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Szolgálatunk krónikája. 
 

Beszámoló a Diaszpóra Alapítvány 2012. első félévi munkájáról 
 
 
Január 

 

Az év első két hónapjában az egyetemes 
ökumenikus imahét keretében Vetési László a 

következő gyülekezetekben szolgált: 
Aranyosgerend, Alsófelsőszentmihály, 
Erzsébetváros, Marosgombás, Nyárádandrásfalva, 

Nyárádtő, Nádasdaróc, Szentgerice, Kolozspata, 
Bodrog, Avasfelsőújfalu, Istvánháza. 

 
Szintén ebben az időszakban a Magyar Kormány 
Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága kérésére 

egy hosszabb elemző hozzászólást készítettünk a 
magyar nyelvstratégiához, a nyelvi tervezés 

kérdéseihez. 
 
Február 

 
2-án Balázs Bécsi Attilával Mezősámsondon 

jártunk, hogy egy magyar szórványbentlakás 
kialakítására alkalmas épületet megtekintsünk. 

 

26-án, böjtfő vasárnapján, Vetési 
László szórványmissziói előadó a 

Maros megyei Szászdányánban 
szolgált. Éles Ferenc (VI. éves), 
Hajdú István (V. éves), Dohi 

Arnold (I. éves) és Tokár Sándor 
(VI. éves) teológiai hallgatók 

pedig Szásznagyvesszősön és 
Küküllőboldogfalván hirdették az 
igét, a böjti idő kezdetén. 

 
Februárban elkészítettük és a 

gyülekezetek, települések 
rendelkezésére bocsátottuk a 
2012. év jeles 

szórványévfordulóinak, 
emléknapjainak jegyzékét. Emlékeztettük erre az érintett gyülekezeteket, segítettünk pályázni 

és a megemlékezéseket előkészíteni. A kiemelt szórványévfordulók az alapítvány honlapján 
olvashatóak (http://www.diaszporaalapitvany.ro/2012-kiemelkedo-evforduloi) 
 

Az avasfelsőfalui református 

templom 

Szászdányáni gyülekezet Böjtfő vasárnapján 



2 
 

Március 

 

E hónap folyamán több havi 

munka nyomán elkészült egy 
nagyobb méretű képes 
bemutató, fiataloknak szóló 

előadás a vegyes házasságról. 
„Vegyes-házasságban élni és 

égni?” címmel. 
 
6-án Vetési László a 

nagyváradi-olaszi presbiteri 
találkozón tartott előadást az 

erdélyi vallási-gyülekezeti 
együttélésről. 
 

23-án részt vettünk Soós 
József medgyesi nyugalmazott lelkész bodolai temetésén. 

 
Fontosabb tájékozódó utak, felmérések: Gyulafehérvár környéke, a Kis- és Nagy-Székás 
völgyei. 

 
Márciusban a magyarországi KIM felkérésére részt vettünk az egyházi pályázatok 

előkészítésében, népszerűsítésében. 
 
Április 

 

Virágvasárnap alkalmából Vetési László Bedében és Szentháromságon szolgált. 

 

A válaszúti Kallós Zoltán 
Alapítvány és a szamosújvári 

Téka Alapítvány közös 
programjaként elkezdődött 

egy oktatástervezési projekt a 
nagysármási iskola és a vidék 
magyar oktatásának 

megmentésére. Ennek rendjén 
több alkalommal is szakmai 

kiszálláson vettünk részt és 
elkészítettük a régió részletes 
oktatási tervét A tervezet 

szerint Nagysármás lenne a 
Maros-Mezőség oktatási 

központja, ahol ki kell 
alakítani az intézményi 
hátteret, iskolabuszt kell beállítani és bentlakás kialakítására alkalmas helységet kell 

vásárolni, hogy a környék magyar gyermekei Nagyölyvestől és mezőörményestől Mezőzáhig 
Nagysármáson anyanyelvükön tanulhassanak. A projektet a két alapítvány vállalná fel. 

 

22- én Vetési László Verespatakon szolgált. 

Ami a magyarherepei 1646-os haranglábból 

Szentháromságon megmaradt... 

Az aranyosgerendi Kemény-Bánffy kastély 



3 
 

 

24-én Melegföldvárra látogattunk, Istók Sándor 
menyéhez, a pusztakamarási Istók Sándor lelkész 

síremléke elkészítésének megszervezése miatt. 
Útban hazafelé a sorsára hagyott gyekei Béldi-
kastély romjait tekintettük meg. 

 
Az év első negyedében több romos állapotban levő 

kastélyt, udvarházat és egyházi épületet 
látogattunk meg. Az ajtoni Sándor-kúria, az 
aranyosgerendi Kemény-Bánffy kastély, az 

aranyosmeggyesi Lónyay-kastély, a 
felsőmarosújvári Teleki-kastély, a kerelőszentpáli 

Haller-kastély, a gyekei Béldy-kastély, az 
oláhherepei kúria jelenlegi állapotát örökítettük 
meg. 

 
Február-április hónapokban folyamatosan részt 

vettünk a hazai és anyaországi pályázatok 
népszerűsítésében, szaktájékoztatásban. Előkészítettük a Communitas Szórvány 
Szaktestületének pályázati dokumentációját, és részt vettünk a döntésekben. 

 
Áprilisban Navracsics Tibor miniszter írásban kérte fel Vetési Lászlót, hogy vegyen részt a 

Balassi Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő „Dunatáji népek kutatása” című 
szaktestületében. 
 

Fontosabb tájékozódó utak, felmérések: Verespatak, torockói völgy, Aranyos völgye. 
 

Május 

 

E hónap első napjaiban a Bethlen Gábor 

Kollégiumban és az ősi magyarigeni szórvány-
templomban nemzetközi konferencián emlékeztek 

meg arról, hogy 300 éve született az erdélyi 
református tudós-lelkipásztor, Bod Péter (1712–
1769). A két nap alatt - tematikus rendszert követve- 

19 előadás hangzott el, amelynek keretében az 
előadók vázolták a korabeli gazdasági-társadalmi 

milliőt, amiben élt és alkotott Bod Péter és hasonló 
életpályát bejárt kortársak személyében analógiákra 
mutattak. Értekeztek történetírásának forrásairól, 

olthévízi és magyarigeni szolgálatának emlékeiről. 
Mindenik előadás hozzájárult ahhoz, hogy egy 

eddiginél teljesebb képet rajzolhassunk a tudós, a 
lelkész, a jeles irodalomtörténész, történetíró Bod 
Péterről és ezáltal életművét méltón becsüljük. A 

Diaszpóra Alapítvány munkatársai a magyarigeni 
zárónapon vettek részt. 

 

Bod Péter (1712-1769) 

Melánia néni, Istók Sándor néhai 

melegföldvári lelkész menye 
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9-én a kolozsvári Gaudeamus Könyvesboltban a 

szerző részvételével bemutatták Bántó István 
Magyar közművelődés a román fővárosban című, 

Bukarest 19-20. századi magyar szellemi életét, a 
kor intézményteremtő törekvéseit feltáró 
tanulmánykötetét. A hiánypótló kiadványt Vetési 

László lelkész, szórványügyi előadó ismertette. 
Olvasható honlapunkon: 

(http://www.diaszporaalapitvany.ro/igehirdetesek-
eloadasok/jegyzetek-bukarestrol-es-a-bukaresti-

magyarsag-faradhatatlan-kronikasarol). A szerző a 

könyv születésének körülményeiről vallott, az 
érdeklődők néhány huzamosabb ideig a román 

fővárosban élő tagja pedig saját Bukarest-élményét 
elevenítette fel és osztotta meg egymással.  

13-án Varró Dezső lelkész, költő (1907-1982) 

halálának 30. évfordulója alkalmából a Kozárvári 
Missziós Egyházközség megemlékező ünnepséget 

szervezett. Az 
istentiszteleten Ötvös 
József marosi esperes, 

generális direktor Pál 
Fil1, 15-21 alapján 

hirdetett igét. Az igei 
tanítás után, Nyeste 
Csaba házigazda lelkész 

Cs. Kovács Katalin 
Időringató című 

könyvéből olvasta fel a 
Kozárvárra és Varró 
Dezsőre vonatkozó 

passzust, majd kifejtette: 
nem lehetünk annyira 

gazdagok, hogy 
megfeledkezzünk 
egyetlen jeles 

szülöttünkről sem. Dávid Gyula irodalomtörténész előadásában Varró Dezső irodalmi 
munkásságát elemezte. Varró Dezső versei az Erdélyi Hírlap, Pásztortűz, Erdélyi Helikon, 

Ellenzék irodalmi folyóiratok hasábjain jelentek meg. Egy – egy szépen megrajzolt részlet, 
költői kép megalkotása tartozik igazi érdemei közzé. Áprily Lajos és Reményik Sándor ugyan 
felkarolják, de később Kosztolányi elmarasztalása – „ezt még Adynak sem bocsátottam volna 

meg” – következtében egyetlen verseskötete Gyilkos tavasz címmel 40 évvel később, 63 éves 
korában jelenik meg nyomtatásban. Lászlóffy Aladár temetési búcsúztatójában a derű és 

életörömök költőjének nevezi annak ellenére, hogy szerinte nem megfelelő korban született és 
ezért lett „elsenyvedt parázs” és „elszáradt sors”. A Jancsó Miklós és Rekita Rozália 
színészházaspár Varró Dezső versek művészi előadásával ajándékozta meg a gyülekezetet. A 

kozárvári vallásórás gyermekek két énekkel és egy rövid színdarabbal kedveskedtek. A 
megemlékezés fénypontja a két emléktábla leleplezése volt. Az egyiket Varró Dezső 

tiszteletére állítatták, a másik a Kozárváron 1641-től napjainkig szolgált lelkészek névsorát 

Varró Dezső portréja. Incze János 

dési festő alkotása. 

Megemlékezők Kozárváron 

http://www.diaszporaalapitvany.ro/igehirdetesek-eloadasok/jegyzetek-bukarestrol-es-a-bukaresti-magyarsag-faradhatatlan-kronikasarol
http://www.diaszporaalapitvany.ro/igehirdetesek-eloadasok/jegyzetek-bukarestrol-es-a-bukaresti-magyarsag-faradhatatlan-kronikasarol
http://www.diaszporaalapitvany.ro/igehirdetesek-eloadasok/jegyzetek-bukarestrol-es-a-bukaresti-magyarsag-faradhatatlan-kronikasarol
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örökíti meg. A beszédek rendjén Szilágyi Mátyás főkonzul arra kérte a jelenlevőket, hogy 

tegyék fel maguknak a kérdést: teljesítjük-e hivatásunkat, valamint az anyanyelv hűséges 
őrzésére és összefogásra 

buzdított, az eljövendőre 
nézve pedig reményt és 
hitet kívánt. A kozárvári 

polgármester „puțini 
făcând prea multe” 

szavakkal jellemezte az 
itt élő kicsiny magyar 
református közösség 

cselekvő hitét és 
kitartását. Incze János 

dési festőművész Varró 
Dezső portréját özvegye 
berámáztatta és kölcsön 

adta az alkalomra. A 
megemlékezés a volt 

református iskola 
visszaszolgáltatott épületében elfogyasztott ebéddel zárult, amit a Varró Dezsőt személyesen 
ismerők anekdotái fűszereztek. 

 
24-én Beszterce megyében jártunk. Többek között megtekintettük a részben felújított 

vízszilvási református templomot, melynél azonban a munka befejezése évtizedek óta várat 
magára. Azután az Ilosvai patak völgyének településeit kerestük fel. Megálltunk Dobrikon a 
Mentovits család kastélyánál, amelyben jelenleg apácakolostor működik egy hatalmas 

pünkösdista imaház szomszédságában. Voltunk Kiskájonban, Kájoni János zenész-szerzetes 
feltételezett szülőfalujában, majd ellátogattunk Magyarborzásra.  

 

Június 

 

7-én Páll Zoltán 
magyarkályáni lelkésszel 

és Zabolai Sándor dési 
segédlelkésszel, a Dés 
közeli Kodor völgyében 

jártunk, magyar emlékek 
után kutatva. Felkeresett 

települések: Kodor 
(Codor) volt anyaegyház, 
Alsógyékényes (Jichișu de 

Jos) magyar nemesi 
birtok, magyar temetővel, 

Felsőgyékényes (Jichișu 
de Sus), Sajgó (Șigău). 
Útban hazafelé megálltunk 

a némai református templomnál. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a műemlék szomszédságában 
hétvégi ház díszeleg és a templom tetőzetének jórésze cserép nélkül áll. A kodori és némai 

református egyház történetének közös pontja: az elpusztult kodori templom 1597-ben öntött 

Alsógyékényes. Báró Horváth Emil udvarháza ma, átépítés 

alatt. A polgármesteri hivatal székhelye. 

Dési látkép a Rózsahegyről 
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harangja, mely Désakna után, 1865-ben a Némai Református Egyházhoz került. A harang 

felirata : „Verbum Domini manet in aeternum.”  
 

9-én a II. Kolozsvári Ünnepi 
Magyar Könyvhét keretében 
Gudor Botond gyulafehérvári 

lelkész, egyháztörténész 
Magyarigenről szóló könyvét 

Vetési László mutatta be az 
érdeklődő közönségnek. 
 

10-én Vetési László részt vett az új 
magyarigeni lelkész, Szász Csaba 

beiktatásán. 
 

Júniusban szakbizottsági tagként 

részt vettünk a Balassi Intézet és a 
Wekerle Alapkezelő pályázatára beékezett munkák elbírálásában. 

 
16-án és 17-én a 85 éve született Sütő Andrásra emlékeztünk Marosvásárhelyen és 
Pusztakamaráson. Szintén 17-én településtalálkozót tartott a szépkenyerűszentmártoni 

gyülekezet. 
 

21-én Szilágy megyében, az Almás és az egyesült 
Szamos völgyben tettünk egy nagyobb felmérő utat. 
Megdöbbentő látvány volt a szurdoki Jósika kastéllyal és 

romos kápolnájával találkozni, és belépni a csákigorbói 
összedőlt Haller kastélyba és családi kápolnába. 

Ugyanakkor Páncélcsehen örvendezhettünk a Bóné 
család adományából új toronysisakot kapott 
templomtoronynak. 

 
23-án tartották a harmadik abrudbányai magyar 

közösségi napot a mócvidéki városka református 
templomában és főterén. 
 

24-én a Szilágy megyei Semesnyén hálaadó 
istentiszteleten emlékeztünk meg a semesnyei imaház 

építésének századik évfordulójáról és a környék két jeles 
írójáról: Daday Lorándról és Bárd Oszkárról. 
 

Júliusra befejezéshez közeledik az erdélyi református 
egyházkerület missziós gyülekezeteit rögzítő képes bemutató szerkesztése. Pünkösdre 

levélben kértük fel a missziós lelkészeket, hogy frissítsük fel gyülekezeteik képanyagát, hogy 
a régi képek mellett minél időszerűbb legyen a szórványmissziót bemutató sorozat. A 
képgyűjtemény nyár végére helyet kap az alapítvány honlapján, és mindenki számára 

hozzáférhető lesz. 
 

A 2012 év első félévének legfontosabb munkái, eredményei: szakmai tanácsadás, pályázati 
szakirányítás, kuratóriumi munka, szórvány-megemlékezések előkészítése, részvétel pályázati 

Lelkészbeiktatás Magyarigenben 

A páncélcsehi református 

templom 
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döntéshozásban, dokumentációs utazások, istentiszteleti szolgálatok, gyülekezetlátogatások, 

előadások, honlapfejlesztés és bővítés, dokumentumok közzététele. 


