetlenül bár-
ki részt vehetett – jártak a Székely-
földön, Máramarosban. A vakációs 
Biblia-hét ugyanígy nyitott bárki 
számára, román részvevői is voltak 
az elmúlt években.

A lelkipásztor szerint – aki amúgy 
2017 végén vette át a helyi gyüleke-
zet vezetését – a remeteiek nyitottak 
és barátságosak, amit megtapasz-
talt már akkor, amikor a településre 
érkezett, hiszen segítettek megis-
merni a szokásokat, viszonyokat, 
sokat tettek azért, hogy „belerázód-
jon” a magyarremetei életbe, min-
dennapokba. „Úgy érzem, hogy 
itt mintha megállt volna az idő. Itt 
több úr van a faluban: a doktor úr, a 
bíró úr, a lelkipásztor úr. A társada-
lomnak és közösségnek megbecsült 
tagja a lelkipásztor, és ez jó. Így szé-
pen meg tudjuk ismerni egymást, és 
ha megismerjük egymást, tudunk 
segíteni is egymásnak” – vázolta a 
református pap.

A járványhelyzet kapcsán Csi-
szér Norbert Lóránd megjegyezte, 
hogy sajnos nagyon sok program, 
rendezvény elmaradt emiatt, és a 
közösség érzi ezek hiányát, igényük 
lenne a gyakoribb találkozásra, a 
közös eseményekre, szórakozásra. 
A református egyházközösségen túl 
két civil szervezet is aktívan mun-
kálkodik a közösségért. Az egyik a 
Pro Remetea, a másik a Magyarre-
metei Kulturális Egyesület, ők nyúj-
tanak be pályázatokat sok közössé-
gi tevékenység megrendezésére, ők 
bonyolítják le az eseményeket.

 » Csiszér 
Norbert Lóránd 
szerint  bár csök-
ken a lakosság, 
nem kell borúsan 
látni a helyzetet, 
hiszen szület-
nek gyerekek, 
vannak keresz-
telők, illetve 
vállalkozó kedvű 
fi atalok, akik 
„próbálkoznak”: 
állattenyésztés-
be, növényterm-
esztésbe fognak, 
vállalkozást 
indítanak.




