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A címben szereplő régió területének meghatározásakor egyértelműen Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyére mint közigazgatási területre kell gondol-
nunk. A megye közigazgatási területén három református egyházmegye 
helyezkedik el: a Szatmári, a Szabolcs-Beregi és a Nyírségi. A Tiszántúlon 
hagyományosan így is emlegetik ezt a területet: az északi egyházmegyék. 
Természetesen nem csupán a közigazgatási határ tartja össze a három egy-
házmegyét, hanem ennek a területnek az emberi mentalitásban, vallásgya-
korlásban, hitvallásosságban meghatározó jellemzői is. Az egyházmegyék 
határai 1952-ben kerültek kialakításra mai formájukban, így az ide tartozó 
gyülekezetek szigorúan az országhatár, a Tisza vonala és a megye közigaz-
gatási határáig foglalnak helyet. 

Ahhoz, hogy érzékeljük ennek a területnek az adottságait és lehetőségeit, 
néhány adatot kell megosztani a térségre, a három egyházmegyére össze-
vontan. A közigazgatási megyében több mint 550 ezer ember lakik, ami azt 
jelenti, hogy a népesség tekintetében meghatározó ez a létszám, különös-
képpen akkor, ha figyelembe vesszük a reformátusság számarányát, amely 
az összlakosság több mint felére tehető. 

Ehhez is álljon előttünk néhány adat. A megjelölt régióban 223 reformá-
tus egyházközség van, ami azt jelenti, hogy a Tiszántúli Egyházkerület egy-
házközségeinek több mint fele itt található. A gyülekezetek számát tekintve 
ez több, mint az egyházkerület másik hat egyházmegyéjében levő gyüleke-
zetek száma, ráadásul a közösségek fizikai közelségben, többnyire néhány 
kilométer távolságra vannak egymástól. Területünkön 180 lelkipásztor tel-
jesít szolgálatot, és a három egyházmegye választói névjegyzékben szereplő 
tagjai 65 000-re tehető. A három egyházmegye fentebb említett egymáshoz 
való viszonya a kölcsönös egymásra utaltság alapján értelmezhető, kiegyen-
súlyozott. Arculatában az elmúlt időszak változásai eredményeként el-
mondható, hogy a szabolcs-beregi és a szatmári egyházmegyék demográfiai 
adatai együttesesen kevéssel múlják felül a Nyírségi Egyházmegye másik 
kettőhöz hasonló gyülekezetlétszámú adatait, ami a jövőlátás és tervezés 
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szempontjából meghatározó jelentőségű.1 Ez az arányeltolódás egyszerűen 
azzal magyarázható – amire a későbbiek során kitérünk –, hogy nagyfokú 
elvándorlás megy végbe még a megyén belül is. 

Ebben az írásban elkülönítjük a bemutatott terület missziói feladatait és 
lehetőségeit.

A feladat meghatározása tekintetében a református teológia és a bibliai 
missziói értelmezést kell segítségül hívnunk. Eszerint azt a megállapítást 
kell tennünk, hogy az egyház és a benne levő gyülekezetek feladata nem más, 
mint az evangélium hirdetése. Igen ám, de amennyire természetesen adódik 
ez a tétel, és könnyed módon hangoztatjuk, legalább annyira felületessé is 
válhat tartalmát és gyakorlatát tekintve. 

éppen ezért korunkban ebben a térségben is az evangélium hirdetésének 
újradefiniálására van szükség, ami nem jelenti új definíció alkotását. Szó 
sincs arról, hogy más lenne, lehetne az evangélium tartalma, mint az előző 
korokban.2 

Az evangélium tartalma ugyanaz: az Isten ember iránti szeretetének, a 
jézus Krisztus szabadításának hiteles közzététele és emberi életet megha-
tározó volta. érdekes, hogy korunkban az evangélium újrafogalmazásának 
feladatát sokkal inkább a szekularizált nagyvárosi lét, a nagyvárosi misszió 
hívta elő. De szükségét vitathatatlanul érezzük a vidéki gyülekezetekben is.

A nagyvárosi létben egyre gyakrabban szembesülünk azzal, hogy a hit-
tel, Isten létének tényével idegenként találkoznak az emberek. Nyilvánva-
lóan a misszióval foglalkozók keresve a mai szekularizált társadalomban az 
evangélium hirdetésének lehetséges útját az emberekhez, mindennél előbb-
re valónak tartják annak a megfogalmazását, hogy mi az evangélium. Erre 
utal Timothy Keller: Gyülekezet a központban című közelmúltban megje-
lent jelentőségteljes műve is, amelynek egy jelentős része kizárólagosan ez-
zel a kérdéssel foglalkozik.3

Tehát feladatunk ebben a térségben is az evangélium eredeti üzenetének 
újrafogalmazása. Ennek oka az, hogy hagyományosan itt még mindig nyo-
mon követhető a népegyházi keret, de egyértelműen kimutatható, hogy a 
20. század közepétől folyamatosan sérült és erodálódott. A keresztyén hit 
megélésében nyomon követhető „nemzedékről nemzedékre” szép bibliai elv 
a zárt rendszerű társadalomból kilépve már nem egyértelműen és főképp 
nem automatikusan működik! A szekularizáció egyértelmű megjelenésével 

1 Az MRE Zsinata által összesített demográfiai adatszolgáltatás alapján.
2 Keller, Timothy: Gyülekezet a központban, Harmat–Kálvin–luther, Budapest, 

2019. 20.
3 Keller, 32–92.
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kell számolnunk, s annak hatásait komolyan vennünk.4 például amíg három 
nemzedékkel korábban a területen élők ünnep- és hétköznapjait, népszoká-
sait teljesen meghatározta a keresztyén hitvallásosság, addig ez mára már 
nem állítható. Röviden tekintsünk vissza az elmúlt időszakra, és lássuk meg 
a meghatározó törésvonalakat, mivel a misszió végzése nem hagyhatja fi-
gyelmen kívül azt a kort és földrajzi helyet, amelyben él.5

Az 1950-es éveket követő korszak paraszti kultúrájának brutális sérü-
lése, a kényszeres iparosítási törekvések és az erőszakosan véghezvitt álla-
mosítási folyamatok miatt bekövetkezett egy olyan erőszakosan indikált 
elvándorlás, amely a helyi közösségek hosszú időn át alakított és fenntartott 
egyensúlyát felborította. 

A szocialista társadalmi oktatási és munkarend minden lehetséges élette-
rületen felszántotta a korábbi életrendet a hittanoktatás gyülekezeti keret-
be szorításával, likvidálásával, a vasárnapi munka természetessé tételével, 
amely egyértelműen szembement a kialakított egyházi életrend fenntartá-
sának, az evangélium életrendbe való beágyazott hirdetésének korábbi le-
hetőségével.

Aztán a legutóbbi évtizedek városiasodási folyamata, ami nem azt je-
lenti, hogy a térségben újabb nagy városok jöttek létre, hanem legalább a 
megyeszékhelyig, de sokkal inkább a fővárosig vagy a Dunántúlig költözve 
erősítik az északkelet-magyarországiak a városiasodás országos erőteljes fo-
lyamatát. Meg kell jegyeznünk, hogy ezen a folyamaton árnyalt mértékben 
sem segít egy-egy falusias település infrastrukturális fejlesztését követően 
azok várossá nyilvánítása.

A fentiek eredményeként erőteljesen megváltozott a települések szerke-
zete, ami kihat a gyülekezeti életre, az egyház missziójára is. például az isko-
lák központosítása felborítja a korábban kialakított konfirmációs és ifjúsági 
munka szervezési rendjét azokban a gyülekezetekben, ahonnan a gyerme-
kek, fiatalok napi rendszerességgel más településeken folytatják tanulmá-
nyaikat. Ezzel új kötődések alakulnak ki társaik között, de ezzel együtt jár 
az a tény, hogy az életterületükön és a saját gyülekezetükben volt korábbi 
kötődéseik gyengülnek, esetenként meg is szűnnek. 

 
Elsődleges feladatunk ebben a megváltozott, ugyanakkor hagyományos ér-
tékeit sajnos többnyire már csak tárgyiasult formában őrző régióban ugyan-

4 Newbigin, lesslia: Evangélium a pluralista társadalomban, Budapest, Harmat, 2006. 
247–259.

5 Goheen, W. Michael: Keresztyén misszió ma, Kálvin, Budapest, 2019. 26.
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az, mint a nagyvárosokban, megfogalmazni az evangéliumot, közérthetővé 
tenni és segíteni az elfogadását. A hagyományos keretek sérülésével ugyanis 
ennek korábban kialakított módja már sok esetben nem alkalmas. Ki kell 
fejezni azt, hogy Isten jelenléte az életünkben mindenre kiterjedő erő, és az 
életnek nem csupán egy dimenziója. Mindezt a hitelesség megőrzésével és 
helyreállításával kell megtennünk. Így következő feladatunk az egyház hite-
lének és hitelességének helyreállítása, hiszen minden kor nemzedéke – talán 
a jelenlegi kiemelten – érzékeny arra, hogy hiteles emberek, hiteles közössé-
gek, hiteles egyház hirdesse a hitelt érdemlő evangéliumot. 

A feladat tehát nem változott térségünkben. A megváltozott demográfiai 
helyzetben, gyülekezetszerkezetben ugyanazt a szabadítást és örömüzene-
tet kell hirdetni egy már korántsem elkötelezetten érdeklődő társadalom 
számára.

A missziói feladat egy másik fontos szempontja szembesülni és szembe-
nézni a végbement demográfiai változásokkal. Egy 1998-ban készített, de 
2003-ban megjelent nem egyházi adatokra fókuszáló interjúkötetben olvas-
suk a következőket „hogy egy ember mennyit kóstál, arról nincsenek ilyen 
pontos adatok. Hacsaknem a születési és halálozási számok, mely szerint 
csengerújfalun 14-en születtek, 13-an haltak meg. Tiszabecsen és lónyán 
20 halállal szemben 13 születés esett. Milotán 14 születés, 21 halál. Szamos-
tatárfalván 1 születésre 6 halál, csarodán 5-re 13. Nagyhódoson 4-en meg-
haltak, nem született senki.”6 Ez az adatsor tehát húsz évvel ezelőtti, azóta 
az arányok nem javultak, viszont az adatok következményei egyértelműen 
nyomot hagytak a térség gyülekezeti közösségeiben. és máris elérkeztünk 
egy harmadik feladathoz.

Újragondolni a missziói szolgálatban a humánerőforrásokat. ugyanis 
egy tíz évvel ezelőtti adat szerint,7 és ez már csak a Nyírségi Református 
Egyházmegyére vonatkozik, több mint 50 000 református pásztorolására 
a falvakban több mint 50 lelkipásztor, továbbá ugyancsak alig több mint  
50 000 ember pásztorolására a városokban 15 lelkipásztor jutott. Tudnunk 
kell azt, hogy ez az arány nem tartható fenn. A változtatásához viszont na-
gyon komoly odafigyelés, céltudatosság és bátorság kell, hiszen itt nem csak 
az egyháztagok lelki élete, hanem a közöttük pásztori szolgálatot végzők eg-
zisztenciájának kérdése is felvetődik. Sérül a hagyományosan kialakult rend 
és sok esetben elvehetetlen a gyülekezeti közösségek lelkipásztorukhoz való 
személyes ragaszkodása. 

6 Schaffer, Erzsébet: Egyszer volt – történetek, találkozások, Sanoma, Budapest, 2003. 287. 
7 Gaál, Sándor: Elköltözött az egyház – elhangzott az MRE Zsinatának 2009. tavaszi 

ülésszakán tartott ülésén.
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Két lehetőség kínálkozik ennek kezelésére, illetve megoldására. Ezt a 
megindult és megállíthatatlan folyamatot hagyhatjuk a maga természetes 
folyamában. Elnéptelenednek falvak, gyülekezetek, és egy-egy nemzedék- 
vagy lelkipásztorváltással hozzáfogynak a szolgálatot végzők is. vagy bát-
ran célkeretbe kerül a valóság, és a megállapítások nem maradnak papí-
ron, hanem az egyház utána költözik tagjainak. ott keresi és ott éri el őket 
missziójával, ahol éppen vannak. Ez nem megalkuvást, beletörődést jelent, 
hanem a társadalmi folyamatok komolyan vételét, amely hozzájárulhat az 
egyház missziói munkájának teljesüléséhez. 

Ezt követően vehetjük magunk elé a misszió teljesítésének lehetőségét. 
Ehhez egy érdekes megállapítást szeretnék tenni, ami arra vonatkozik, hogy 
ennek a térségnek missziói lehetősége a saját keretén túlról és a saját kere tein 
túlra mutatnak. Nem megkerülve a területen levő gyülekezetek missziói fe-
lelősségét, de komolyan véve ezeket a szempontokat el kell mondani, hogy a 
lehetőségeinket meghatározzák a területünkön túlról érkezők. 

Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy határ menti terület lévén szá-
molnunk kell, és számítanunk kell elsősorban a Kárpátaljáról, a partiumból 
és az Erdélyből áttelepült emberekre, akik ráadásul még a maguk mögött 
hagyott területen általában az egyházhoz aktív, aktívabb kötődést mutattak. 
Kárpátalja lakosságának rohamos csökkenése folyik napjainkban. Körülte-
kintően azt is meg kell jegyeznünk, hogy ez az áttelepülőknek nem a mi 
területünkön való százszázalékos letelepedésüket jelenti, de a határ menti 
falvakban éppen úgy, mint Biharban, Békésben jelentős számban keresnek 
életlehetőséget érkező testvéreink itt. 

Más oldalról missziói lehetőségeink saját területünkön túlra mutatnak, 
hiszen térségünkből meglehetősen nagy tömegek vándorolnak a főváros 
környékére, Nyugat-Dunántúlra, illetve külföldre. A lehetőséget ezek az 
emberek bizonyos értelemben részben magukkal viszik, hiszen mint állan-
dó elérhető egyháztagok, már nincsenek közöttünk – ez nálunk veszteség-
ként jelenik meg. Azonban a megfigyelések szerint például a főváros kör-
nyékén sorra alakuló gyülekezetek tagjai között számban és aktivitásban is 
nagy súllyal tűnnek fel a tőlünk elszármazottak. Több gyülekezet alapítási 
megfigyelésének eredménye az, hogy a megszólítható és szolgálatba be-
kapcsolható Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek egyfajta bázist nyújtanak a 
missziói szolgálatban. éppen úgy, mint a ma meghatározó jelentőségű nagy 
budapesti gyülekezetekben a 2. világháború után is volt!

Emellett számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy az ideiglenesen vagy 
véglegesen elvándorlók teljes létszámban ott nem gyökeresednek meg az 
új területen egyházi közegben, hanem mint hazajárók, alkalmilag tartanak 
kapcsolatot, illetve alkalmilag kérnek szolgáltatást korábban volt közössé-
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geiktől. Hol van itt a lehetőség? és mi a feladat? Az elvándorlási folyama-
tokat nem csak megállítani, megfékezni sem lehet! Azonban egy komoly 
számontartás, nyilvántartás jelentős segítséget kínálhatna azoknak a terü-
leteknek, az ott már meglevő vagy éppen alakuló gyülekezeti közösségek-
nek, ahová a tőlünk elvándorlók érkeznek. Ennél még messzebbre mutat a 
térségünkből Nyugat-Európába hosszabb-rövidebb ideig kivándorlók misz-
sziójának kérdése.

Ki kell mondanunk, hogy egyházunk jelenlegi gyakorlatában erre nincs 
kidolgozott stratégia, de talán határozottan megfogalmazott igény sem, és 
így a kivitelezés még homályos próbálkozás szintjén sem jelenik meg. E te-
kintetben nem elég megengedő/elengedő magatartást mutatnunk, nagyobb 
a feladat. Tovább kellene kísérni az elmenőket, közegyházi összefogással. 
csak egy példát említve, az alkalmilag hazatérő, keresztség sákramentumát 
kérő családok vagy a házasság megáldását kérő párok egy könnyen kezel-
hető adatbázisba kerülhetnének, amely lehetővé tenné, hogy az új területen 
élő, alakuló gyülekezeti közösség/ lelkipásztor megkeresse és integrálja őket. 
Hiszen ezek az emberek nem csak statisztikai adatot módosítanak elköltö-
zéseikkel, hanem erőt, lelki-hitbeli megtapasztalást is vihetnek magukkal. 

A térség missziói lehetőségei természetesen a befogadás és elengedés lük-
tetésében nem merülnek ki, hiszen a gyülekezeteink, még a legkisebbek is, 
élnek, és Isten népeként maradnak jelen ezen a vidéken. Számukra a misz-
sziói lehetőség egyre inkább közösségek összefogásában fogalmazható meg, 
ami nem merül ki hagyományosan a lelkész több gyülekezeti közösség általi 
fenntartásában, hanem különböző rendezvények szervezésében, a reformá-
tus hit és öntudat ilyen módon való gyakorlásában. 

A korábbiakban említettük a városiasodás területünkön belüli migráció 
tényét, az is a lehetőségek egyike, hogy komolyan vesszük a területen be-
lül történt demográfiai elmozdulásokat, és a három egyházmegye területén 
levő gyarapodó városokra fókuszálva várjuk az oda érkező embereket az 
evangéliummal.8

Az északkelet-magyarországi régió ismertetése nem múlhat el a cigány-
kérdés érintése nélkül. Ki kell mondanunk, hogy a régió több települése 
arculatában az ott élő cigány kisebbség miatt jelentősen megváltozik. A fe-
léjük való közeledés javarészt a hitoktatáson való találkozás során merül ki 
az, amit értük és velük tesz a református egyház. átgondolandó és megfo-
galmazandó az, hogyan értelmezze az egyház az irányukba való küldetését. 
S közben nem általánosan közelít feléjük, hanem komolyan megvizsgálja 

8 Erről a hatásról ír évtizedekkel korábban az amerikai kontinensen Rick Warren: Cél-
tudatos gyülekezet című munkájában, Új Remény Alapítvány, Debrecen, 2006.



Missziói feladatok és lehetőségek

301

azt a kisebbségi együttélést, amelynek olykor településenként meghatározó 
sajátosságai vannak.

A lehetőségek sorában említhetjük meg az egyház intézményes szolgá-
latát szociális és oktatási területen. Azonban felelőtlenség lenne azt állítani, 
hogy az intézményesülés automatikusan magával hozza az egyház megúju-
lását, még pontosabban az egyház missziói munkájának teljesülését. vitán 
felül beszélhetünk egy-egy iskola, óvoda egyházi fenntartásban való misz-
sziói lehetőségeiről, de ez legalább olyan felkészülést és odaszánást igényel 
az egyház részéről, mintha intézmények nélkül keresné és találná meg az 
embereket. vagyis a misszió és benne az evangélium valódi meghatározása 
nélkül legfeljebb egy népegyház visszarendeződési szándéka teljesülhet, de 
az is csak részlegesen.

A fentieken túl régiónk gyülekezeteinek rendelkeznie kell azzal az egy-
házlátással, amely nem elégszik meg a több ponton gyengülést mutató tra-
dicionális vallásgyakorlás fenntartásával, hanem kellő bátorsággal nyit az 
evangélium változatlan tartalmával, de új utakon, új módszerekkel a régi és 
újonnan megalakuló közösségek felé.




