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A Kis- és Nagy-Küküllő összefolyásánál, 

Balázsfalván szolgálni kihívás. Olyan világba kell 

belekiáltani az Igét, magyarul és reformátusul, amelyben 

folyamatosan a többségi ébredő lelkiismeret tanítására 

építve, több évtizede sokan munkálkodtak népünk 

lelkiismeretének elaltatásán. Nem könnyű ébren tartani az 

aluszékony lelkiismeretet. Igeszerűség, hűség, népszolgálat, 

nyelvvédés, építkezés kell egy olyan világban, ahol kevesen 

veszik észre a munkát. Templom, iskola, lelkész és ember 

kell hozzá. Jánossy László lelkipásztor, aki 1941-ben 

Székelyvaján született, ilyen értelemben gondozta, gondozza 

az aluszékony hitbeli és nemzeti lelkiismeret felrázásáért, 

Balázsfalvát és szórványait.  

Ennek a szolgálatnak évek során gyümölcsei 

teremtek. Ezeket ismerjük, ismeritek és haszonélvezői is 

vagyunk sokan. Emberség, hit és alázat vonult végig Jánossy László eddigi szolgálatán. Ez 

jellemzi azt a magatartást és szolgálatot, amellyel 1973 óta gyülekezetét megtartja. 

 

Jánossy László emberségének forrása a család. A 

székelyvajai bölcsőhely parancsa, a marosvásárhelyi Bolyai 

gimnáziumon át, a kolozsvári Teológiáig (1959-1963), 

majd a balázsfalvi parókiáig mindvégig ugyanaz: őrizni a 

szülők egyszerűségét, és emberségét mindvégig. Ennek az 

emberségnek közösségteremtő ereje van. Ismeri és vallja: a 

templom és iskola sorsszerűen összefonódik. Akkor kellett 

Jánossy Lászlónak emberségből példát adni, amikor sokan 

embertelenné és hitetlenné váltak. Teológiai tanulmányait 

már a rendszer nyomásának „köszönhetően” csökkentett 

létszámú évfolyamon végezte, de mindvégig állhatatosan. 

Ott találkozhatott először azzal a településsel- 

Balázsfalvával, amiről akkor még nem tudhatta- 

lelkipásztori szolgálatának legfőbb állomáshelye lesz. Dr. 

Nagy József teol. tanár, sokszor szőtte bele a balázsfalvi 

éveinek gyakorlati értékeit teológiai előadásába, amelyeknek később oly sok hasznát vehette. 

Nekünk, ingázó vidékieknek, a balázsfalvi hajnalok, rádiós híradások, a tiszteletes úr 

fogadókézsége sokat jelentettek. Valójában a gyülekezet és a családok, külön, pedig mi a 

lelkészgyermekek így ismerhettük meg azt az emberséget, amelyet Jánossy László nekünk 

mutatott. A lelkipásztor családja is ebből a cselekvő, szolgáló hitből élt., 1971-ben kötött 

házasságot Pataki Emesével. Felesége a korábbi, bényei, majd brádi szórványlelkész, Pataki 

János lánya, két fia közül az egyik édesapja hivatását követte. A családban, ahol a lelkészi és 

egészségügyi hivatás egyaránt fontos, a lélek és a test tisztaságát hangsúlyozza a házastársak 

élete. Feleségével. Emese nénivel, két fián át, és jelen pillanatban már unokáin keresztül üzen 

szórványtársadalmunknak. 

A szórványban csak hittel lehet szolgálni. Jánossy László fáradhatatlanul osztotta a 

lelki táplálékot először esperesi titkárként, majd bényei és balázsfalvi lelkészként, és 1994-

2000 között nagyenyedi esperesként is. A templom falain kívül is szolgálni kellett: az iskola 

A balázsfalvi Apafi-kastély, 

ma a görög katolikus püspöki 

palota 

Balázsfalva 



fáradhatatlan hittantanára, a konfirmándusok lelkipásztora, a hosszúaszóiak, majd türiek 

állhatatosan beszolgáló lelkipásztora volt. Tőle tanultam, hogy annak az Igének, amit az 

egyszerű népnek szólunk, magának is egyszerűnek és meggyőzőnek kell lennie. Főleg, ha a 

hallgatók magyarul sem beszélnek. Jelentette azt is, hogy népünk, ha saját nyelvét elfelejtette, 

feladta, annak új nyelvén is szólni kell a hitről, emberségről és alázatról.  

Az alázat Jánossy László életében sokat jelentett. Lelkészként a magáénak mondhatta 

az általunk ismert legrendszeresebb irodavezetést. Mi ifjabbak is, csak „irigykedve” 

tekinthetünk arra a rendre, amely mindig azt jutatta eszembe, dolgozni: „csak pontosan, 

szépen, ahogy a csillag megy az égen” csak úgy érdemes. Ezt a munkaszeretet és pontosságot, 

bár mindenkit fölülmúlt, alázattal tanította és alkalmazta 1994 és 2000 között esperesként is. 

A balázsfalvi parókia nyitott ajtaja mögött, hívek és lelkészek- mindig jó szóra lelhettek, 

abban a lelkészben, aki nem tanultságát, egyházmegyei rangjait fitogtatta, hanem alázatos 

emberségével mindenki számára tartogatott jó-békéltető szavakat. 

Most, amikor nyugdíjazásához közel visszaemlékszünk szolgálatára, akkor népünk 

nevében ennyit mondhatunk, mindazok, akik ma itt, vagy máshol vagyunk: köszönjük az 

emberséget, a hitet és alázatot, amelyet szolgatársunktól tanulhattunk. 
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