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Szórványünnepség Szamosújváron 
 

Két fontos erdélyi tájegység találkozásánál, a Szamos-menti dombság és a Mezőség 

határán, a Kis Szamos mente küszködő tájaink középpontjában, Szamosújváron találkozunk 

ebben az évben szórványünnepségen. Annak, aki szétnéz e völgyek falvaiban, nem túl 

reménykeltő vidékre talál: évszázados gondok gyűltek itt össze felszámolódásunk, 

térveszésünk nyomán. Járt itt török, tatár, kuruc és labanc, Básta és Tiege, és mindannyian itt 

hagyták a pusztulás nyomait. Körülöttünk 25 templom van romokban néptelenül vagy 

magányos magyarokkal. Egyszemélyes harcokat vívnak itt utolsó magyarok. A 

legszomorúbbak Ormány, Néma, Páncélcseh, Derzse, ahol romokban áll a templom, de 

repedezik Doboka, Németi, Kecsed, 

befejezését várja Vízszilvás. Sokat 

látott és sok mindent élt meg ez a 

völgy, volna itt feladat elég. 

De mégsem a pusztulás, 

reménytelenség üli meg ezt a 

történelmi tájat, hanem az építő 

cselekvés. Kevés ilyen építő vidéke 

van Erdélynek, ahol ennyi új 

iskolaközpont, magyar ház, bentlakás, 

gyülekezeti ház épült volna, mint itt. 

Válaszúton a szórványbentlakás és 

múzeum emelkedik, tovább a vizen túl 

Bonchidán kész a gyülekezeti ház, 

megéledőben a Bánffyak kastélya, 

közösségépítő és gazdasági csoda született Kérőben, szórványmúzeum létesült és új 

gyülekezeti ház épül Ördöngösfüzesen. Szamosújvár pedig igazi építőtelep: Téka, Emmaus, 

Zakariás ház, magyar alpolgármester egy fogyó örmény történelmi bölcső közelében. 

A kövek tehát egyfelől összeomlás veszélyeire figyelmeztetnek, másfelől 

jövőtervezésről és új építések reményeiről beszélnek. 

 

Szórványok cselekvő munkásait köszönteni vagyunk itt, Szamosújváron. Az Erdélyi 

Református Egyházkerület és a Diaszpóra Alapítvány ma itt tizenharmadik alkalommal tüntet 

ki egy szórványlelkészt és egy gondnokot helytállásukért, hűséges szolgálatuk elismeréseként.  

 

Ebben az évben a Czelder Márton regáti misszionárius nevét viselő díj lelkész 

díjazottja Jánossy László balázsfalvi református lelkipásztor, aki a Kis-Küküllő mentén 

végzett hűséges és áldozatos szórványszolgálata elismeréseként kap kitüntetést. Az oklevél 

szerint lelkészi szolgálatának egész ideje a Kis-Küküllő völgyéhez, Balázsfalvához és 

környékéhez kötődik, ahol a magyarság kis szigetei a történelem legnehezebb viharaival 

viaskodnak. Magyarbénye, majd Balázsfalva, Hosszúaszó és Tűr kicsiny gyülekezeteiben 

hűséges lelkészi munkával őrzi a magyar református nyájat, az anyanyelvi közösséget, 

vigyázza a templomokat, a múltat, de a népek, vallások közötti békességet is. 

 

Szamosújvár, a kitüntetettek a templomban 



Hűséges gondnoki szolgálata elismeréseként a Füzes mente szórványmagyarsága 

hitének és nyelvének őrzéséért Földes Károly Díjjal Nagy István kispulyoni gondnokot 

tüntetjük ki, aki az oklevél szerint Kispulyon magyarságának Istentől elhívott számadó 

gondnokaként kereken harminc esztendeje önzetlenül szolgálja kis faluja fogyó népét és 

egyházát a változó időkben a Wass Albert írásait ihlető tájon, a Füzes-menti Tóvidéken. 

Gyülekezetének védelmezője, a múlt és jelen szorgalmas őrizője, a jövő féltője, a 

lelkipásztoroknak igaz munkatársa és 

barátja ma is, aki igyekszik óvni, 

gyarapítani küszködő népünket és 

értékeinket.  

 

Az 1993-ban először kiosztott díj 

akkor talán az egyik első romániai 

magyar kitüntetés volt, de a díjat 

adományozó svájci testvéreink 

jóvoltából minden bizonnyal ma is a 

legértékesebb erdélyi magyar 

kitüntetés. Emeljük hát a megbecsülés 

magasságába a napi szolgálat és a 

küzdelem mélyében. 

 

 

Vetési László 

szórványmissziói szakelőadó 
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Szamosújvár, csoportkép a kitüntetettekkel a 

templom előtt 


