
Ugyanis a falu közepén álló templom 
ritka érték, amelyért már önmagában 
is megéri tizennyolc kilométert autózni 
Marosvásárhelyről. Az Árpád-koriként is 
emlegetett templom a 14. század közepén 
épült, kelet–nyugat tájolású teremtemp-
lom, kis méretű, sok szögzáródású szent-
éllyel. Fakerítés övezi, amelyről azt tart-
ják, hogy nagy valószínűség szerint a 18. 
században készült. Korára utal a nyugati 
oldalon megmaradt csúcsíves ajtó, a sok 
szögzáródású szentély, melyek a gótika 
jellemzői, viszont a félköríves diadalív, 
a keskeny rézsűs ablak a szent ély keleti 
oldalán, a szentély alacsony dongabol-
tozata a román korra utalnak. Ezekből 
a történészek arra következtetnek, hogy 
valamikor a 14. században épült a temp-
lom, amelyet az 1490-es években a szen-
tély kivételével átépítettek.

Vasárnapi istentisztelet után fogad 
a lelkész, és büszkén mutatja a templo-
mot, annak belsejét, ahol jól látszanak 
a feltárás során előkerült középkori fres-
kómaradványok.  Az A besorolású mű-
emléktemplom körül régészeti ásatáso-
kat végeztek, és bár a munkát befejezték 
a régészek, a lelkész szerint még nincs 
vége a feltárásoknak. 

Van jövő

Az unitárius közösség ma már csak 70 
lelket számlál – tudjuk meg Szilágyi 
Szilamértól. Az elmúlt harminc év során 
ugyanis nagyon sok családot elszippan-
tott a város, ahol munkahely szempont-
jából is könnyebbnek bizonyult a meg-
élhetés, és az iskola is elérhetőbb volt a 
gyerekek számára. Azok, akiknek nincs 

saját személygépkocsijuk, kénytelenek a 
tömegközlekedést használni, ha Maros-
vásárhelyre vagy a közelebbi Nyárádsze-
redába utaznának. Szentlászlóról ritkán 
jár busz, Nyomátról már könnyebb eljut-
ni a városba, vagy a környező települé-
sekre.

Novemberben lesz egy éve, hogy a fi -
atal lelkész ott szolgál. Mint mondja, 
kihívást jelentett számára a faluban vál-
lalni feladatot. Pedig korábban csupán 
egyszer járt ott, és soha nem is gondolta, 
hogy egyszer majd ott fog szolgálni.

„Sokat beszélgettünk, mit is lehetne 
itt csinálni, milyenek a lehetőségek, sok 
elképzelésünk van, sok tervet szőttünk, 
bár ebben az évben jóval kevesebbet le-
hetett tenni annál, amennyit szerettünk 
volna” – ismeri be a lelkész, aki azt is 
hozzáteszi, hogy nincs sorsára hagyva 
a kis gyülekezet, amely bár öregedőben 
van, azért vannak fi atalok is, keresztelőt 
is tartottak idén, konfi rmálást is, és jövő-
re is lesz, aki konfi rmáljon, nem marad-
nak fi atalság nélkül.

A megvalósított tervvel kezdi, 
amely a szövőház az egykori isko-
la épületében. Az év elején sikerült 
berendezni az egykori tanteremben. 
Megálmodója Kelemen Vera volt, aki 
zömében saját szövőszékeivel rendez-
te be és működteti, látogatókat fogad, 
bemutatja, illetve megtanítja, hogyan 

2020.  OKTÓBER 26. ,  HÉTFŐ   L É T E L E M I I I

A lelkész azt 
szeretné, ha 
minél többen 
ellátogatná-
nak a Nyárád 
menti kis 
faluba, ha 
felfedeznék 
annak 
értékeit, 
nemcsak 
csodás 
természeti 
adottságait, 
de épített 
örökségét is.

van jövőjük

„ Nincs sorsára hagyva a kis 
gyülekezet, amely bár öre-

gedőben van, azért vannak 
fi atalok is, keresztelőt is 
tartottak idén, konfi rmá-
lást is, és jövőre is lesz, aki 
konfi rmáljon, nem marad-
nak fi atalság nélkül.

készül a rongyszőnyeg, a tányértörlő 
vagy a vászon.

Az épület másik termében, ahol egy-
kor az óvoda működött, egy tájházat, 
falumúzeumot terveznek, ahol Nyárád-
szentlászló múltját, a közösség ünnep- 
és hétköznapi használati eszközeit, be-
rendezési tárgyait, hagyományos népi 
viseletét mutatnák be. „A múzeumi tár-
gyak léteznek, csak el kell helyezni azo-
kat, szakszerűen kiállítani” – avat be a 
részletekbe Szilágyi Szilamér.

A templom közelében áll a paplak, 
amely jelen pillanatban kevésbé hasz-
nálható, ezért a lelkész Nyomáton lakik, 
az ottani parókián. Az épület tatarozása 
is elkövetkezik majd.

Kisebb közösség, 
nagyobb életkedv

Míg Szentlászlón nagyobb lélekszámú a 
gyülekezet, Nyomáton mindössze negy-
venen maradtak. Ám ott is megmozdult 
valami, kézzelfogható eredményei is 
vannak annak, hogy megtartható a fa-
lu, egy kis közösség előtt is van jövő. 
A lelkész elmesélte, hogy több fi atal 
értelmiségi család is kiköltözött a Ma-
rosvásárhelytől nem túl távoli faluba. 
„Szerencsés történet a nyomáti, napról 
napra látszik, érződik az értelmiségiek 
jelenléte” – magyarázza.

lom ritka 
tni

Szilágyi Szilamér unitárius lelkész egy éve 
szolgál a Nyárád menti gyülekezetekben

Nyomáton mindössze negyven lelket 
számlál az unitárius egyházközség




