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• A magyarzsákodi unitárius egyházközség lelkésze, Balázs Sándor 
július elsejétől nyugalmazott, és hazaköltözik szülőfalujába, Homoród-
karácsonyfalvára. Tervei szerint ott sem fog tétlenkedni, hiszen az általa 
megszervezett falugondnoksági szolgálatot szeretné folytatni.

A N T A L  E R I K A

– Magyarzsákodon szolgált, hány 
évet töltött ott?

– Nyolc évet. A dolog kereksé-
géért tudni kell, hogy én amikor 
lemondtam a szentgericei lelkészi 
állásról, akkor a püspök urat ha-
tározottan kértem, hogy Zsákodra 
szeretnék menni. Hogy miért éppen 
oda? Mert ismertem Zsákodnak a 
halmozottan hátrányos helyzetét. 
Azt is kell tudni, hogy amikor be-
jelentettem, hogy Gericéről eljövök, 
akkor azt mondták nekem a falu-
beliek, hogy tiszteletes úr, ha egy 
nagyobb helyre hívták meg, akkor 
tessék nyugodtan megmondani és 
belenyugszunk. De én nem feljebb 
akartam lépni. Akkoriban nagyon 
gyakran elhangzott a jelző, hogy 
bolond Balázs Sanyi vederből nem 
cseberbe, hanem csiporba lépett. 
De hála a jó Istennek, hogy meglép-
tem ezt a lépést. Családi problémák 
voltak, nem tudtam nyugodtan két 
szót elmondani a szószékről. Nagy 
törés volt, de így kellett ezt csinálni.

– Mehetett volna más helyre is, 
mint ide Magyarzsákodra? Hív-
ták még más gyülekezetekhez is?

– Zsákod a halmozottan hátrá-
nyos helyzete miatt nagy kihívást 
jelentett, ahogy az is, hogy meg-
nyugtassam a gericeieket is, és nem 
vezeklésből, az rossz gondolat len-
ne, inkább a szülőfalumhoz való 
közelség miatt is választottam ezt 
a falut, pedig ajánlották Nagyvá-
radot, Gyergyószentmiklóst. Külö-
nösen Nagyváradot nagyon aján-
lották, de nem akartam oda menni. 
A szülőfalumhoz való közelség, de 
mindenféleképpen a halmozottan 
hátrányos hely nyomott sokat a 
latban. Nem bírom eleget hangsú-
lyozni, hogy az, ami történt ott a 
nyolc év alatt, egyértelműen az iste-
ni gondviselésnek a munkája. Nem 
ügyeskedés, nem csodatevés, az a 
gondviselés munkája.

– Ön a falugondnokság elnöke 
is, így is sokan ismerik.

– Igen, mint a falugondnoksági 
szövetség elnöke próbálom visz-
szahozni, és ez volt az egyik legna-
gyobb dobbantásunk a zsákodiak-
kal, próbálom visszahozni a kaláka 
fogalmát és gyakorlatát és tudato-
sítani a kaláka értékét. Meghívásos 
alapon pályázhattunk a Bethlen 
Gábor Alaphoz és én mindig erre 
fókuszáltam, a kalákára, mert ezzel 
értéket teremtettünk. A pályázatok 
révén volt alapja a falugondoksági 
szövetségnek ételre, szállásra, úti-

költségek lefedésére. De egy erkölcsi 
töltete is van a kalákának, a közös 
munkának, amire, azt hiszem, nem 
fi gyelnek kellőképpen. A zsákodiak, 
ahol szükség volt rájuk, mindenhol 
kalákáztak, dolgoztak, és értékel-
ték a munkájukat, elismerésüket 
fejezték ki. Baróton egy családnak 
a házát, amely leégett, nagy részben 
mi építettük fel, innen jártunk oda, 
akárcsak Szentegyházán a Szent 
Gellért Alapítvány védett házát is. 
Elismerést és értéket teremtettek 
munkájukkal, és 2018-ra beért vég-
re az, hogy kalákában, különösebb 
szakember nélkül nekifogtunk a 
templomot kifödni, újralécezni. Ter-
mészetesen az újrafedéséhez már 

szakembert kértünk fel, de azon kí-
vül mi csináltunk mindent, és erre 
nagyon büszke vagyok.

– Mekkora a magyarzsákodi 
unitárius közösség?

– 83 tagú a gyülekezet itt hely-
ben, Segesvárról meg innen-onnan 
befi zetnek, úgyhogy a százat meg-
haladja. A hívek többsége nagyon 
idős. Miután megkaptuk a mikro-
buszt, reggel vittem a gyermekeket 
az iskolába, amikor telefonáltak, 
hoztam haza őket.

– Azt jelenti, vannak még fi a-
talok is a faluban?

– Igen, az elején kétszer kellett 
fordulnom, aztán egyre fogytak, de 
végig fontos volt, hogy tudtam vin-
ni-hozni, ezzel párhuzamosan a sze-
retetszolgálatot is végeztem. Ez lelki-
leg helyrerakta a zsákodiakat, mert 
ha valaki törődik velünk, azt jelenti, 
hogy valakinek fontosak vagyunk. 
Amikor odakerültem, azt a bizonyta-

lanságot és hátrahúzódottságot lát-
tam a zsákodiakban, hogy nehogy 
valaki észrevegyen, hogy milyen ki-
csik vagyunk és buták. Egy évig vagy 
még több ideig mind azzal foglalkoz-
tam a prédikációimban is, hogy ke-
vesen vagyunk, de nem kevesebbek. 
Na ez aztán nagyon, de nagyon sok-
szor ki volt hangsúlyozva, és a kalá-
kázások alkalmával tényleg érezték, 
hogy kevesen vagyunk, de kevesen 
is többet tettünk, mint a nagy közös-
ségek, gyülekezetek, szervezetek. 
Közben párhuzamosan megkeresett 
egy Kovács László nevű úriember, 
aki a magyarzsákodi Hegedűs Sán-
dor hagyatékát gondozta, és kiadtak 
egy könyvet is a százkezű politi-

kus Hegedűs Sándorról. Az 1890-es 
évektől 1902-ig politikai pályán volt, 
pénzügyminiszter stb., aztán 1903-
ban lemondott és a dunántúli főegy-
házkerület gondnoka lett, és nagyon 
sokat dolgozott. Ő volt a Mátyás-ki-
rály-szobrot állító bizottság második 
elnöke, az ő vezetése alatt avatták fel 
a szobrot. Miután többen is jöttek az 
ünnepségre Magyarországról, és itt 
megtudták, hogy neves szülötte van 
a falujuknak, egyenesebb gerinccel 
járnak.

– A falugondnoki szolgálatról 
is meséljen!

– A kezdet 2001. január 6-án 
volt, amikor Szentgericén beindí-
tottam, az Amerikából kapott pénz-
ből mikrobuszt vettem, ami óramű 
pontossággal járt, de aztán amikor 
én nem bírtam, hiszen az egy nagy 
gyülekezet, akkor munkakönyves 
falugondnokunk is volt. Minden-
ben besegített a közösség idősei-
nek, amiben kellett. Ott van most 

is a Diakónia, de nem keresztezik 
egymás útját, hanem kiegészítik 
egymást. Az az én véleményem, 
remélem, így van, hogy az idős 
emberek a családtól megkapják az 
elismerést, viszont a közösségtől is 
meg kell kapják a köszönetet mind-
azért, amit életükben tettek. Azok, 
akik otthon maradtak, megérdem-
lik az elismerést, a tiszteletet. Nem 
kell sok dolog, csak az, hogy rájuk 
fi gyeljünk. A falugondoknak ez a 
feladata, odafi gyelni az idősekre, 
és mindenben segítségükre lenni.

– Falugondnoki képzést, tan-
folyamot is szerveztek.

– Több is volt, Ernyében is, a 
szülőfalumban is. De sajnos nem 
honosodott meg úgy, ahogy szeret-
tük volna. Nem tudom, miért, lehet, 
hogy én menedzseltem rosszul a dol-
gokat, de sajnos nem vált valóra a 
hozzá fűzött remény. A szövetség be-
jegyeztetését Kerekes Károly akkori 

parlamenti képviselő segítette, én 
egy háromoldalas írást lefordíttat-
tam román nyelvre is, eleinte nagy 
buzgalommal próbáltam terjeszte-
ni, de azt mondták, ez utópia, ilyen 
nem létezik. Mondtam, jöjjenek el 
Magyarzsákodra vagy Gyergyóba, 
ahol a Caritasszal összefogva műkö-
dik, de a románság és a magyarság 
se tudta ezt magáévá tenni. Hargita 
és Kovászna megyében kiírás van 
a falugondnoki szolgálatra, Maros 
megyében nem lehetett, mert ez túl 
nagy megye, azt a választ kaptam.

– Zsákodon mi volt a legna-
gyobb megvalósítása? A falugond-
nokság, az emberek felrázása?

– Így van. Azt szoktam mondani, 
hogy a szószéken elmondott szép 
szavaknak az egyetlen aranyfede-
zete, ha a hétköznapokon is rájuk 
fi gyelsz. Jólesik, amikor odakiált 
egy néni, milyen jó, hogy itthon van, 
tiszteletes úr, valami récéket el kéne 
hozni Nyárádszeredából. Nekem na-

gyon jólesik ez a bizalom, az, hogy 
ügyes-bajos dolgaikkal megkeres-
nek. A paphoz nem közeledtek annyi 
bizalommal, mint a falugondnok-
hoz. A járvány beköszöntével fel-
ajánlottam, hogy bármire szükség 
van, hozom. Listát írtam, elmentem, 
és bevásároltam. Sokan műtrágyát 
is kértek, azt is hoztam. Az elején 
nehéz volt, mert nem mentem be a 
kapun belül, ezt nehezen értették 
meg, hogy vajon miért. De nagyon 
vigyáztam, sok emberrel találkoz-
tam, csak kesztyűs kézzel fogtam 
meg a megvásárolt árut, letettem a 
kapu elé, folyton fertőtlenítettem a 
csomagolóanyagot, a zacskót. Vi-
gyáztam, nehogy fertőzést vigyek 
a faluba. Lassan megértették, miről 
van szó, miért nem lépek be.

– Zsákodon nyolc évig, előtte 
Szentgericén 19 évet szolgált.

– Gerice előtt Székelykálban 13 
évet, előtte Vásárhelyen inaskod-
tam, áldott emlékű Kolcsár Sanyi 
bácsinál, akitől sok-sok jó dolgot 
tanultunk.

– Homoródkarácsonyfalváról 
hogy indult, miért ezt a hivatást 
választotta?

– Szülőfalum lelkésze is te-
kintélyes ember volt, Bencző Dé-
nes homoródalmási lelkészt sem 
hagyhatom ki. Példaképem volt, 
és 11. osztályban volt valami kevés 
megingásom, de hetedik osztályos 
koromtól ide készültem. Annál is 
inkább, mert édesapám egyházköz-
ségi gondnok volt, egyszer, amikor 
kórházban volt, helyette toboroz-
tam kalákázni az embereket. Aztán 
amikor volt a nagy ünnepély, mond-
ta a pap, hogy ebből a gyerekből, 
bárki meglátja, pap lesz.

– Kezdődnek a nyugdíjas 
évek, mire készül, biztosan nem 
fog tétlenül ülni?

– Július 1-jétől nyugdíjas va-
gyok, és otthon, a szülőfalumban 
a falugondnoki teendőket végzem, 
hiszen a falunak is tartozom. De le-
hetőség szerint mindenkinek segí-
tek, akinek lehet. Vásárhely egyete-
mi központ, Udvarhelyről, Barótról 
ide járnak műtétre, szűrésekre, 
kezelésekre, ide jönnek vissza elle-
nőrzésre is. Például egy udvarhelyi 
42 éves férfi t rendszeresen beviszek 
Vásárhelyre, mert a taxi 400–500 
lejbe került, amíg azzal kellett jön-
niük. Én viszont, amíg a Bethlen 
Gábor Alaphoz lehet pályázni, most 
Har gita Megye Tanácsától is kapok 
támogatást, ezt díjmentesen meg 
tudom tenni, ezt akarom felvállal-
ni. Aki egész nap szánt-vet, az nincs 
ezekkel az utakkal szokva. Szin-
te nincs olyan kórház a régióban, 
amelynek a kapusát ne ismerném. 
Ezt fogom vállalni a falugondnok-
ság mellett, és bármely más szociá-
lis teendő van, állok elébe. Tehát ezt 
tartom én a nyugdíjas élet fő elfog-
laltságának, céljának.

Embertársain segít a lelkész
Balázs Sándor szülőfalujában folytatja a falugondnoki teendőket

Balázs Sándor szerint 
az emberek bizalma nagyon fontos
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