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A kis gyülekezeteknek is
Közös a reménye Nyárádszentlászló és Nyomát társegyházközségeknek
• A Maros megyei Nyo-

mát alig 450 lélekszámú
falu. Közelében Nyárádszentlászló, noha
unitárius településként
rögzült a köztudatban,
gyülekezetének lélekszáma mára megfogyatkozott. Mindkét faluban
Szilágyi Szilamér unitárius lelkész szolgál,
ugyanakkor beszolgál
Demeterfalvára is. Nyomát és Szentlászló társegyházközségként közösen tud eltartani egy
lelkészt. A nagy múltú
közösségek jövőjét mégis reményteljesnek érzi
a lelkipásztor. Vissza- és
előre tekintettünk.
ANTAL ERIKA

Árpád-kori kápolna lehetett
a mai nyomáti templom elődje
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arosvásárhelytől tizenkét kilométerre keleti irányban, Nyárádgálfalvától északnyugatra
háromra, a dombok között található
Nyomát, az alig 450 lélekszámú kis falu.
Azt feltételezik, hogy nevét arról a Moniat nevű remetéről kapta, aki valamikor
a 13. vagy a 14. században egy kis kápolnát építtetett arra a helyre, ahol most az
unitárius templom áll – idézte fel a régmúltat Szilágyi Szilamér lelkész. – Azt
tartják, hogy az akkori, Árpád-kori kápolna a templom elődje, amelyet annak
elemeit felhasználva építettek. A reformáció idején a falu lakossága unitárius,
illetve református vallásra tért, többségValamikor a 14. században épült a nyárádszentlászlói templom.
Az 1490-es években a szentély kivételével átépítették

be kerülve az előbbiek. Így a templomot
is ők kapták. A reformátusok egy kisebb
fatemplomot építettek maguknak.
Ha elhagyjuk Nyomátot, Nyárádszentlászló
következik,
amelynek
ugyancsak középkori temploma, a mai
unitárius templom a falu közepén lévő
dombon található. A falu első írásos említése az 1332-es pápai tizedjegyzékben
szerepel Sancto Ladislao néven, amely a
templom középkori védőszentjére utal. A
templom a reformáció előtt a katolikusok
tulajdona volt, mint ahogy a legtöbb középkori templom.
Az unitárius egyház megjelenését
nem lehet pontosan tudni, valamikor
1580 körül alakulhatott meg, amikor

„

A nyárádszentlászlói temp
érték, érdemes meglátoga

Sügér János az unitáriusoknak adományozta a templomot és a hozzá tartozó
földeket. Sügér János korának tekintélyes embere volt, akit Báthory Zsigmond
kincstárnoknak nevezett ki 1583-ban
– avatott be az egyházközség történetébe
a lelkipásztor.

Tervek a közösségért
Nyárádszentlászló unitárius településként rögzült a köztudatban, de
mára már nagyon megfogyatkozott az
unitárius közösség lélekszáma. Ám
ennek ellenére sem tartja reményte-

Az elmúlt harminc év során ugyanis nagyon sok
családot elszippantott a város, ahol munkahely szempontjából is könnyebbnek
bizonyult a megélhetés,
és az iskola is elérhetőbb
volt a gyerekek számára.

Mindkét faluban Szilágyi Szilamér
szolgál unitárius lelkészként, aki egy
harmadikba, Demeterfalvára is beszolgál. Nyomát és Szentlászló nem alá- és
fölérendeltségi viszonyban áll egymással – pontosítja a lelkipásztor, hanem
négy éve társegyházközség, és közösen
tud eltartani egy lelkészt. Demeterfalva
a leányegyházközség, amelynek ökumenikus templomában minden vasárnap
más-más felekezet tart istentiszteletet,
illetve szentmisét.

lennek a jövőt a lelkipásztor, akinek
céljai közt a gyülekezet megtartása, a
gyülekezeti élet fellendítése, a fiatalok
odavonzása is szerepel. Ugyanakkor
az Árpád-kori műemléktemplom minél
szélesebb körben történő megismertetése is céljai között található. A lelkész
azt szeretné, ha minél többen ellátogatnának a Nyárád menti kis faluba,
ha felfedeznék annak értékeit, nemcsak csodás természeti adottságait, de
épített örökségét is.

