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Nagy szeretettel köszöntöm a népes gyülekezetet, a távolról és közelről 

egybegyűlteket, a Kis-Szamos mente kis falvainak küldöttségét. Vajon tudja-e valaki, hogy 

hány évtizede volt még ennyire tele ez a templom? Vannak – kevesebben –, akik itt élnek, 

vannak, akik erre a mai alkalomra jöttek haza, vannak, aki távolról vagy a szomszéd falvakból 

érkeztek. Falvanként kevesen volnánk ugyan, de testvérként együtt, Istennel és egymással, 

sokan lettünk.  

A mai felsőtöki szórványtalálkozóra és ünnepre az adott alkalmat, hogy 10 évvel ezelőtt adtuk 

át először a Czelder Márton és Földes Károly szórványdíjat egy lelkésznek és egy világi munkásnak 

szolgálataik elismeréseként. Most pedig a 11. alkalommal osztjuk ki a díjat az arra érdemesülteknek. 

Az egyik díj névadója, Czelder Márton lelkész, az első regáti magyar misszionárius, aki a 19 század 

derekán azért indult arra a legnehezebb vidékre, hogy összeszedje a szétszórt nyájat, egyházzá 

szervezte őket, és templomot épített nekik. Földes Károly a két világháború között a Mezőségen 

tanítóként, lelkészként a pusztuló Holt-tengert mentette. Mi az ő nevükkel minden évben egy lelkészt 

és egy világi személyt tüntetünk ki, akik közösségük megmaradása érdekében életük nehéz évtizedeit 

áldozták. Miért választottuk kitüntetésre éppen őket, a peremrégiók napszámosait? Mert kényelmes és 

felemelő nagy és közismert embereknek adni díjat. Vannak, akik a díjak értékét, nagyságát a díjazottak 

közismertségével és nagyságával kívánják növelni. De akkor ez a díj nem a kitüntetetteknek, hanem 

önmagunknak szólna, mert ezzel mi szeretnénk még nagyobbak lenni. Mi tudatosan választottuk 

elismerésre érdemesnek a nemzet napszámosait, a névteleneket, egy kis közösség gondját 

felvállalókat, azokat, akiknek a falu, a völgy határain túl aligha jut elismerés vagy még ott sem jut 

elegendő figyelem. Tesszük ezt annak ellenére, hogy – meg kell vallanunk – ez nem túl hálás dolog. 

Mutatják is ezt az el elmúlt évek, amikor minden igyekezetünk ellenére is többnyire elkerült a média, 

tájékoztatásaink ellenére a sajtó is alig adott hírt róla. Meggyérült sorokban gyakran ültünk a 

szórványból érkezett kevesekkel nagy kolozsvári, marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi vagy 

kalotaszegi templomokban. Mintha otthon lettünk volna a szórványban, és nem egy népes gyülekezet 



néptelenségében. De mi csak azért is kitartunk célunk mellett, mert azokra gondolunk, akiknek 

otthonuk ezernyi gondjában még hálátlanabb névtelenül kitartani és helytállni. Pedig azért is fontos ez 

az ünnep, mert a Czelder Márton és Földes Károly Díj 10 év után is a romániai magyarság 

legnagyobb értékű kitüntetése. Ezzel pedig azokat jutalmazzuk, akik lent a mélyben, a túlélés 

mindennapjaiban cselekszenek, közösségükért, értékeiért, másokért. 

E díjak kiosztásához idáig legtöbbször szórványra figyelő nagy falut vagy nagyvárost 

választottunk. Most először vagyunk szórványtelepülésen. Úgy gondoltuk, hogy a díj tízedik 

évében térjünk hát haza egy Kis-Szamos menti faluba, és hadd legyen ez az ünnep az itt 

megritkuló népű kis falvak és völgy fogyó népének ünnepe. Azért is választottuk Felsőtököt, 

mert e völgyben itt él a legkevesebb magyar, de itt első alkalommal tüntetünk ki együtt 

gondnokot és lelkészt a saját falujukban, egy 17 lelkes kis fogyó közösség gondnokát és a 

gyülekezet volt lelkészét. 

Nagyon fontos és emlékezetes helyen vagyunk itt, mert a Kis-Szamos völgyét már a 

honfoglalást követő néhány évtizedben benépesítette az Agmánd Zsombor nemzetség. Az 

esztényi mellékvölgy szájánál fekvő, ma színromán Jenő nevű település is egy honfoglaló 

törzs nevében jelzi a korai alapítást. Az itt élő népesség élete és sorsa nagyobbrészt a Doboka 

várának védelméhez kapcsolódik. Itt, ebben a völgyben történelmünk egyik elfelejtett, de 

jeles emlékhelyének közelében vagyunk. A falu felett áll a Bábolna hegye, ahol 1437-ben 

Budai Nagy Antal összegyűjtötte felkelőit, és huszita mintára itt állította fel hívek 

szekértáborait az ellenség elleni védekezésre. Budai Nagy Antal nevét azóta száműzték a 

felkelés éléről, a történelemkönyvekből, Kolozsvár sugárútjáról is. De nem a mi szívünkből. 

Bábolna a népek összefogásának jelképe lett, a védekező táborszervezésé, hogy meg kell 

próbálnunk együtt cselekedni úgy, hogy megmaradjunk. 

Kísérnek és reményt adnak itt nekünk más emlékek is. Itt, a szomszéd faluban, 

Tötörön született a híres kidei kőfaragó, Sipos Dávid, aki sok-sok kőszószéken hagyta ott 

munkája emlékét. Itt nem messze, a másik irányban az erdő mögött, (ahonnan mára Terebesi 

Laci bácsi gyalog érkezett közénk), van Magyarköblös, ahol udvarházában évtizedeken át 

rótta az Erdély és a nemesség „emlékezetre méltó dolgait” Rettegi György emlékíró. 

Találkozónk otthona pedig ez a csodálatos 13-15. századi templom, mely a néhány 

megmaradt zsuppfedeles ház mellett a völgy legszebb építészeti emléke. Tekintsünk majd be 

ide a szentélybe, ahol három gyámkövön két bajuszos magyar arc és egy talán tatár arc tekint 

felénk. A boltíveket záró kövön pedig egy máltai kereszten a dicsőséges Krisztus arca vigyáz 

ránk és a templomra. Helytálló közösségben, várvédők unokái és maradéka között vagyunk 



tehát itt, Felsőtökön. De velünk vannak ma az aradi tizenhármak is, akiknek épp úgy nem 

lehet igazságot szolgáltatni és emléket állítani. 

Azt ünnepeljük, hogy vannak közöttünk tábort verők, otthont teremtők, akik utolsó 

csepp vérükig oltalmazzák azt, amit őseiktől örököltek. Védelmezők, összefogásra ösztönzők 

és cselekvők. Azok, akik nem tévesztik össze Bábolnát, az összefogást Bábellel, a zűrzavarral. 

Ez az erő kötelezte Czinege Sándor agrármérnököt is, hogy alázatosan elfogadja a szent 

terhet: ennek a völgynek a lelkész mellett sajnos már egyedüli magyar értelmiségeként 

minden az ő és családja vállára szakadt. Így vállalta és vállalja közössége érdekeinek 

védelmét, rövid ideig alpolgármesterként is a többség mellet munkálta és oltalmazta Bábolna 

örökségét. Ezért áll oklevelében: „A Kis-Szamos mente szórványmagyarsága hitének és 

nyelvének őrzéséért, hűséges szolgálata elismeréseként Földes Károly Díjjal tünteti ki 

Czinege Sándor agrármérnököt, felsőtöki gondnokot. A Bábolna hegy lábánál az Esztényi 

völgy magyarságnak Istentől elhívott önkéntes szolgájaként kis faluja fogyó népét és egyházát 

önzetlenül szolgálja a változó időkben. Évtizedekig agrármérnökként a völgy népének javát 

igyekezett munkálni. Évekig a község alpolgármestereként a bábolnai összefogás szellemében 

a népek közötti békesség munkása volt. Megfogyott gyülekezetének felvigyázója, a csodálatos 

középkori templom, a múlt és jelen szorgalmas őrizője, a jövő féltője és a lelkipásztoroknak 

igaz barátja és támogatója.” 

Bíró Sándor Gyergyószentmiklós és a Gyergyói medence lelkészeként itt kezdte 

lelkészi szolgálatát, és innen indulva kapott megbízatást a nagyobb feladatokra. Oklevelében 

ez áll: „A Kis-Szamos mentén és a Gyergyói medencében végzett hűséges és áldozatos 

szórványszolgálata elismeréseként Czelder Márton Díjjal tünteti ki Bíró Sándor 

gyergyószentmiklósi református lelkipásztort, aki évekig gondozta a Kis-Szamos mente 

esztényi völgyének kis számú magyarságát, lelkészi lakot épített, és másfél évtizede viseli 

gondját a Gyergyószentmiklós és a Gyergyói medence katolikus falvaiban szétszóródott, 

kevéske református magyarságnak, hogy közösségük legyen Istennel és egymással.” 

Kedves Gyülekezet! A mai találkozónk legfőbb tanulsága, hogy a maga életáldozatát 

közösségi célokért, szolgálatát népünkért mindenkinek meg kell hoznia. Akárcsak hajdanán 

eleink az összefogás Bábolna hegyén. De az is, hogy a maga szekértáborát minden 

közösségnek meg kell építenie és meg kell védenie. Az anyanyelv és az iskola, a templom és 

a család egymásba láncolva védenek. De a sok elaprózódott közös és olykor önös érdek 

mellett e mostani összefogás-ínséges időkben próbáljunk meg végre egy nagy táborba 

gyülekezni. Tanuljuk meg ezt is ettől a völgytől, mert olyanok ezek a falvak, mintha 



összenőttek volna: összeláncolt minket is a bölcs Vezér. Fölöttünk, a templom boltozatán ránk 

védelmezve vigyáz a dicsőséges Krisztus. 
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