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Jól megfér itt egymás-
sal a református, 
az unitárius és 
a katolikus hívő ember 
 

dája

a három gyülekezet építtetett közösen 
templomot. Talán ez tényleg egyedi do-
log ezen a vidéken, Európának ebben a 
csücskében, személy szerint én nem tu-
dok más ilyen templomról. Bár a XVI–
XVII. században volt még arra példa, 
hogy közösen használtak egy templo-
mot a reformátusok és a katolikusok, 
de aztán változtak a szokások. Miután 
az anyagiak lehetővé tették, mind a két 
gyülekezet igyekezett magának saját 

templomot építeni. Most tényleg egyedi 
a demeterfalvi templom” – fogalmazott 
a lelkész.

Érdeklődésünkre, hogy milyen szer-
vezést igényel, jelent-e különösebb ne-
hézséget az istentiszteletek beosztása, 
Szilágyi Szilamér elmondta, minde-
gyik gyülekezet tudja, hogy melyik va-
sárnap kell mennie a templomba, és ezt 
tiszteletben is tartja. De az sem ritka, 
hogy közösen járnak templomba, más 
felekezetűek is részt vesznek az unitá-
rius istentiszteleten vagy a szentmisén, 
és fordítva.

Nagyrészt a falubeliek képezik az 
unitárius egyházközösséget, ritka al-
kalom, hogy más faluból vagy városból 
érkezzen valaki. Talán nagyobb ünne-
pekkor előfordul, hogy az elszármazot-
tak vagy a családtagok hazalátogatnak. 
Kérdésünkre, hogy milyen a demeter-
falvi unitárius gyülekezet, a papjuk 
hogyan jellemezné azt, a beszolgáló 
lelkész úgy fogalmazott: „az egyik 
leghálásabb gyülekezet, rendszeresen 
templomba járó emberek, jókedvűek, 
és örömmel jönnek istentiszteletre”. 

Megkérdeztük azt is, hogyan készül 
a prédikációira, eltérnek-e azok a nyá-
rádszentsimonitól vagy a nyomátitól, 
ahol szolgál Szilágyi Szilamér, vagy 
mást jelent-e egy ilyen kis gyülekezet-
nek hirdetni az igét. „Rendszeresen ké-
szülök, tudom azt, hogy egy szórvány 
gyülekezetről van szó, ismerem a gyü-
lekezet tagjait, így mindig pozitív üze-
netű beszéddel készülök, valamivel, 

ami lelkesíti ezt az amúgy is kedves és 
hálás kis gyülekezetet. Váradi Imre, a 
nyárádszentmártoni kántor szokott ön-
kéntesen kántori szolgálatot is végezni, 
hogy még emelkedettebb legyen az a 
vasárnapi egy óra. De mint istentisz-
telet, mint szertartás nem különbözik 
sem a nyárádszentlászlói, sem a nyo-
máti istentiszteletektől” – válaszolta.

Azt is megtudtuk, hogy az unitárius 
egyházközségnek Tóth Péter „bácsi” 
a gondnoka már sok-sok éve. A gyüle-
kezet létszáma 30–35 személyre tehe-
tő. „Ha mondhatok ilyet, egytől egyig 
kedves és vidám, drága falusi embe-
rek, akik szívesen járnak templomba, 
rendszeresen látogatják az istentisz-
teleteket. Húsz-harminc évvel ezelőtt 
jóval többen voltak, kétszer ennyien, 
de sokan elköltöztek a közeli városba, 
Nyárádszeredába vagy Marosvásár-
helyre, vagy a közeli falvakba, illetve 
sokan elhunytak. De én bízom benne, 
hogy van jövőkép, van jövő még az 
ilyen kis gyülekezetek számára is” – 
hangsúlyozta az unitárius lelkész, aki 
tervekkel tele érkezett, például ha a 
járványhelyzet addigra megengedi, kö-
zös őszi hálaadó istentiszteleteket sze-
retne majd tartani Nyárádszentlászlón, 
Nyomáton és Demeterfalván is, miként 
abban is bízik, hogy keresztelő és há-
zasságkötési szertartás is lesz. „Hiszek 
abban, hogy megmarad egész sokáig ez 
a drága gyülekezet” – summázta biza-
kodó hozzáállását a lelkész.

Keresztényhez méltó életmódot 
folytatnak a katolikusok is

A római katolikus felekezetű hívek szá-
ma Drócsa László lelkész kimutatása sze-
rint 39, ám csupán egyetlen olyan család 
van, amelyben mindkét fél katolikus. 
Ami nem jelent gondot – teszi hozzá a 
plébános –, hiszen a más-más felekeze-
tűek között amúgy is jó, testvéries a kap-
csolat, és a családokban is úgy van ez, 
hogy a katolikus felekezetű a szentmisé-
re jár, a református vagy unitárius pedig 
a saját felekezetének az istentiszteletére.

Demeterfalván minden hónap har-
madik vasárnapján tartja a szentmisét 
Drócsa László, aki Nyárádszeredában 
szolgál egyébként. „Törekvő közösség a 
demeterfalvi katolikusok gyülekezete, 
az egyház tanításai szerint keresztényi 
életmódot folytatnak” – foglalta össze a 
plébános, aki azt is elmondta, hogy az 
utóbbi időben pár fi atal család költözött 
a faluba, de híveinek mintegy hetven 
százaléka idős ember, akik rendszeresen 
részt vesznek a szentmiséken. 

Ahogyan református és unitárius lel-
késztársai is megfogalmazták, a katoli-
kus lelkipásztor is megerősíti azt, hogy 
Demeterfalván példaértékű a más-más 
vallásúak közötti kapcsolat. Soha nem 
jelentett gondot az, hogy ki milyen val-
lású, melyik felekezethez tartozik, sem 
a lelkészek, sem a gyülekezet esetében. 
Tiszteletre méltó, követendő példa! – 
vallják valamennyien.
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