
Vajda Domokos laudációja 
 

 Ünnepélyes pillanatokat élünk át, hiszen nagytiszteletű Vajda Domokos lelkész, 43 

éves szolgálata elismerésére gyűltünk össze, ugyanakkor Dézsi Zoltán presbiter atyánkfia 

díjazása is igazolja: a hűséges helytállás előbb utóbb elismerést nyer. Úgy érzem, az általuk 

betöltött hivatást valahol a magasban díjazzák, de az emberi, földi elismerésre is szükség van. 

 

 Mi 1957-ben ismertük meg egymást, Marosvásárhelyen a Református Kollégiumban, 

a Bolyaiban. Több mint 50 éves barátság, meg a sors-közöség jogosít fel arra, hogy róla 

laudációt írjak. A felkérés számomra szinte magától értetődő volt, mint ahogy a Diaszpóra 

Alapítvány döntése is, melynek nyomán Czelder Márton-díjjal tüntették ki. Méltó ez az 

elismerés, hiszen mind Kackón (Dési egyházmegye), mind Csekefalván a kisebbségbe szorult 

református magyar testvéreink lelki gondozását, missziós szolgálatát, töretlenül, 

lelkiismeretesen végezte – és végzi a mai napig. Ott ortodoxok között élő magyar 

reformátusok gondját vállalta, itt, Csekefalván az unitárius Gagy mente református hitet valló 

magyarjait nevelte – vezette 41 éven át a megmaradás ösvényein – mondhatom sikerrel. 

 

 A Teológia 1967-ben végzett évfolyama 9 tagú, kihelyezett ifjú csapatának elismert 

tagjaként indult a missziós szolgálatra. Kackó, Szelecske, Galgó, Semesnye, Nagyilonda 

voltak szolgálatainak helyei. Most is, a Gagy mentén, öt falunak és két tanyának lelkésze. 

Csekefalva, Szentábrahám, Magyarandrásfalva, Gagy és Kismedesér mellett a Solymosi láz és 

a Martonosi láz református híveinek pásztora. Szolgálatában meghatározó a szülőktől kapott 

örökség. Lelkész, gazdasági mérnök és tanár édesapjától, valamint iparművészetet végzett, 

budapesti születésű édesanyjától örökölt felelősségtudatával, szép és nép szeretetével végezte 

és végzi ma is a felülről kapott elhívás nyomán a rá bízott munkát, őrzi a drága szellemi 

kincset. Elemi iskoláit Marosmagyarón, a középiskolát Marosvásárhelyen a Bolyaiban 

végezte. Sosem hallgatta el, hogy párhuzamosan az Építészeti Iskolát is elvégeztük 1962-ben, 

mint „pap fiuk” szinte kényszermegoldásként, mert osztályellenségeknek tituláltak a „gonosz-

ostobák”. Ma már mindketten tudjuk, az Egyiptomba került Bibliai Józseffel, hogy „ti gonoszt 

gondoltatok rólam, de Isten azt jóra gondolta fordítani”. E predesztináció folytán épült a 

csekefalvi szolgálat alatt, nehéz időkben, 1989 nyarán-őszén a gagyi református 

templomtorony. Majd 1998-ban a Magyarandrásfalván közösen épített unitárius – református 

templom. De az 1984 – 1985-ben az eldőléstől megmentett csekefalvi templom és torony, 

vagy a Szentábrahámon az összeomlástól megmentett kis templom védelme is az egykor 

tanult, építészethez értő lelkész-barátom Isten-adta tehetségének, hozzáértésének bizonyítéka. 

 

 Az 1967-ben végzett hallgatók közül, mint kinevezett szórványlelkész, időnként 

összehívott minket – neki már családja volt – a kackói, majd csekefalvi otthonukba, ahol 

feleségével együtt sok-sok hajnalig tartó éjszakán közös hivatásunkból – életkérdésekről 

beszélgettünk emberként, barátként – mintha igazán testvérek lettünk volna.  

 

 Akik nem jártak Csekefalván – ahol 1776-tól feljegyezték az ott szolgáló lelkészek 

nevét és az ott töltött szolgálati időt – azoknak e laudációban hozom tudomására: 

Nagytiszteletű Vajda Domokos, 41 éve szolgálja Csekefalván népét. 234 év alatt a legtöbbet 

ott szolgáló lelkész 11 évet „húzott” le Csekefalván. Vajda Domokos négyszer annyit. 

Minden elismerésem az övé és a feleségéé, családjáé, akik – miközben népéért „futott” –

helyettesítették a családfőt. Négy éven át, míg a Megyei Tanács tagja volt – hogy útja legyen 

a Gagy mentének, földgázt vezessenek Csekefalvára, vagy a két egymás felé hajló torony – a 

református és unitárius ne üssék egymást, hanem csak ölelkezzenek, mint az egymást szerető 



emberek. Hogy megépüljön a katekizmus ház létrehozza az ifjak egyesületét, hogy a 

cserkészcsapat egyházi nevelést kapjon felekezeti különbség nélkül. Az előttünk előtt járókkal 

valljuk, mindezekért legyen egyedül „Istené a dicsőség”! 

 

Farkas Ferenc rugonfalvi lelkész, 

a Székelyudvarhelyi Egyházmegye  

missziói előadója 
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