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tem a teológiát, akkor neveztek ki se-
gédlelkésznek, itt voltam két évet néhai 
Kolcsár Sándor lelkész-esperes mellett, 
aki éppen tavaly tíz éve hunyt el, júni-
us 20-án, és egy nagy tekintélyű lelké-
sze volt nemcsak az egyházközségnek, 
hanem Marosvásárhelynek is. Nagyon 
hálás vagyok a Teremtőnek azért, hogy 
ide kerülhettem, mellette lehettem két 
évet és nagyon sok mindent megtanul-
tam. Ez még a ‚80-as évek elején volt. 
Amikor még nagyon más volt itt Maros-
vásárhelyen az élet. Általa nagyon sok 
embert megismertem, rengeteg helyet 
megismertem, helyzeteket és helyzet-
kezeléseket is. Akkor még minden hé-
ten egyszer bejött a szekuritáté felelős 
tisztje, és megkérdezte, hogy vagyunk, 
idézőjelben. Aztán ‚86-tól, január 1-jétől 
kerültem Szőkefalva, Küküllőszéplak, 
Vámosudvarhely egyházközségbe egé-
szen ‚97-ig. ‚97. október 1-je újból egy 
nagyon fontos időpont, akkor megvá-
lasztott, meghívott a marosvásárhelyi 
gyülekezet, akkor még városszinten 
egy gyülekezetünk volt. És elkezdődött 
már a második templom építésének a 
tervezése és megépítése, megvalósítása. 
‚99-ben letettük az alapot, és 2006-ban 
megalakulhatott a kövesdombi egyház-
község. Szerintem ez egy rendkívüli jó 
példa, és követésre méltó: a gyülekezet 
felépítette a templomot, és amikor a 
templom felépült, akkor megosztottuk a 
vásárhelyi gyülekezetet. Természetesen 
utána is kellett még javítgatni, rendezni, 
de a templom fel volt épülve, és ott már 
istentiszteletet tartottunk.

– Szőkefalva is benne maradt a 
szívében, igaz?

– Igen. A gyermekeink ott születtek, 
fi atalok voltunk, nagy lendülettel, és 
‚86-ban még a Kis-Küküllő mente egy 
virágzó vidék volt. Ott volt Dicsőszent-
márton, rengeteg munkahely, gazdag 
föld, egy nagyon jól menő állami gaz-
daság. Fiatalok voltunk, nagyon jó gyü-
lekezetet kaptunk, de nemcsak a mienk 
volt jó, hanem a református, a katolikus 
is, hiszen ott többféle gyülekezet van 
Szőkefalván, vegyesen többféle vallási 
és nemzetiségi közösség, és soha, de so-
ha semmiféle bajunk nem volt egymás-
sal, részt vettünk az ünnepségeken, jó 
barátságban voltunk a lelkészekkel. Az 
valóban úgy van, mint az első szerelem, 
amit nehezen felejt el az ember.

– Könnyű szívvel jöttek el onnan?
– Nem, nagyon nehezen, mert akkor 

rengeteget építettünk, abban a nehéz 
időben. Azt sem tudom, hogy, és azt 
sem tudom, miből. De az Úristen min-
dig kirendelte, rengeteget dolgoztak az 
emberek, kalákáztunk, mindent úgy 
csináltunk. És akkor is megvoltak ezek a 
források, hogy valahonnan mindig csur-
rant-cseppent annyi, amennyire szükség 
volt, templomjavításra, paplakjavítás-
ra. Ragaszkodó gyülekezetet hagytunk 
ott, nagyon nehéz volt az eljövetel. A 
gyermekek is nagyon megsínylették, 
Erzsébet ötödikbe, Laci elsőbe ment. És 
nekik minden ottmaradt, itt egy teljesen 
új világba kellett beilleszkedniük. De ez 
egy olyan lehetőség volt számomra, amit 
nem volt szabad kihagyni. Egy falusi 
világból jövök egy városi gyülekezetbe, 
persze volt már tapasztalatom, esperes 
is voltam, abban az időben nagyon fi ata-
lon megválasztottak. Egy nagy örökséget 
kaptam, ez az igazság, amit tovább kel-
lett vinni, de jó emberek, segítő emberek 
vettek körül, és megtaláltuk a helyünket. 
Amikor beköltöztünk, már ‚97 volt, egy új 

világ kezdődött, mindenhol próbáltam 
részt venni, embereket megismerni, kö-
zösségeket.

– Homoródalmásról származik. 
Volt még lelkész a családban?

– Nem volt. Lövétén születtem, de 
Homoródalmáson nőttem fel, akkor 
ott volt szülészet, és anyámat oda vit-
ték. Kilencven százaléka unitárius volt 
a falunak, amikor én születtem. Ne-
künk, a falunak egy rendkívüli lelké-
sze volt, Bencző Dénes. Aki odavalósi 
volt, almási, aki a falunak a szíve és a 
lelke volt, mindenkit ismert, mindenki 
ismerte és tisztelte. Egy kicsit más volt 
a lelkész iránti tisztelet, tanult ember 
volt és segítőkész, kaszált, órát, rádiót, 
televíziót javított, ahol tudott, ott volt, 
segített építkezésnél, vagy ment segí-
teni kaszálni, bármit. Volt egy példa 
előttem. A másik pedig az, hogy mi, az 
1959-ben születettek Almáson egy nagy 
korosztály voltunk, két párhuzamos 
osztályba jártunk, és többen voltak ér-
telmesebbek, és elmondhatom, hogy a 

faluból, a mi korosztályunkból heten 
végeztünk egyetemet. Mi voltunk az el-
sők, akik kötelezően 10 osztályt végez-
tünk, elmentünk akár Székelyudvar-
helyre, Keresztúrra, akár technikumba 
mentek az osztálytársaim, tanítónőnek, 
kereskedelmi szaklíceumba, egészség-
ügyibe, és akik szakiskolát végeztek, 
rendkívül jó szakemberek lettek. Beke-
rültünk mi páran az elméleti líceumba, 
én Udvarhelyre, mert ott humán osztály 
volt. Almásnak nagyon jó kapcsolata 
volt Keresztúrral, a keresztúri gimná-
ziummal. Ugyanis az almási zsinaton 
határozzák el az unitárius egyházban 
egy középiskola felépítését, az 1700-
as években. És a zsinat úgy határoz, 
hogy Almáson építik fel, de abból nem 
lett semmi, Keresztúr kapta meg. Csak-

hogy nem fogott hozzá, ezért Almás-
nak ítélték oda, de végül Keresztúr 
mégis elvállalja, felépítik, a Homoród 
mentéről rengeteg anyaggal segítik az 
építkezést, ezért egy lelki kötődés van 
a gimnáziumhoz. A két Homoród men-
tének a diákjai Keresztúron járnak. Mi 
Udvarhelyre kerültünk páran, és mi-
vel humán osztályban voltunk, a textil 
osztályba kerültünk. Az érettségi diplo-
mámra az van felírva, hogy confecții și  
îmbrăcăminte. 9–10.-ben még a bútor-
gyárba jártunk gyakorlatra, 11–12.-ben 
pedig  textilosztályba kerültünk, gépen 
tanultunk meg varrni, és a vizsgamun-
kánk egy nadrág volt. Én elkövettem 
azt a hatalmas hibát, hogy a nadrágot 
én csináltam meg. Volt sablon, mester, 
kivágtuk, és én varrtam meg. Ha azt 
mondom, hogy a kollégáim elvitték és 
szabóval elkészíttették, és ők 10-est 
kaptak, én pedig csak 8-ast, nekem egy 
nagy-nagy elégtétel volt. Ez nagyon jó 
dolog volt, hogy megtanultuk, most is 
meg tudom varrni, ha elszakad valami, 
fel tudok varrni egy gombot.

– Nem ütközött ellenállásba az, 
hogy teológiára készült?

– Érettségi után meghatározta az 
életünket a tanárok hozzáállása is. Volt 
olyan, aki ellenezte és cirkuszolt a ta-
náriban, de az igazgató, a magyartanár 
minden további nélkül támogattak, és 
nagy-nagy öröm volt mindannyiuknak, 
amikor bejutottam. Akkor még négyen 
voltunk, az első évben várt a katona-
ság, és ‚79-ben megkezdtük a teológiát, 
‚83-ban ide kerültem, ‚86-tól ‚97-ig Sző-
kefalván szolgáltam, ‚97-től Marosvá-
sárhelyen. Most 62 éves vagyok, tehát 
még lenne három évem a nyugdíjig, ha 
az egészségem bírja, maradok, még nem 
érzem, hogy abba kéne hagynom. De 
kértem a híveimet, ha látják, hogy baj 
van, akkor őszintén szóljanak.

– Említette, hogy idén több a ke-
resztelő, a templomba is sokan jár-
nak már. Ez egy összetartó közösség 
amúgy is, számos rendezvénynek 
adnak helyet.

– Így van, így érzem, meggyőződé-
sem, hogy egy nagyon jó közösség, az 
egyházi események mellett, itt vannak a 
kulturális rendezvények is, amelyek új-
ból kezdtek megjelenni. Az egyházköz-
ség életében ott vannak a vallásórák, 
amelyeket vallástanárok, lelkészek on-
line tartottak. Ez is egy nehézség volt. 
Elmaradtak a tanodák. Vasárnap a gye-
rekekkel foglalkozásokat tartunk, hogy 
a fi atalabb szülők jöhessenek a temp-
lomba. Ezek is elmaradtak. A hagyo-
mányos ünnepeink, amelyeket minden 
évben megtartottunk – anyák napja, ka-
rácsony –, teljesen más világ volt. Most 
már úgy érzem, kezd helyreállni.

– Hány tagja van a gyülekezetnek?
– 1600 tagot tartunk nyilván, akik 

közül rendszeresen, az elmúlt években, 
2020-at leszámítva, 120–140-en szoktak 
a templomban lenni vasárnaponként, 
megtelik a templom. Most féltek is, és én 
sem bántam, mert attól tartottam, hogy 
ellenőriznek és meggyűlik a bajunk.

– Ön mióta lelkésze ennek az egy-
házközségnek?

– 1983. október 1-jén itt kezdtem a 
lelkészi pályafutásomat, akkor végez-

szükség volt

Egy nagy 
örökséget 
kaptam, ez az 
igazság, amit 
tovább kellett 
vinni, de jó 
emberek, se-
gítő emberek 
vettek körül, 
és megtaláltuk 
a helyünket.

Nagy László Marosvásárhelyen kezdte 
segédpapként, és Marosvásárhelyre 
tért vissza 1997-ben
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