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• Az érettségi vizsga-
munkája egy nadrág 
megvarrása volt, és nem 
mindenki fogadta kitörő 
örömmel, hogy teoló-
giára készül, de hálás, 
amiért első szolgálati 
helye, 1983-ban Maros-
vásárhelyen volt, ahova 
1997-ben visszakerült 
esperesként, lelkipász-
torként. Nagy László 
marosvásárhelyi unitári-
us lelkésszel életútjáról, 
szolgálati helyeiről, az 
igen nehéz másfél évről 
beszélgettünk.

ANTAL ERIKA

– Nehéz időszakon vagyunk túl, hiszen 
a járvány sok mindenben megváltoz-
tatta az élet szokásos menetrendjét, 
online közvetítették az istentisztele-
teket... Hogyan élte meg Ön és hogyan 
élte meg az egyházközség ezt?

– Akárcsak a többi egyházközség, 
nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, 
de most már úgy érzem, kezd vissza-
kerülni a régi kerékvágásba az egyházi 
élet, a legutóbbi vasárnap is 84-en vol-
tak a templomban, és örvendetes, hogy 
sok keresztelőt tartunk, tartottunk. Ta-
valy nem volt egyetlenegy esketés sem, 
idén már ezt is jelentettek be, és hála 
Istennek a temetések száma sem nőtt, 
2020-ban sem volt több, mint az azt meg-
előző években.

Hogy hogyan is éltük meg azokat az 
időket? Nagyon nehéz egy lelkésznek 
üres templomban prédikálnia. Már a 
koromnál fogva sem vagyok a technika 
embere, ez egy családi vállalkozás volt, 
én prédikáltam, a feleségem fi lmezte 
a mobiltelefonon, és ezt közvetítettük 
a Facebookon, és volt, amikor itt volt a 
kántornő, máskor nem. Az úrvacsora-
osztásokat is úgy oldottuk meg, hogy 
csak a gondnok jött be, és a feleségem-
mel és a kántornővel négyen voltunk, 
nagyon nehéz időszak volt. El kell mon-
danom, hogy nagyon furcsa volt, ami-
kor idén az imahetet úgy szerveztük meg 
mi, vásárhelyi papok, hogy mindenki 
felvette a prédikációját, az ETV készí-
tette a felvételeket, elmondtuk a temp-
lomban a beszédet, és azt közvetítettük. 
Én is megpróbáltam, vagyis követtem 
a kollégáim beszédét, és a sajátomat is 
otthon a fotelben leülve. Az egy teljesen 
más világ. Látván azt az ürességet és 
az, ahogy prédikáltunk, megpróbáltuk 
látni a gyülekezetet. A kezdeti időszak-
ban az volt, hogy emberi arcokat láttam, 
tudom mindenkiről, hogy hol ül a temp-
lomban, és elképzeltem, hogy itt van 
mindenki. A karzat alatt vagy itt, szem-
ben előttem, azért, hogy ne legyen olyan 
üres a templom. Mivel közel vagyunk és 
munkahelyre mentünk, én majdnem 

mindennap bejöttem a hivatalba tavaly, 
még akkor is, amikor karantén volt, de 
a munkahelyre el lehetett menni. Soha 
senki nem ellenőrzött, nem állított meg. 
Bejöttem, volt, hogy valaki felhívott, 
bejött, amikor bejöttem, embereket hív-
tam fel, hogy hogy vannak, hogy érzik 
magukat, a feleségem is ugyanezt tette, 
több száz családot felhívtunk. Ha nem is 
tudtunk elmenni hozzájuk, legalább te-
lefonon érdeklődtünk. Végre elérkezett 
a június tavaly, amikor megengedték, 
hogy kint istentiszteleteket tartsunk, 

és a templom udvarán megkezdtük az 
istentiszteleteket, maszkkal, ahogy le-
hetett, aztán júliusban visszajöttünk 
a templomba, volt pár nagyon merész 
hívünk, idősebb emberek, akik rendsze-
resen itt voltak, és ez számunkra rend-
kívüli támogatás volt, hogy itt voltak 
velünk, tízen, tizenöten vagy húszan. 
És akkor rendre kezdett nőni a gyü-
lekezet. Húsvétkor, pünkösdkor nem 
volt úrvacsoraosztás, az unitárius egy-
házban van egy őszi hálaadási ünnep, 
szeptember utolsó vasárnapján és akkor 

már többen voltunk, karácsonyban még 
többen, és ebben az évben már kezdett 
visszaállni a rend, de még nem teljesen.

Egy másik nagyon furcsa és szá-
munkra idegen – itt, Erdélyben leg-
alábbis az –, hogy nem közös pohárból 
vettük az úrvacsorát, hanem kis poha-
rakból mindenki, a bort és a kenyereket 
is tálcákra tettük, hogy mindenki elve-
hesse és ne érjen hozzá a másikhoz. De 
így is az emberek jöttek, együtt voltunk, 
próbáltuk megélni a közösségi életet. 
Mára már, ahogy mondtam, úgy látom, 
eljönnek az emberek, vannak, akik a 
maszkot sem teszik fel, mert fulladnak, 
meleg van, és ahogy mondtam, rendkí-
vüli öröm, hogy sok keresztelő van.

– Önök is átestek a betegségen, a 
fertőzésen.

– Hála Istennek a mi betegségünk 
nem volt annyira súlyos, és most is jól 
érezzük magunkat, de akkor, amikor 
észleltük, hogy történt valami, önként 
vállalt karanténba mentünk, és egy 
hónapig otthon voltunk. Annyira fur-
csa volt, hogy húsvétban nem voltam a 
templomban. Ez az elmúlt harmincnyolc 
év alatt az első alkalom, hogy valame-
lyik ünnepről hiányzom. Hála Istennek 
egy ügyes légátusunk volt, és ügyes keb-
litanács, és megoldották. Fájdalommal 
éltem át az idei húsvétot, hiszen én is 
a Facebookon nézhettem a közvetítést, 
egy kicsit furcsa volt.

Mindig kirendelte azt, amire 
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A Bolyai téri unitárius templomba 
korábban sok rendezvényt szerveztek, 
ezután is szeretnének
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