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Dr. Abrudbányai Fikker János  (1932-1938)1 

ikker János lelkészi tevékenységének kövendi időszakát kell vázolnom és ennek tudatában is vagyok, 
viszont erre nem vállalkozhatom anélkül, hogy ne lássam az „egész embert” a kezdetektől fogva, azokon a 
megvalósításokon, kudarcokon, de mindenképpen egyéni érdemein keresztül, melyek nélkül nem csak félszeg maradna az 
írás, hanem komoly mulasztással is vádolhatna a kedves olvasó. Ezért fontos úgy látnunk az egykori lelkészt, mint 
népnevelő2, szövetkezeti és gazdasági szervező, egyházközségi és közösségi irányító, egyházpolitikai vezéralak, teológiai 
dékán, politikai szereplő, majd politikai elítélt két alkalommal is. Jelen írásomban nem keresek válaszokat olyan 
kérdésekre, melyeket feltettek életében és joggal, vagy a nélkül megfogalmaznak halála után. Nekem az a feladat jutott, 
hogy a fenti időszakban bemutassam a lelkészt és népnevelőt, aki szíve ügyének tartotta egy falu, egy közösség népének 
teljes felemelését. Ez alatt pedig a szó szoros értelmében kell gondolnunk a lelki és gazdasági vonulatra egyaránt. 

                                                 
1 Kövenden eltöltött szolgálati éveit jelzik a számok. 
2 A népnevelő unitárius irodalom fontosabb művelői voltak: Balázs Ferenc, Báró József, Bede Emil, Bodor András, Bözödi György, Ferenczi Sándor, 
Fikker János, Gál Kelemen, Gellérd Imre, id. és ifj. Gspan Károly, Gyallay Domokos, Józan Miklós, Kelemen Lajos, Kiss Elek, id. Kovács Lajos, 
Kőváry Jakab, Lőrinczi Mihály, Márkos Albert, Pálffi Márton, Pálffy Ákos, Pósa Lajos, Sütő Nagy László, P. Szentmártoni Kálmán, Szent-Iványi 
Sándor, Ürmösi Károlyné, Ütő Lajos, Vári Albert, Vári Domokos, Végh József 
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I. Életrajzi adatok – (1907-1968) 
Dr. Abrudbányai Fikker János Mezőszentgyörgyön született 1907. október 16.-án. Elemi iskoláit szülőfalujában 

kezdte. Középiskoláit Kolozsváron, az unitárius gimnáziumban végezte. Azt tartották róla, hogy nemcsak szorgalmas, 
hanem éles eszű gyermek és ifjú volt, aki elsőre vette a vizsgákkal járó akadályokat. Miután leérettségizett, beiratkozott a 
kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémiára, ahol kiemelkedett szónoki, előadói tehetségével. A teológia elvégzését 
követően közel két évig (1929-1931) Angliában, a Manchester New College, Oxfordban volt ösztöndíjas. Hazaérkezését 
követően, ifjú lelkészként, elnyerte a kövendi egyházközség lelkészi állását, ahol hozzáfogott álmai megvalósításához. 
Ezekről sok helyen beszél a későbbiek során, pl. amikor hívei kezébe adta egyéni újságját. Vágyálmainak összefoglalását 
maga mondta el ígéretében a kövendieknek, hogy „/…/ viszek nektek /…/ biztatást, adok nektek reményt, s nem engedem, 
hogy az emberi lélek, amely olyan hamar kész a közönyösségre, lemondásra, - közönyössé, fásulttá, lemondóvá, hitetlenné 
váljon.”3 

Az Ádámosy – Fikker korszak közti rövid időszakban Bíró István, bágyoni lelkészt találjuk beszolgálóként, aki 
egyben lezárja az anyakönyveket is 1931-ben. A következő évben viszont már megjelent az egyházközségben Fikker János 
lelkész, sőt március 9.-én már teljes jogú lelkészként találjuk a gyülekezet élén. Bevezető gondolatában – ami ebben az 
esetben az első, hivatalos mondatának számít a gyülekezet élén – arra buzdította a keblitanácsot, „/…/ hogy mint azt eddig 
is tette, legyen a jövőben is odaadó és lelkiismeretes munkása az egyház4 ügyeinek.”5 

Fikker lelkész – teljesen hivatalosan – átvette az egyházközség vagyonát. Amit azonban ma már nem értek, hogy 
ezt miért kellett megtennie az 1929-es „vagyonleltár” összeírásai szerint?6 Ugyanakkor ezzel egy időben a keblitanács 
utasította a lelkészt, hogy nyolc db. rolót, valamint öt db. „kemencét” 7 is hozzá kell utólagosan jegyeznie az átvett 
vagyontárgyak közé.  

A lelkész ideérkezésekor már bizonyára megálmodta az új lelkészi lakás építését, mert nem költözött be a régi 
lakásba. A megoldást a Tanka-féle ház bérlése (évi 5000 lei) jelentette mindaddig, míg elkészült az új lakás. A későbbi 
esztendők igen mozgalmassá válnak – ezt látni fogjuk az elkövetkezendők során, de lelkészi tevékenységének sokrétűségét 
is jellemzik majd az elősoroltak. Annyi bizonyos, hogy időnként rövid (két hét) szabadságot is kivett, s ez idő alatt 
segédlelkész (pl. Szatmári Géza teológus) végezte a szükséges feladatokat (1934.). Hogy ezt a fáradsága tette szükségessé – 
mármint az időnkénti rövid szünetek tartását -, vagy egyébb, azt már nem sikerült megtudnom. Azt viszont vallotta, hogy 
ha „akarjuk, lendíthetünk egyet egykedvű életünk szekerén. Új virágot tűzhetünk a jövendő kalapja mellé.”8 

Szül. Benkő Ilonával kötött házasságot. Leánya, Erzsébet 1937. aug. 22.-én született, akit 1938-ban megkeresztelt 
Árkosi Tamás esperes. 

A későbbiek során szembesülünk majd azzal az összetett tevékenységgel, mely Fikker János lelkész neve után 
írható, de mindent a maga rendjén. E helyen viszont kövendi szolgálatának utolsó hónapjára nézek vissza, amikor 1938 
novemberében tudatta a keblitanáccsal, de a gyülekezeti tagokkal is, hogy hamarosan elhagyja az egyházközséget. A 
megüresedő lelkészi állásra négy jelentkező volt: Gál Gyula torockószentgyörgyi, Máté Zsigmond nyárádszentmártoni, 
későbbi szentábrahámi lelkész, Kővári Jakab kénosi és Bende Béla medgyes-erzsébetvárosi lelkész. Érződik Fikker János 
javaslatából, hogy a gyülekezet egyet ki kellene válasszon a négy jelölt közül, de ugyanakkor az is kihangsúlyozást kapott, 
hogy pártatlanul mutatta be a jelentkezőket. Nem ismerős számomra sem, hogy mit tartalmazott a keblitanácsosok 
hozzászólása, de a tanácskozásnak egyértelmű kimenetele volt, miszerint Bende Béla 22 szavazatot kapott, míg a másik 
három lelkész 2-1-0 aránynak örvendhettek.  

Két nap múlva rendkívüli közgyűlést tartottak, ahol már meg sem említették Bende Béla nevét, hanem csak utaltak 
a megelőző, keblitanácsi határozatra. E gyűlés alkalmával 69 igen és négy nem szavazat mellett jóváhagyták az eredeti 
keblitanácsi végzést. Végül pedig kimondták, hogy lemondanak lelkészválasztói jogukról. Igen ám, de az ügy nem ment 
ilyen egyszerűen, hiszen a korábbi döntésekkel ellentétben – az új lelkész megválasztásával kapcsolatosan „többen” 
aláírtak egy ívet, melyben kérték a korábbi határozatok megsemmisítését, illetve a gyülekezetnek azt a jogát, hogy 
szabadon választhasson lelkészt magának. Ezt követően még mindig ott találjuk Fikker lelkészt az élen, aki többek között 
hangsúlyozta, hogy a „belső és külső egység meg van bontva s a hívek békéje részben felzavarva” 9 látszik az események 
folytán. Éppen ezért szükséges az új döntés. Hozzászólások hangzottak el, majd egyetlen ellenszavazat mellett 
megismétlődött a már régebbi esemény, miszerint lemondott az egyházközség választói jogáról, mellyel a püspökre bízták 
az új lelkész kinevezését. Még egyetlen próbálkozás erejéig, az egyetlen ellenszavazó, Csipkés István szót kért a 
közgyűléstől, amit nem adtak meg neki, majd bezárták a gyűlést. Nem áll szándékomban magyarázni a korabeli 
eseményeket, sem a Bende Béla lelkész kinevezésével kapcsolatos fordulatokat.  

Végül pedig – nem bezáróként, de mindenképpen Fikker János lelkészsége eredményének egyfajta elismeréseként 
megjegyzem, hogy a lelkészt még 1939 februárjában is ott találjuk az egyházközségben, amikor „mélyen megindító 
szavakkal” hivatalosan is elbúcsúzott szeretett tanácsosaitól és az egyházközségtől. Válaszként Schatt László ig. tanító, 
énekvezér méltatta a lelkész tevékenységét, illetve szólt a keblitanács nevében. Végül pedig kimondták, hogy a régebbi 
                                                 
3 Kövendi Élet – 1933./1. Évf. 1. Sz. 
4 Egyházközség. Saját megj.  
5 Jegyzőkönyv – 1932.03.09./ keblitanács  
6 Dr. Rezi Elek professzor úr kisegített bizonytalanságomban, aki azt feltételezi, hogy minden valószínűséggel Ádámosy Gábor lelkész összevonta saját és 
az egyházközség vagyontárgyait.  
7 Az Aranyos menti megfogalmazásban ez egyszerű kályhára utal. Nem keverendő össze a sütőkemencével, melyben kenyereket készítettek, de meg kell 
különböztetni a főzőkályhától is. 
8 Kövendi Élet – 1936. 4. Évf. 5. Sz.  
9 Jegyzőkönyv – 1938.11.20/rendkívüli kgy / 1. határozat. 
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határozat értelmében a püspökre bízzák az új lelkész kinevezését. Ugyanekkor megtartott rendkívüli közgyűlés jelenléti 
feljegyzésén tapasztalható az a nagy érdeklődés, ami kísérte Fikker János lelkész távozását az egyházközségből. 
Tulajdonképpen az egész gyűlés erről szólt. Kiemelhető, hogy Tanka Béla keblitanácsos írott levélben foglaltakat 
ismertette a gondnok a gyűlés előtt, mely nem más, mint egyfajta összefoglalása annak a kerek hat évnek, melyet Fikker 
János lelkész eltöltött az egyházközségben. Felsorolás található, hogy mennyi megvalósítás áll a lelkész neve mögött: 
községi tejszövetkezet, hitelszövetkezet, állatbiztosító, bank, „Hangya szövetkezet”. Aztán összegeznek: „Közgyűlés azért 
méltatja elsősorban lelkész anyagiakat gyarapító tetteit, mert minden jót, amit a község érdekében tett, legelsősorban 
emberi minőségben tette”. Persze ezt követően megemlítették a szellemiek terén kifejtett kimagasló munkáját, miáltal 
köszönetet mondtak a „szószékben, iskolában, vallásos esteken, műsoros esteken, felolvasásokon és egyéb alkalmakkor 
végzett” 10 szolgálataiért. Azt azért megjegyzem, hogy ebben a gyűlésben nem találtam Fikker lelkész nevét, amiből 
következtetek arra, hogy nem is volt jelen, de az tény, hogy láttamozta a megírt jegyzőkönyvet.  

A korábbi váltási lehetőséget kihasználva, meggyőző szavú szónokként került az ún. „Medgyesi reform” élére és 
nem egyik, hanem meghatározó vezéregyéniségként találjuk a változtatás színterén. Némelyek ezzel magyarázzák azt is, 
hogy teológiai tanár, majd nemsokára, olyan fiatalon a teológia dékánja lett. A bécsi döntést követően11 úgy látta, hogy 
megnyílt számára a politikai tevékenység és érvényesülés útja, ám később, felfogása miatt, de főként egy újságcikk 
következtében menekülnie kellett. Távollétében 20 év büntetésre ítélték, de ekkor már a kocsordi unitárius gyülekezetben 
szolgált. A magyar állam nem adta ki Romániának Fikkert, s így átmenetileg nem kellett szembenéznie a két évtizedre 
terjedő börtönbüntetéssel. 1950-ben politikai múltja miatt 44 hónapra letartóztatták, amit Kistarcsán internálótáborban 
töltött el. Amikor hozzá is elért 1956 szellemisége, úgy döntött, hogy ismét elérkezett számára is a cselekvés ideje és a 
Járási Forradalmi Bizottság Elnöke lett Kocsordon, amiért a győzedelmeskedő, kommunista rendszer 12 évi börtönre ítélte. 
Miután a börtönből szabadult, többé nem vállalt lelkészi szolgálatot, ám helyenként hallunk arról, hogy elmarasztalta az 
egyházat amiatt, hogy az nem támogatta megfelelően az egykori elítélteket, illetve kiszolgáló kezet nyújtott a kommunista 
rendszernek.  
Fikker János lelkész gondolkodásmódja 

Úgy érzem, hogy a lelkészről szóló első fejezetből nem maradhatnak ki azok a gondolatok, melyekkel sehol 
máshol nem ismerkedhetünk meg csak abban az életben, melyet emberként, lelkészként, közösségi vezetőként megvívott 
Kövenden. Helyenként merésznek tartom magam is a kijelentéseket, melyek megfogalmazódtak benne, s melyeket közölt 
is híveivel. Ennek beszédes bizonyítékait feltárom a következendőkben. Arra is odafigyelhetnek némelyek, hogy kövendi 
időszakára egyáltalán nem jellemző a szélső jobboldali meggyőződés, még kevésbé a megnyilatkozás. Sőt inkább olyan 
hangot használ, ami bármikor egy egészséges szemléletnek minősíthető. Arra törekedtem, hogy innen-onnan összegyűjtsem 
a lelkész gondolkodásának jellemzőit, melyek által nemcsak a szószéken szóló Fikker János lelkész mutatja meg előttünk 
magát, hanem a naponként embertársaira köszönő egyént is.  

Három területre csoportosítottam Fikker János lelkész gondolatait, melyek közül az elsőben az ünneppel 
kapcsolatos meglátásait tárom elő, aztán kép-ábrázolásai rendjén magát a földművest fedezzük fel a természet ölén, végül 
pedig néhány összegezett tanítással ismerkedünk meg, melyek a maguk eredetiségében ötvözik a lelkészt, az embert, a 
népnevelőt.  

A vasárnap, az ünnepnap fontos helyet foglalt el lelkész életében, hiszen azokat a szolgálat fémjelezte. Elítélte 
keményen a vasárnapi munkát és azokat, akik oda igyekeztek, amikor templomba hívogattak a harangok. Nehezen viselte a 
templom előtt, viseltes ruhában, vasárnap elhaladó emberek látványát. Ezek felé hangsúlyozta, hogy a „/../ vasárnap ünnep, 
ilyenkor elsősorban a léleknek szántanak, a léleknek aratnak, a léleknek hordanak drága évi kévéket – a léleknek terítenek 
asztalt.” 12 

Húsvétról így nyilatkozik többek között: „Aki megérti és átérzi a húsvéti örömüzenet vigasztaló szépségét, s együtt 
tud örvendeni a Jézus sírját kereső asszonyok bánatból lett örömével, az ellátta magát a küzdelem esztendős kirándulására 
a legtáplálóbb útravalókkal”.13 Más esztendőben húsvéti gondolatként a következőket közölte híveivel: „Egy megállás, egy 
pihenés az élet vándorútján. Nem egy kicsiny, egyszerű őrház, ahol csak lassítani szokott, vagy egy percre megáll a vonat, 
hanem egy állomás, ahol idő van kiszállásra, ahol alkalom nyílik találkozni azokkal, kik éppen úgy, mint mi, nem is sejtik, 
hogy egy vonaton utazunk, kik nem is gondoltak arra, hogy mások is fáradnak, mások is álmodnak a sors fapadján 
álmatlan nehéz álmokat.”14 

Karácsonykor kérdéseket tett fel, melyeket helyenként nyitva hagyott, máshol pedig keresett rá (némi) választ. 
„Valahányszor karácsonyi hangulat ömlik át rajtunk, mindig kérdezzük – mikor lesz egyszer olyan karácsony, hogy semmi, 
senkit ne zavarjon? Mikor lesz egyszer boldog, betlehemi csendes béke?” Majd szép lassan hozzátette: „/…/ Rongyos, 
nyomorult istálló talán még nálunk is akadna, de hol vannak (a) pásztorok, kik tiszta szívvel ereszkedjenek térdre a jászol 
előtt.”15 

                                                 
10 Uo.– 1939.02.26./ Rendkívüli Közgyűlés 
11 : Balról jobbra: Ülnek:  1: Halmágyi János 2:  3: Ütő Lajos 4: Ürmösi József 5: Dr. Csiki Gábor 6: 7: Józan Miklós 8: Dr. Kiss Elek 9: 10: 
Abrudbányai Fikker János 11: Dr. Ferencz József 12: 13: Kelemen Imre 14: 15: Állnak, középen: 1: 2: Rázmány Mór 3: 4: 5: 6:Simén Dániel 7: 8:Török 
Elek 9: 10: Pethő István 11:Komjátszegi Géza 12: 13: 14: 15: 16: Keresztesi Dénes 17: Állnak, a harmadik sorban: 1: 2: 3:Székely Gergely 4: Adorjáni 
Károly 5: Bencze Márton 6: 7: Molnár István 8: Szolga Ferenc 9: Dimény András 10: Bedő Béla 11: Ürmösi Gyula 12: Imre Lajos 13: 14: 15:  
12 Kövendi Élet – 1935. 3. Évf. 7-8. Sz. 
13 Uo. – 1934. 2. Évf. 4. Sz. 
14 Uo.– 1953. 3. Évf. 3-4. Sz.  
15 Uo.– 1934. 2. Évf. 11. Sz. 
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A továbbiakban úgy döntöttem, hogy bemutatom Fikker igen jellemző ábrázolásait, melyek közül először az 1. 
Világháború 20 éves évfordulója alkalmából fogalmazott meg. „A gyűlöletre emlékezve fakadjon bennetek új szeretet, az 
irigység, kapzsiság húsz esztendeje után teremjenek más emberek – keresztények, megértők, önzetlen akaratú, jó lelkek.”16 

Figyeljük meg, milyen hozzáértően készíti el korának teljes rajzát, amikor feldúsítja azt a természet akkori 
képeivel. Az egészet látja és láttatja velünk is, amikor kijelenti, hogy a „keretek nem ígérnek sokat. Ilyen kemény foglalatok 
közé ábrándos, könnyű színű képek nem kerülnek. A bokrok nem adnak szállást, a vándor az útszéli almafa előtt nem 
ebédelhet, pajkos, játékos gyermekek mezítlábas bújócskát nem játszódhatnak. A mezők, a rétek, a legelők, az erdők nem 
tudnak táplálni millió állatokat. Sok, sok drága áldást, ingyen boldogságot megtagad a tél. Mintha egy darab időre minden 
barátság, minden meleg szeretet, minden gyöngéd szépség elköltözne erről a világról.”17 A fentiekből, azok mellől már 
csak a lélekrajz hiányzik. Ezt így foglalta össze Fikker lelkész: „Nem vagyunk mi rosszak, csak a szívünkre néha hideg, 
fagyos kéreg rakodik. Nem vagyunk mi rosszak, csak elfelejtjük, hogy emberek vagyunk, nem vagyunk mi rosszak, csak sok 
a mi bajunk és a bajok között nem látjuk azokat, akiknek még több van. Nem vagyunk mi rosszak, csak néha nincsen 
imádságunk, néha elfelejtjük, hogy van egy jó Isten, néha elfelejtjük, hogy testvérek vagyunk.”18 Az előbbiek során kaptunk 
már egy kis ízelítőt a természetábrázolásból, de most már kiteljesedik a kép, melyre nagyon kíváncsiak lehetünk. „Tavasz 
kezdetén még nincsenek csalódások. Nincsenek lehangoló aggodalmak. Sem dér, sem szárazság, sem jég, sem más 
veszedelem – ilyenkor még nem húznak bánatvonalakat a küzdő munkás arcára.”19 S ha már sok reménnyel kecsegtet a 
tavasz, akkor ennél szebb látvánnyal tárul elénk a nyár. „Pazarul dúsan terül a földi asztal. Sohasem látott májusi búzák, 
haragos zöld takarmánytáblák. Kenyér és a széna, a földműves ember hatalmas két gondja, az ember és állat erőt adó tápja 
drága ígérettel csak a hasznát várja.”20 Szinte imádságként teszi hozzá: „/…/ csak szeressen az Isten, s minden aggódó 
félelem mellett hinni tudunk az esztendőnk sikerében.” 21 Aztán végül meglátja önmagát a földműves ember, akihez szól az 
üzenet, és akiről szól a tudósítás, amikor hallja, hogy a „föld kitakart kebelén végighasadtak az első barázdák s az ébredő 
talajból felszálló pára az eketartó arcára ömlött. Ez az anyaföld csókja volt az új találkozásnál. Az anyaföld meleg 
szeretettel megcsókolta gyermekeit.”22 A nyárnak is egyszer vége lesz, amikor a „/…/ tarlók sápadt arcát fekete barázdák 
takarják. A gazdag asztagok aranyszemei biztos helyen vannak. A sok drága munka jutalmazva… Milyen jó volna úgy 
visszanézni a tünedező nyárra, hogy abban csak tiszta örömet, hálás szeretetet, békés jóságot lássunk.”23 

Végül pedig nézzünk meg, néhány témára ragasztható tanítást, melyek Fikker fogalmazásának jellegzetes 
vonásaival tükrözik a lelkészt, a népért örökösen munkálkodó embert. Először egy hasonlatot vázolok, mely rendjén 
felteszi a nagy kérdést: „Ha szeretet nélküli, szűkkeblű életeket nézünk végig, adunk-e magunknak egy-egy önvizsgáló 
pillanatot, amikor a nagyvilág örök színdarabja helyett a mi életünk gyenge, sovány, eredménytelen felvonásait látjuk?”24 
Szinte tökéletesen egybevágó gondolatként kezelhető a társított ellentétpár: „A gyűlölet, az irigység annyi keserű órát 
szerzett már az élő embernek, hogy igazán megérdemelné ez a két virág, hogy örökre gyökerestül kitépettessenek az emberi 
szív talajából.” Majd hozzáteszi: de „/…/ amíg lelkünk mérő serpenyőjében mindig a jó a könnyebb és a rossz a nehezebb, 
addig senkinek panasza ne legyen semmire és senkire… /…/”25 

Fikker idejében nem találtam semmi bejegyzést a haranggal kapcsolatosan. Még akkor sem, amikor a 
harangozóról döntöttek. Igen ám, de fontos szerepet kapott a vasárnapi, szerdai, temetések alkalmából megkondult 
harangok szava, amikor egyre figyelmeztetően kongatták bele hívásukat és figyelmeztetésüket Kövend unitáriusainak 
életébe. Erre hangolva hangsúlyozta Fikker is, hogy a „harangokat ne csak hallgassátok, hanem értsétek is meg, s 
engedelmeskedjetek annak a jobb gondolatnak, mely lelketek mélyén megszületik.” 26 

Amikor ismerkedtem Fikker János lelkész gondolataival, szinte az első pillanattól kezdve úgy éreztem, hogy 
szavaiban több rejlik, mint egyszerű őszinteség, nyíltság híveivel szemben. Lehet, én találom keménynek 
megfogalmazásait, vagy éppen azért tűnnek ilyennek, mert magam is ezt a biztatást gyakoroltam bágyoni testvéreimmel 
szemben. A változások kedvelőjének hangja elég gyakran elváltozik és feddjen meg az, aki nem érzi a figyelmeztetések 
örökösen megjelenő súlyát. „Mi belekeveredtünk a szürke napok különös játékába. Szinte eszünkbe sem jut, hogy más, új 
keretben rajzoljuk az életképet, nem is gondolunk arra, hogy a megvénült esztendőt frissel cseréltük fel. /…/ Mulasztunk, 
tévedünk, szeretünk, gyűlölünk, akarunk jót és akarunk rosszat, érzünk nemesen és érzünk gonoszul. Látunk más szemekben 
szálkát, s észrevétlenül botránkoztatunk meg másokat a szemeinkben27 levő gerendával.”28 

Nekem továbbra is úgy tűnik, hogy Fikker János lelkész keményen kitart a korábban felvállalt, korholó hangnem 
mellett. Ez alkalommal is megváltozásra biztatva híveit. „Elmúlt egy esztendő… tovatántorgott egy megvénhedett idődarab, 
elmúlt egy csomó nap, egy nagy alkalom. Elszállt az idő… s száll tovább… megy, soha meg nem áll, rohan a végtelenség 
felé. Csak mi állunk, csak mi nem változunk. Nem szegényítjük Isten szép világát szegényes lélekkel.”29 

Elég gyakran tájékoztatott arról Fikker János, hogy mennyire nyilvánvalóvá váltak a nagyvilági események, hiszen 
megjelent a rádió, melynek hullámhosszán megismerhetővé váltak a távoli események. Erre utal, amikor megjegyzi, hogy 

                                                 
16 Uo. – 1934. 2. Évf. 5-6. Sz. 
17 Uo.– 1933. 1. Évf. 3. Sz. 
18 Uo.– 1933. 1. Évf. 3. Sz. 
19 Uo.– 1934. 2. Évf. 4. Sz. 
20 Uo.– 1933. 3. Évf. 5. Sz. 
21 Uo.– 1933. 3. Évf. 5. Sz. 
22 Uo.– 1934. 2. Évf. 4. Sz.  
23 Uo.– 1935. 3. Évf. 7-8. Sz. 
24 Uo.– 1934. 2. Évf. 3. Sz. 
25 Uo.– 1934. 2. Évf. 5-6. Sz. 
26 Uo.– 1934. 2. Évf. 4. Sz. 
27 Az eredeti szövegből minden valószínűség szerint kimaradt az „n” betű: „szemeikben”. 
28 Kövendi Élet – 1935. 3. Évf. 1. Sz.  
29 Uo.– 1935. 3. Évf. 1. Sz. 
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ma „a legszegényebb falusi ember többet tud a nagyvilág életéből, mint amennyit régen az ország népeit képviselő emberek 
a törvényhozó házban.” 

Végül pedig még egyetlen fontos szempont, melyet maga a lelkész sokkal kiemeltebben hozott nyilvánosságra. Ez 
pedig a magyar nyelv használatával, illetve a Kövenden használatos tájszólással kapcsolatos. Néhány példát említ, 
melyeket helyes-helytelen formában közölt, bizonyára hívei okulására. Ezeket átvettem tőle és ma ismeretében vagyok 
annak, hogy talán nem sokat változott a helyzet. Ha kövendi a kedves olvasó, akkor ne vegye tőlem intésnek a táblázatban 
közölt formákat. Illetve akár büszke is lehet ma már rá, ha úgy használja a kifejezéseket, mint annak idején a harmincas 
években élt ősei.  

Az átélt események miatt, de a benne állandóan égő lánggal halt meg 61 éves korában.  
1990-ben a Magyarországi Unitárius Egyház rehabilitálta. 
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II. Egyházközségi szolgálata 

1.) Valláserkölcsi élet 
Azt a feladatot vállaltam, hogy minél teljesebb képet készítek arról az időszakról is, mely élén Fikker János 

lelkészt találjuk a kövendi események sorában. Ezt az átfogó, az egyházközség teljes életére kiterjedő figyelmet csak abban 
az esetben sikerül megosztanom a kedves olvasóval, amennyiben csakugyan törekszem is arra, hogy el ne vesszek az 
aprólékok kidolgozásának útvesztőjében, de ugyanakkor sikerrel megvilágítsam a kor tevékenységének, szellemi 
rezdüléseinek minden egyes pontját, melyek mozaikszerű összeállítása bizonnyal elénk tárja a korabeli egyházközségi, de 
községi élet minden mozzanatát. A kövendi esetben a legnyilvánvalóbban megjelenik a nehézség, de ugyanakkor áldás is, 
hogy szinte szétválaszthatatlan az egyházközség élete a falu mindennapi, ünnepi szívdobbanásától. Mindez pedig annak 
köszönhető, hogy nincs olyan tevékenység, melyben ne lenne ott a lelkész, s ez lehet éppen malomépítés, vagy a falu, a 
község futballcsapatának megszervezése.  

Amikor csoportosítottam jegyzeteimet és elérkeztem a valláserkölcsi életről szóló fejezethez, azonnal felvillant 
bennem egy kérdés. Azt már tudjuk, hogy Fikker János lelkész hat évre terjedő kövendi szolgálatának mik voltak a 
megvalósításai, de volt-e, van-e a jelzett időszaknak termékenyebb megvalósítása a valláserkölcs területén, vagy itt is 
elmondható, hogy egy felfelé ívelés jellemezte az 1932-1938 közötti időszak szellemi megvalósításait az egyházközség 
valláserkölcsi életében? Ennek a kérdésnek megválaszolását a kedves olvasóra bízom. Én viszont arra törekszem a 
későbbiek során, hogy a fentiek értelmében bemutassam a jelzett életet. Erre csak abban az esetben kerülhet sor, 
amennyiben alaposan megfigyeljük először az istentiszteleteket és mindazt, ami e tevékenység köré csoportosítható. A 
későbbiek során arra vállalkozom, hogy öt alpontban bemutatom a gyülekezet sokrétű tevékenységét, melyek közül 
időnként nem árt, ha egy-egy pillantás erejéig Fikker János lelkészre is figyelünk, aki tulajdonképpen ellátta az igazi 
karmester feladatait.  

Istentiszteletek 
A vasárnapi és ünnepi istentiszteletek teljes mértékben a helyükön voltak, sőt határozottan igazoltnak látszik, hogy 

Fikker János lelkész szónoki tehetségével, megannyi alkalommal a helyzet magaslatán állt. Ennek beszédes bizonyítékait is 
bemutatom a későbbiek során. Először viszont arról szólok, ami horderejében, ünnepi jellegében is kimagaslóan állt a kor 
szemléletében. Ilyenek voltak a megemlékezések. Azt nem sikerült megtudnom, hogy egyfajta mulasztási pótlásról 
szóltak-e a köztes intézkedések, de az teljességgel megállapítható, hogy a kerek évfordulók mindig megmozgatták a 
lelkész, a keblitanács, s így a gyülekezet kegyeletre hangolt érzéseit. Egyik ilyen intézkedést minősíthetjük a 
megemlékezések előfutárának, amikor 1932 júliusában újrafogalmazták Ádámosy Gábor lelkész egykori javaslatát, 
miszerint illendő lett volna emléket állítaniuk az 1. Világháború hőseinek. Mivel az akkori terv nem valósult meg a jelen 
adottságokat kihasználva a „községben levő üres piacteret” jelölhetnék erre a célra, ahol kerítéssel körülvett, 
cementalapzatra épített márványtáblán állíthatnának örök emléket. Sajnos ez nem talált kivitelezésre Fikker lelkész 
idejében sem.  

Fikker János lelkész megnyilatkozásaiban a következőképpen tárja elénk a kor lelki ábrázolását, amikor az 
egykoriak és jelenlegiek megálltak egy pillanatra, fejet hajtva a múlt eseményei, emlékei és hősei előtt: „Emlékeznek a 
reménykedésre, a búcsúzkodásra, a könnyekre. Emlékeznek a síró, megriadt gyermekarcokra, az itthon maradt, szomorú 
édesanyákra, hitvesekre. Mennyi szív dobbant meg akkor, mennyi lélek rezdült meg. Mennyi élet mozdult s hány élet indult 
rosszat nem sejtve a nagy, a szomorú, a véres halálszüretre!?” 30 

A halotti megemlékezések, illetve az irántuk való tisztelet egyik határozott megnyilvánulásának tartom azt az 
intézkedést, mely 1932. július 16.-án látott napvilágot, s mely mind a mai napig figyelemfelkeltő és kegyeletébresztő 
jelenség az egyházközség életében. A fenti időpont számít ugyanis a gyászlobogó rendszeres kitűzése első hivatalos 
időpontjának. Ettől kezdve minden alkalommal kitűzték a gyászlobogót a torony ablakába, amikor sor került valakinek a 
kiharangozására.  

A keblitanács és rajta keresztül a gyülekezeti részvét jelenléte meghatározó volt az egyházközség kegyelet teljes 
érzésében. Folyamatosan odafigyeltek, hogy az évfordulók alkalmával megemlékezések történjenek azokról, akik életüket 
adták az egyházközség előmeneteléért. Itt viszont nem csak a lelkészekre, vagy egyáltalán a belső emberekre kell 
gondolnunk, hanem időnként „jegyzőkönyvi bejegyzésben” megörökítették azok méltatását is, akik keblitanácsosokként 
vállalták és vitték tovább, évtizedeken át az egyházközség életének felelős részét. Ennek a hozzáállásnak kiegészítője volt, 
hogy megkeresték a lehetőségét annak, hogy hivatalos formában, lehetőleg bizottságok részvétele mellett, koszorú, vagy 
koszorúmegváltás kíséretében beszédes bizonyítékát adják annak, hogy ott vannak a gyászolók mellett.  

A vasárnapi istentiszteletek rendjén 1934-ben találtam egy ma is merésznek számító próbálkozást. A lelkész 
formabontó tevékenységére is figyelhetnek, akik erre összpontosítanak, én viszont másként látom a helyzetet. Arról volt 
ugyanis szó, hogy a május 1.-i istentiszteletet szabadtéri megszervezésben tartották. Ennek több magyarázata is van, 
amennyiben jobban megfigyeljük az aznapra tervezett tevékenységeket. Az erdőszéli összejövetel alkalmával ugyanis nem 
csupán egy istentisztelet megtartásáról beszélhetünk, hanem azt követően játékokat szerveztek a gyermekek számára, a 
felnőttek pedig a hozzuk illő „szórakozásban” tölthették el idejüket. Semmi árulkodó megjegyzés nincs ennek az 
istentiszteletnek a sikeréről, vagy éppen kudarcáról. Arról sem találtam későbbi megjegyzést, hogy volt-e folytatás. Azt 
                                                 
30 Uo.– 1934. 2. Évf. 5-6. Sz. 
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viszont nem magyarázom, hogy a falusi közösségben élő embernek mennyit jelentett a szabadtéri istentisztelet, vagy az ott 
eltöltött idő. Ha valaki hajlana arra a véleményre, hogy nem sokat, hiszen egész környezete a természetről beszélt, akkor 
megnyugtatom, hogy éppen ezért jelentett és jelent sokkal többet a vidéki ember számára a természet. Csak lehet, hogy 
nem beszél róla.  

A vasárnap du. tartott istentiszteletek nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, hiszen nem volt látogatottságuk. 
Bizonyára mélyen bántotta ez a lelkészt, és ennek következtében jutott arra az álláspontra, ami biztatóan is hatott a maga 
idejében, de amiről ma már tudjuk, hogy kevés volt az ösztönzéshez. 1935 szeptemberében arról értesítette híveit, hogy a 
következő hónaptól kezdve vasárnaponként este tartanak áhítatokat – minden bizonnyal a vasárnap délutáni helyett. 
Egyben megígérte híveinek, hogy amennyiben „népesebb” gyülekezet lesz, akkor „rövid bibliamagyarázatot” is tart. Ez a 
helyzet azonban egy új követelményt állított a gyülekezet elé, hiszen tekintettel az őszi napok rövidségére, 
elmaradhatatlanná vált a világítás megoldása. Majd hozzátette a lelkész: a világítás biztosítását úgy is el tudja képzelni, 
hogy adott családok lámpásokat ajándékoznak erre a célra. Különös megközelítése ez a jövendő tervek megvalósításának. 
Kis furfanggal ugyan, de máris egy következő álom megvalósításához kezdett a lelkész, hiszen a téli estéken tartott áhítatok 
egy másik követelményt is szükségessé tettek. Ezzel nem csak egy régebbi, a templom fűtését megcélzó tervet vett saját 
gondviselésébe, hanem új keretek közé helyezte annak megvalósítását. Mondta, többek között, ezzel magát is igazolva, 
hogy „mindenki tisztában van azzal, hogy a fűtött templomra nem a beszélő lelkésznek van elsősorban szüksége, hiszen azt 
minden esetben belső tűz kell, hogy hevítse, hanem a padban ülő híveknek /…/”31 

Szertartások 1933-1939 között 
Hadd említsem meg a keresztelési anyakönyv adott esztendejének beírását (1937/27. Old.), amihez teljesen 

hasonlót találtam a következő évben. Valószínű tévedésről van szó, hiszen 
az egyik áthúzásra is került. A hivatkozásban éppen Fikker leánya 
keresztelési szertartásának kétszeri bejegyzéséről van szó. 

A temetésekkel kapcsolatosan pedig tudni kell, hogy négy 
szertartást 1933-1938 között nem Fikker János lelkész végzett, melyekkel 

tulajdonképpen összesen 107 temetési szolgálat került bejegyzésre a tárgyalt időszakban. A keresztelés és esketés esetében 
2-2 szolgálatot, a temetéseknél négyet végezett el Fikker, miután márciusban megjelent az egyházközség élén Bende Béla 
lelkész.  

Végül pedig a szertartások területére térek, melyekkel kapcsolatos tudósításommal befejezem a valláserkölcsi 
életnek Fikker lelkészre vonatkoztatott fejezetét. Először az úrvacsorával kapcsolatos bonyodalomra lettem figyelmes, 
hiszen arról olvastam, hogy özv. Pálfi Mihályné felajánlotta a karácsonyi úrvacsorai bort a gyülekezetnek, de valaminek 
köszönhetően – máig ismeretlen előttem is – a gondnok nem hozta el. Csakugyan nem tudom, hogy mi állt a háttérben, sőt 
az sem tapasztalható, hogy ezért kiesett volna a karácsonyi úrvacsoraosztás a gyülekezet ünnepi hangulatából, de az tény, 
hogy a keblitanács megfogalmazta jövőre szóló véleményét. Kimondták ugyanis, hogy hasonló esetekben, a jövőre nézve, 
amennyiben megajánlás történik úrvacsorára, akkor a „mindenkori gondnok” kötelessége, hogy intézkedjen a jegyek el 
hozataláról. Erre az esetre elküldhető az egyházfi. Valaki azt is mondhatná, hogy nem is olyan fontos ez a döntés. Pedig 
éppen ellenkezőleg. Ugyanis, nem arról van szó, hogy elvitték, vagy nem a felajánlást, hanem nem vették eléggé komolyan, 
s így nem tartották tiszteletben valakinek az ajándékát. Ebben az esetben, tehát kimondható, hogy az ajándék értéke nincs 
egyenes arányban az adományozott bor értékével. Vagyis eszmei értéke a lényeges, ami sokkal többre becsülendő! 

A második és egyben befejező, rendtartáshoz csatolható jelenséget a temetéssel kapcsolatosan találtam Fikker 
János lelkész idejében. 1986-1999 között magam is részt vettem, illetve végeztem temetési szertartást Kövenden, ahol igen 
nagy távolságra kísértük halottainkat. Nem volt ez másként említett lelkész idejében sem. Egy szép, de gyászos napon úgy 
döntött a lelkész, hogy (1935) intőt ad azoknak, akik beszélgettek a temetési menetben. Egyben arra kérte nyilvánosan és 
hangosan őket, hogy tekintsék istentiszteletnek a halottkísérő menetet is, és ahhoz illően, csendben tegyék meg az utolsó 
utat a halottal. Innen már csak az hiányzik, ami időrendben ugyan megelőzte az előbbi megjegyzést. Egyértelműen síkra 
szállt Fikker lelkész a torozás ellen. Nem kímélte hallgatóságát, amikor pogány és felesleges szokásnak minősítette, majd 
pontosan a következőket mondta: „Vigasztalást vinni szükséges és kell a halottas házhoz, de amikor valaki odamegy, csak 
vigasztalást vigyen és semmi mást. Ne szórakozni és költséget csinálni menjünk egymás házához akkor, amikor éppen 
ezeket akarja elkerülni a bánatos gyászoló /…/”.32 

                                                 
31 Uo. – 1936. 4. Évf. 9-10. Sz. kimondottan okosnak tartom a lelkész kivitelezési ötletét, hiszen már ettől csak egyetlen lépés volt, hogy határozati 
javaslatát jóváhagyja, illetve azt a megvalósítás szintjére emelje a keblitanács. Úgy-e emlékszik a kedves olvasó, hogy a kályha elhelyezése a templomban 
nagyon régi ügy, ami visszanyúlik egészen 1906-ig, sőt az 1912-13-as javításkor is mellőzték a kérdést, ami mostanra már időszerű követelménnyé nőtte 
ki magát.  
32 Uo. – 1934. 2. Évf. 4. Sz. 

Esketés 
1933-1939 

Keresztelés 
1932-1939 

Temetés 
1932-1939 

36 118 103 
 



 8 

Valláserkölcsi nevelés 

Vallásoktatás 

Továbbra is az iskolában folyt a vallásoktatás. A legmegfelelőbb hely volt arra, hogy a megszokott környezetben 
hagyva, vallásos oktatásban részesíthesse az iskolásokat. Ami kicsit hiányérzetet szült bennem az nem más, minthogy 
ennek az időszaknak vallásoktatással kapcsolatos tevékenységére vonatkozóan alig kaptam néhány, eligazító feljegyzést. 
Az megnyugtat ugyan, hogy az iskolai körülmények között tovább folyt a oktatás, ennek ellenére mégis kíváncsi vagyok, 
hogy hány órában, milyen tananyag kíséretében, illetve miként működött az énektanítás. Szóval ezekről keveset tudok, ám 
teljes mértékben megnyugtatom a kedves olvasót, hogy teljességgel folyt az oktatás. Ezt több adat is megerősíti. 

Szinte általános gyakorlat volt a kövendi vallásoktatás terén, hogy az anyák napját és a vallásvizsgát egy időre 
tervezték. Az anyák napja alkalmával, műsoros ünnepséggel készült a vallásóra-köteles gyermeksereg, amikor énekkel, 
szavalattal köszöntötték az édesanyákat. A vallásvizsga tartása viszont a felsőbb vezetés, illetve az iskolaszék feladata volt. 
Miben állt? Röviden: a megfelelő fórumon megválasztott iskolaszék, egy előre meghatározott időpontban megjelent az 
iskolában és jegyzőkönyvileg elvégezte az elmúlt esztendő oktatási felmérését. Megállapították az eredményeket, és 
bizonyára hangot adtak a mulasztásoknak is, ez utóbbiak kijavításának lehetőségét is vázolva. Ezt követően kikérdezték az 
iskolás vallásórára járókat, kérdéseket feltéve nekik. Ezt az ünnepséget általában rövidebb-hosszabb vallásos ünnepély 
zárta.  

Rendszeresnek mondható a karácsonyesti ünnepély megtartása is, melyen szintén a vallásórára járó gyermekek 
biztosították az ünnepi műsort. Annyi bizonyos, hogy Fikker János lelkész idejében is ezen ünnepélyek betanítását és 
megszervezését – néhány kivétellel, az iskolai tanítók látták el.  

A konfirmációra való felkészítéssel kapcsolatosan még annyi ismeretem sincs, mint az iskolai vallásoktatásról. 
Annyi viszont bizonyítottnak látszik, hogy továbbra is kétévenként tartották (áldozócsütörtök) a konfirmációi szertartást. 
Arról pedig meggyőződéssel szólhatok, hogy figyelve Fikker János lelkész alapos gyülekezeti és közéleti munkásságát, 
minden bizonnyal komoly gondot fordított arra is, hogy felkészítse a jövő nemzedékét az önálló, tagsággal rendelkező, 
egyházközségi életre. 

Napközi otthon 

A valláserkölcsi nevelés rendjén egyik nap kipattant a lelkész fejéből, hogy kellene létesítsenek egy napközi 
otthont a nem iskolaköteles gyermekek részére. Az volt a meglátása, hogy elhelyezésüket illetően megfelelő helynek 
bizonyul a kultúrház egyik terme, illetve annak udvara. A további indokokról semmit nem tudok, de annyi bizonyos, hogy 
örömmel fogadták a lelkész javaslatát. Azóta már teljes mértékben ismerős mindnyájunk előtt, hogy mit is jelent egy 
napközi otthon, ahová nyugodtan elviheti a szülő gyermekét, miközben megszokott feladatait végzi. Ez pontosan ilyen 
magyarázattal 1932-ben is elfogadhatóvá vált a kövendi, gyermekes szülők részéről.  

Általános gyakorlat volt, hogy a gyermekes szülők minden esztendő április 15-ig kellett bejelentsék igényüket, 
hogy ők is gyermekük, vagy gyermekeik elhelyezését szeretnék a napközi otthonban. Minden évben május 1.-től indult a 
foglalkozás. Adott esztendőben kimondták, hogy csak abban az esetben indul be a gyermekotthoni foglalkozás, 
amennyiben legalább negyven gyermek lesz. Az is legyen ismert a kedves olvasó előtt, hogy ezt a tevékenységet megfelelő 
szakember felügyelete mellett, illetve a szükséges anyagi háttér biztosításával sikerült elérniük. Ez utóbbi megvalósítása 
érdekében köztudott volt a kövendi szülők előtt, hogy a gyermekükkel járó kiadások annak függvényében lesznek 
kiszámolva, hogy hány gyermek kerül majd elhelyezésre az otthonban.  

A gyermekotthon beüzemelését követően - minden bizonnyal – rendszeres tervek alapján hozzáfogtak a 
gyermekek otthonbeli foglalkoztatásához, mellyel kapcsolatosan sikerült többet megtudnom, hogy pl. rendszeresen 
készültek műsorral, melyet egy előre kijelölt, annak rendje módja szerint meghatározott napon – pl. anyák napján – 
előadtak. Ilyen és hasonló eseményekre szeretettel meghívták a szülők mellett a kövendieket, hogy minél többen 
osztozzanak az otthonban elhelyezett gyermekek örömében.  

Tudomást szerezhetünk arról is, hogy Dr. Szatmári Lajos „Oravicaról” gyermekjátékokat küldött az otthonnak, 
hogy ajándékával hozzájáruljon a gyermekek jó közérzetéhez. (1934)  

Időközben figyelmeztetések is elhangzottak éppen a lelkész részéről, ha valamilyen fertőző betegség ütötte fel a 
fejét az Aranyos mentén, s így veszélyeztetve voltak a kövendi gyermekek is. Sőt, esetenként fokozott óvatosságra is intette 
a szülőket.  

1937 szeptemberében váratlan fordulat következett. Nem ismerem a valódi okot, de egészen különös módon 
bejelentette a lelkész, hogy „bizonyos oknál” fogva megszünteti a nyári gyermek-otthon működtetését. Már többen 
ismerhetik ezt az okot, de jelen pillanatig nem sikerült megtudnom, ami elfogadható magyarázatként is szolgál arra, hogy 
Fikker János ilyen döntést hozott egy hasznos tevékenység megszüntetése érdekében, melyet éppen maga álmodott és 
valósított meg. 
Ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények 

A valláserkölcsi élet szolgálatába állított istentiszteletek sorában komoly szerepet töltöttek be az esperesi 
vizsgálószékek alkalmával tartott ünnepségek, alkalmi látogatások során rendezett istentiszteleti alkalmak. Ezt a tényt 
Ádámosy Gábor lelkész idejében is kiemeltem, de itt is megerősíthetem, hogy ugyanolyan értéket tulajdonított ezeknek az 
alkalmaknak a lelkésszel az élen minden vezetőségi tag. Ennek beszédes bizonyítéka, hogy külön megtiszteltetésnek 
számított, amikor a lelkészen kívül más egyháztag is vendégül láthatta pl., az esperesi vizsgálószék tagjait. Lásd Tanka 
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Béla meghívása 1932-ben. Persze ennek anyagi vonzata is volt, melyet szintén nem hallgattak el, amikor megjegyezték, 
hogy ebben az esetben felszabadult az erre a célra tervezett összeg.  

Előfordulhat, hogy sokak számára egészen különös módon hangzik az ünnepélyek asztaltartási részének 
emlegetése, hiszen azt mondhatják, hogy ez nem az istentisztelet, nem a valláserkölcs, hanem közönséges étkezés. Valóban 
az asztaltartásnak egy vallásos része volt, amikor imádkoztak étkezés előtt és utána, de nézzük csak át röviden a fogadás 
előkészületeit és lebonyolítását is. Hetekkel az esemény előtt megismerkedtek a várható rendezvény, ünnepély súlyával. Az 
istentiszteleti, templomi ünnepély megszervezése mindig a lelkész feladata volt. A templomban elhangzott egy szónoklat, 
felszólaltak a meghívottak, vagy a látogatóba érkezett vendégek némelyike, majd legtöbbször a lelkész üdvözölte őket. 
Ritkán megtörtént, hogy a gondnok is. Ez viszont kevés volt arra, hogy maga a gyülekezet kimutathassa igazi 
vendégszeretetének jeleit. Így hát nem maradt más, mint az asztalülés, amikor „testközelbe” került az egyszerű ember is a 
püspökkel, az esperessel, más magas rangú vendéggel. Valahány vendég érkezett Kövendre, mindannyiszor és 
mindannyian szeretettel jöttek vissza. Ilyen jó hangvételű ünnepélyt tartottak 1932. május 21.-én, a püspöki vizsgálószék 
látogatásakor is.  

A valláserkölcsi élet emelését szolgálta a további rendezvények sorában a több alkalommal is megszervezett 
Ifjúsági Konferencia. Ilyent tartottak pl., 1932. november 13.-án. Ennek a megszervezése, megrendezése is komoly előzetes 
tevékenységet igényelt, melynek köszönhetően nem csak a pénzmaradvány (13000 Lei) tükrében összegezhető a korabeli 
esemény jótékony hatása, hanem főként abban az összefüggésben, amelyben a kövendi közreműködők, lebonyolításban 
résztvevők szeretetteljes hozzáállását figyeljük. Egy ilyen méretű értekezlet fogadása és ellátása még manapság is kivételes 
erőfeszítést követel, nem beszélve arról, amikor még a harmincas évek elején jártak. A valláserkölcsi élet kivetülését a 
magam részéről akkor fedeztem fel jelen eseményben, amikor hivatalosan is köszönetet mondtak azoknak, akik a 
„konferencia megrendezésével és annak lebonyolításával önfeláldozó szerepet töltöttek be”. Nekem ez a hang a 
legfontosabb, melyben benne volt - és most, hogy én megismételem,- benne marad az a figyelmesség, ami szólt minden 
egyes közreműködő felé, de ugyanakkor az a köszönet és dicséret azok iránt, akik tettek a közösség érdekében, a 
gyülekezet felemelkedése érdekében. Hasonló rendezvényről különben 1934-ből is beszámolnak, amikor a VII. egyetemes 
ifjúsági tanácskozást szintén Kövenden rendezték és bonyolították le. Meggyőződésem, hogy hasonló eredménnyel, hiszen 
nemcsak a vendégfogadással járó feladatokat látták el, hanem „kicsinosították” azokat a szükséges épületeket is, melyek 
kapcsolódtak a rendezvényhez. Pl. a kultúrotthonon javításokat, meszelést végeztek, leolajozták a padlót, stb. 

Fikker János kövendi időszakának egyik fénypontjaként látom azt az ünnepélyt és fogadást, melyre 1935. 
szeptember 1.-én került sor. A püspök értesítette megelőzően az egyházközséget, hogy szándékában áll a Szabadelvű 
Keresztény Egyház képviselőivel egy gyors látogatást tenni Kövenden. A hír már elegendőnek bizonyult arra, hogy 
felkészüljenek egy méltó fogadásra. A küldöttséget a falu bírójával az élen, virágcsokrokkal fogadták a falu szélén, 
ahonnan a templomig kísérték. Aztán a „falu szívénél”, a templomnál a következőket mondta a lelkész: „/…/ Itt van e 
templom körül: a munka szeretete, a jövő reménye, lelkünknek imádságaink után megszentelt nyugalma: És itt van az egész 
gyülekezet a maga egyszerűségében, de boldog örömében és jóakaratában /…/” Mindez pedig így is értendő a 
gyülekezettel kapcsolatosan is. A fentieket követően Hall elnök többek között a következőkben fogalmazott 
válaszbeszédében: „Látni ezt a népet a maga kitartó, elszánt küzdelmében, nehéz sorsában, csak könnyezni lehet s 
megfogadni örökre, hogy érte harcolni nagy kötelesség”.33 

Miután megnézték az egyházközség épületeit, a keblitanáccsal egy jó hangulatú uzsonnában részesültek, melyet 
követően „tovább siettek”. Most pedig csak azt teszem, hogy összegezem a látogatás valláserkölcsi értékét, amikor három 
héttel később a következőket fogalmazta meg a keblitanács, amikor „örömmel gondol vissza a lelkész által felemlített napra 
s büszke boldogsággal kívánja megörökíteni jegyzőkönyvben is, hogy a találkozás mélyebbé tette a testvéri érzést, s a 
szeretetet, mely szabadelvű keresztényeket mindig összeköt”.34 

A valláserkölcsi életnek még két fontos jellemvonását tartottam szükségesnek, hogy ebben az alfejezetben 
kiemeljem. Az első azokra az akadályokra vonatkozik, melyeket az adott időszak intézkedései állítottak szembe azzal a 
tevékeny vallásos élettel, melyhez foghatóval nem találkoztunk a megelőző időszakban. Hadd folytassa tovább Fikker 
János lelkész az alap okok felvezetését! „/…/ Elvekről, eseményekről, emberi jogokról, igazságról van itt szó. Megcsúfolt, 
lélekben lealázott népről van szó!... Egy semmibe vett közösségi tanács tekintélyéről van szó!” 35 Röviden én is elmondom, 
hogy miről is beszél a lelkész. Azt hangsúlyozza, ami komoly akadályként megjelent az egyházközség harmincas éveiben, 
és ami egyértelműen arra irányult, hogy visszafogja, ha lehet elfojtsa az egyleti, de a gyülekezeti életet. Történetesen olyan 
hatósági intézkedések érvényre juttatásáról volt szó, mely megtiltotta a nyilvános helyen való gyülekezéseket, sőt a 
vallásos, műsoros estélyek tartását is. Nem áll szándékomban visszaadni a kor hangulatát, hiszen a bágyoni írásomban is 
alig érintettem ezt a kérdést. Ha kíváncsi a kedves olvasó saját véleményemre, akkor azt mondom, hogy messzemenően 
elítélem a kényszerűség hatalmi megjelenésének bármilyen formáját. De ebben az esetben sem az én véleményem a fontos, 
hanem nézzék inkább, hogy milyen hangvétellel közelített a lelkész a megfelelő megoldás megtalálásához. Úgy 
tapasztaltam, hogy 1936 májusában a községi jegyző minden bizonnyal mélyebben beleavatkozott a falu, az egyházközség 
valláserkölcsi életébe, mint azt tette megelőzően. A lelkész kezdeményezte a kerek-asztal beszélgetést, ahol megtárgyalták 
a kialakult ügyet, amikor arra törekedett, hogy megnyugtassa a jegyzőt, de a mindenkori közvéleményt is, amikor így 
fogalmazott: „Ha mi ezt a munkát magyarul csináljuk, csak azért van, mert másképpen nem tudjuk. Szem előtt tartjuk 
azonban mindannyian, hogy a mi országunk Románia s a mi sorstestvéreink románok” 36. Ha ezek után mégsem értené a 

                                                 
33 Kövendi Élet – 1935. 3. Évf. 9. Sz. 
34 Jegyzőkönyv – 1935.09.22./ keblitanács / 24. Határozat. 
35 Kövendi Élet – 1936. 4. Évf. 3-4. Sz. 
36 Uo. - 1936. 4. Évf. 5. Sz. 
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kedves olvasó, hogy mi áll az akkori események hátterében, akkor magánúton szívesen bővebb felvilágosítással is 
szolgálok. 

A valláserkölcsi élet utolsó mozzanataként igen fontosnak tartottam a megemlítésre a rendbontásokkal, de főként a 
rendtartással kapcsolatos ügyek megemlítését. Miért lényeges? Azért, mert szinte sokszor ezek rendezése, illetve a 
rendtartás során gyakorolt tekintély, meghatározó szerepet játszott a jövő nemzedékének valláserkölcsi szemlélete helyes 
kialakításában. A rendbontások minden esetben személyhez köthetők, de jelen írásomban nem ez a fontos, hanem az adott 
kérdés kezelése, illetve megfelelő elrendezése. Pl., 1933-ban sor került egy mulatság alkalmával egy adott rendbontásra, 
melynek következményeként arra a meggyőződésre jutott a keblitanács, hogy legjobb megoldásnak bizonyul, amennyiben 
nyilvánosan és hivatalosan kitiltják egy évig minden hasonló rendezvényről az elkövetőt (Fodor István). Következő év 
januárjában megjelent a tettes a keblitanács előtt, majd bocsánatot kért és egyben fogadalmat tett, hogy a jövőben nem 
követ el rendbontást. Erre a keblitanács megállapította, hogy a szóban levő bocsánatkérése nem „nem volt elég alázatos”, 
de tekintettel arra, hogy az ifjú „határozottan fogadja a jobbá levést s tekintettel arra, hogy a keblitanácsnak mindig 
módjában áll újra foganatosítani ítéletét megbocsát /.../”37 Számomra meglepően fontos, hogy az adott időszak (1934) 
gyakorlatában felfedezhető eklézsiakövetés jelenléte még mindig ilyen nyilvánosságot kapott, mert elgondolkodom azon, 
hogy az egész gyülekezeti morálnak köszönhető, hogy egy ifjú, főként, ha szokásában rendbontó, elszánta magát a 
nyilvános bocsánatkérésre. Sőt meggyőződésem, hogy nem annyira a büntetés súlya befolyásolta elhatározásában, hanem a 
bölcs belátás, melyet valaki csak a fülébe súgott. A fentihez hasonló rendbontások ritkák ugyan Fikker lelkész idejében, de 
minden esetben határozottan cselekedett a keblitanács.  

A mindennapi élet területén maradok még egy kevés ideig, amikor a rendtartásnak azt a vetületét vázolom, mely 
nemcsak az egyleti tevékenységgel, illetve közelebbről a nőszövetség munkájával kapcsolatos, hanem főként az adott 
rendezvények asztalülésére vonatkozik. 1936-ban tett említést a lelkész arról a váratlan történésről, melynek köszönhetően 
nagy mennyiségben eltűntek az evőeszközök közül a kések. Szerény figyelmeztetés hangzott el akkor a tettesek felé, majd 
az egész történet élét azzal csorbította a lelkész, hogy komolyan kiemelte azok tevékenységét, akik ugyan dolgoztak, hogy 
minden rendben legyen. 

Segélyezés 
A valláserkölcsi életnek még két fontos területére kell rávilágítanom Fikker János lelkész idejében. Az egyik 

éppen a jótékonykodás, mellyel kapcsolatosan elmondhatom, hogy bizonyíthatóan működött ez a tevékenység 1932-1936 
között. A lelkész sugallatára, vagy már a korábban bevett gyakorlatnak köszönhetően, az most már nem érdekes, de 
különös hangsúlyt fordítottak arra, hogy kellően megköszönjék az adományokat. Ezt magam is nagyon fontosnak tartom. 
Soha nem éreztem azonban, hogy kivételt tettek volna az adományok összegét illetően, hogy annak nagyságrendje 
figyelembe vételével hangsúlyozták volna a hálát és köszönetet. Egyforma hangvételű köszönet jelent meg mindig, amiben 
éppen a soron levő adományt fogadta szeretettel a vezetőség, vagy a gyülekezet és adtak neki „jegyzőkönyvi” megerősítést. 
A sort azzal kell folytatnom, ami szintén a magánemberek jótékonyságát növelte és gyarapította, de azzal a ráadással, hogy 
ezeknek az adományoknak mindig meg volt a maga meghatározott irányulása, célja. Vagyis, volt rá példa, hogy Dr. Gál 
Miklós 100 leit küldött az egyházközségnek azzal a kéréssel, hogy adják azt oda „egy, vagy két szegény sorsú embernek”. 
Aztán úgy döntött a vezetőség, hogy két embernek38 adja a pénzt. A jótékonykodásnak intézményes formájával is 
találkozunk, amikor maga az egyházközség lépett elő az ajándékozó szerepébe. Ez vonatkozott a közösségi fejlesztésekre, 
ami kimerült akár abban is, hogy a tejcsarnok építésekor három gerendát ajándékoztak, de nagyobb lépést is megtettek, 
amikor a szegényebb sorsú gyermekek iskolai étkeztetését intézték (1936). Azt hiszem, hogy ez már valamilyen szinten 
egyfajta szakmai ártalomként jelentkezett nálam, hogy nem sikerül semmit sem elhagynom abból, amit megtaláltam és arra 
érdemesnek tartok, hogy megosszam a kedves olvasóval. Ezek közé tartozik az egyházközségnek az a jótékony szemlélete, 
mely mindenkor vezérelte, de kimondottan érzékennyé vált a veszteségek idején. Ez érvényes volt fokozottabban akkor, 
amikor sor került Ádámosy Gábor, néhai lelkész temetésére. Az összes temetési kiadás 14267 lei volt. Elképzelem, hogy az 
egyházközség halottjának tekintette a volt lelkészt, s ezért komolyan is szerepet vállalt a temetési feladatok elvégzésében. 
Igen ám, de valami folytán a főhatósági támogatást az özvegy vette kézhez. Ekkor kimondták, hogy az „elhunyt lelkész 
hosszú ideig volt az egyház szolgája”, valamint „kegyelet teljes” kötelességet teljesítettek, amikor hozzájárultak a lelkész 
temetési kiadásaihoz. Ennek ellenére csupán 5000 leit kérnek, szemben az elköltött, 8000 leivel. Hogy miért érdekes ez a 
történet és miért csoportosítottam a jótékonykodáshoz? Azért, mert valóban idetartozik. Főleg, ha azt vesszük alapul, hogy 
még 1937 márciusában megemlítették, hogy részleteiben fizette vissza az özvegy a megállapított összeget.  

Légáció 
Talán egyedül ebben a témában tudok a legkevesebbet Fikker János lelkész időszakából. Még azt sem tudom 

határozottan kijelenteni, hogy folyamatosan voltak légátusok. Még kevésbé követhettem nyomon, hogy kik és mikor 
végeztek szolgálatot. Megérezésem, hogy a korábbi gyakorlathoz híven, az egyházközség valláserkölcsi életének egészét 
nézve, annak megfelelően kezelték ezt a kérdést és lehetőséget teremtettek nemcsak a légátusok szolgálatára, hanem azok 
támogatására is. 

                                                 
37 Jegyzőkönyv – 1934.01.12. / keblitanács / 2. Határozat. 
38 Papp Sándor és Mihucz Mózesné.  
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Egyleti élet 
Eddig nem tapasztalt magasságokba hágott az ifjúsági nevelés, mely tulajdonképpen magába ölelt minden olyan 

formát, mely kézben tartotta a napközi otthonos kisgyermekektől kezdve az ifjakig a vallásos nevelést, illetve az 
egyházközségi irányítást. Egyszerűen nincs megfelelő szó, kifejezés annak érzékeltetésére, hogy miként volt energiája 
Fikker Jánosnak, hogy irányítsa, ellássa, helyenként megfelelő mederbe terelje azt a rengeteg foglalkozást. Még akkor is 
csúcsteljesítménynek számít, ha időszakokra bontjuk a tevékenységeket, ha heti egy alkalomra bontjuk a foglalkozásokat. 
Ez viszont így, ebben a formában nem igaz, hiszen pl., a színdarabos előkészületek sokkal több időt és energiát igényeltek, 
mint heti egy próba-alkalom. De lássuk ezeket külön-külön! 

A legjobb megfogalmazást éppen Fikker János lelkésztől olvastam, aki kihangsúlyozta, hogy az egyletek 
nincsenek szétválasztva az egyházközségi élettől, annál is inkább, mert bármelyikről is legyen szó, teljességgel az egyházi 
törvények alapján működik. Talán a fontossági sorrend felállításakor kiemeltebb helyre tette a nőszövetség munkáját, vagy 
annak tevékenységét, hiszen a munka nagyobb része, időnként a felelősség terhe is ránehezedett.  

Összegezve elmondhatom az egyletek tevékenységével kapcsolatosan, hogy csodálom azt a sokrétű munkát, 
melyet kifejtettek az óvodai tevékenységtől a nőszövetség munkáján át a tűzoltó egylet hozzáállásáig, akik mindannyian 
önálló ünnepélyeket, illetve műsoros estélyeket szerveztek. Az előbbiekhez pedig hozzátartoztak a vendégszereplések, 
illetve a vendégszereplők fogadása is. Akkor így fogalmazták ezt a kölcsönösséget: „visszaadták” a látogatást.  

Kimondottan Fikker János rátermettségére vall az is, hogy egyfajta serkentőnek 200-200 lejes jutalmat helyezett 
kilátásba annak a hajadonnak és ifjúnak, aki a legtöbbet és legjobban szerepel. Ez az összeg oda is lett ítélve.  

Végül elmondhatom, hogy 1936-ban is az egyletek folyamatos működéséről beszélhetünk. Sőt, még hozzátartozik 
a jelzett időszak munkájához, megvalósításához, hogy amikor a böjti időszakban véget értek a téli, vallásos estélyek, a 
Dávid Ferenc egylet ezt követően is rendszeresen tartotta összejöveteleit minden hónap harmadik vasárnapján. 

Ifjúsági egyleti élet 

A téli foglalkozás általában október hónap végén, de inkább novemberben kezdődött. Rend szerint minden 
csütörtökön este, általában 7 órától tartották összejöveteleiket. Ezeken felolvasások, énektanulás, illetve színdarabok 
tanulása jelentette a fő foglalkozást. 1933-ban arról is tájékoztatnak, hogy az ifjúsági egylet szervezte a Dávid Ferenc 
emlékünnepélyt, amikor Gyallai Pap Domokos, „Dávid Ferenc búcsúzása” c. színdarab-szemléltető segítségével készültek 
a nevezetes emléknap megünneplésére. Kimondottan komoly teljesítménynek tartom, hogy ugyanebben az esztendőben 
még egy színdarabbal készültek, melynek előadására is sok került. Ez volt Erkel Elek „Parasztkisasszony” c. darabja.  

A következő esztendő (1934) húsvét másodnapjára egy új előadással készült fel az ifjúság, amikor előadta a „Vén 
bakancsos és a fia a huszár” c darabot. Ebben az esetben nem csak az lényeges, hogy utána bál volt, hanem maga a 
teljesítmény, amit nyújtott az akkori ifjúság. És ezzel még nem zárult az esztendő tevékenysége, hiszen karácsonyra készen 
állt bemutatásra a következő, a „Méltóságos csizmadia” színdarab.  

Nem tudom, hogy az 1935-ös esztendő kimaradt-e a készülésekből, vagyis adtak-e elő új színdarabot, de az 
bizonyos, hogy 1936-ban is színre vittek egyet. Történetesen Móricz Zsigmond „Sári bíró” darabját.  

Dalárda 

1935 februárjában alakult meg hivatalosan a dalárda. Díszelnöke Tanka Béla, elnöke Fikker János lelkész volt. 
Alelnökök Nagy Lajos és Pálfi Lőrinc. A korabeli leírásból kiderül, hogy a dalárda megalakulása Schatt László énekvezér 
munkájának köszönhető, s így működése is az ő érdeme. Erre utal az a számadási tétel, melyet jóváhagytak annak említése 
során, hogy ez a díja az énekvezérnek a dalárda vezetéséért. 1936 szeptemberében a dalárda is megkezdte rendszeres 
próbáit. Kimondottan tevékeny esztendőnek bizonyult az előbb jelzett, erről számol be a lelkész. Ugyanakkor adományként 
egy lámpát vásároltak a kultúrotthon kisebbik termébe. Egy pillanatig sem kételkedem abban, hogy komoly munkát 
folytattak azért, hogy részt vehessenek egy szomszéd faluban rendezett összejövetelen, vagy helyi ünnepség alkalmával 
fellépjenek. Az viszont bizonyos, hogy megalakulásukat követően rendszeresen eljártak a temetésekre. Az is tény, hogy 
amikor pártoló tagok segítségét kérték, akkor azt pontosan feljegyezték valahová, mármint az adakozók nevét, mert 1936-
ban közzétették meggyőződésüket, álláspontjukat, hogy ettől kezdve csak azok temetésére mennek ingyen, akik 
meghallották annak idején segélykérésüket. Más esetekben fizetni kell az éneklésükért (1936-ban 150 lejt).  

Engem is lenyűgözött helyettesítésem alkalmával az a hozzáállás, melyről bizonyságot tett a gyülekezet akkori 
férfi társadalma, s így nem volt egyetlen temetési szertartás sem, ahol szívvel-lélekkel ne segítettek volna az éneklésben. 
Azt kell mondanom, hogy a Fikker idejében meghonosodott szokás, most már ingyen és bérmentve! – még mindig él a 
kövendi gyülekezet „dalárdájában”.  

Nőegylet 

Megtudtam a Nőszövetséggel kapcsolatosan, hogy teljesen jogszerű létrejöttét követően komolyan nekilátott 
feladatai elvégzéséhez. Összejöveteleiket heti rendszerességgel tartották. A nyári időszakban késő őszig minden vasárnap 
du., a mezei munka megszűntével pedig csütörtöki összejöveteleiket is megtartották. Azon kívül, hogy maguk is műsoros 
alkalmakra készültek, azokat szervezték és megtartották, komoly részt vállaltak azokban a rendezvényekben, melyek 
faluszinten jelentek meg a közösség életében, illetve komoly segítségnek számított a nők jelenléte az egyházközségi 
közebédek lebonyolításában is.  
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1933-ban szinte az ifjúsági tevékenységgel párhuzamosan, amikor két színdarabot is tanultak és bemutattak, a 
nőszövetség is óesztendő estéjére műsoros táncmulatságot szervezett. Ennek elsőrendű célja volt, hogy „egy néhány 
rongyos gyermeket karácsonyra” 39 megajándékozzanak ruhával. Persze a rendezvény bevételének egy részét erre 
fordították, de ugyanakkor adományokat is fogadtak, melyeket a Nőszövetség elnökéhez, özv. Ádámosy Gábornéhoz 
kellett elvinniük.  

1934-ben elindult egy folyamat, melynek részeként a Nőszövetség is betanult egy színdarabot, a „Betyár kendője” 
címűt. A korabeli feljegyzések arról suttognak, hogy nem volt minden tekintetben sikeres a Nőszövetség rendezvénye, de 
ami az előadást és a mulatságot illeti, minden jól sikerült.  

Kiderül a korabeli tudósításokból, hogy Brassóban és Vásárhelyen már nem csak a konfirmáció alkalmával, hanem 
más eseményekkor is székely népviseletbe öltözött az ifjúság. Javaslat hangzott el Kövenden is, hogy a Nőszövetség 
közreműködésével készítsenek „székely-magyar” viseletet az 1934-ben konfirmálók részére, hogy ezzel is mélyítsék a 
magyarságtudatot és egyben emeljék a gyülekezet ünnepi hangulatát.  

A Nőegyletnek kimondott jótékonysági tevékenysége is volt, hiszen éppen Fikker János időszakában, - nem 
ismerem kinek a javaslatára, rászoruló, szegény ember (Simon István) rendszeres étkeztetéséről gondoskodtak.  

1936-ban a Nőszövetség rendezésében tartották a karácsonyesti ünnepélyt.  

Tűzoltóegylet 

Jó felfedezésnek tartom, hogy megismertem a tűzoltó egylet megalakulásának pontos idejét. Ennek köszönhetően 
képes vagyok a helyes adatközlésre. Ennek az ismeretnek a hiányában viszont csak találgatni tudnék. Ezt is annak 
összefüggésében, hogy mikor is volt az első alkalom, amikor önálló estet szervezett az egylet, vagy éppen valami más 
tevékenység folytán, dokumentálhatóan bekapcsolódott a gyülekezeti életbe. A fenti ténynek köszönhetően viszont 
pontosan kimutatható, hiszen Fikker lelkész megjelenését követően két évvel, 1934 tavaszán életre hívták ezt az egyletet is, 
meghatározott indokkal, mely a nevéből adódik. Parancsnoka Csekme Domokos, alparancsnoka Csép Márton, 
szakaszparancsnoka Bartha Sándor volt. Általában vasárnap de. tartották gyakorlataikat. Megalakulásuk idején teljes volt a 
meggyőződés, hogy munkájukkal keresztény szolgálatot végeznek. Éppen azért, hogy sikeresen végezhessék 
tevékenységüket, a közösséghez fordultak anyagi támogatásért, melyet felszerelésre, illetve öltözetre kívántak fordítani.  

1934 szilveszter éjszakáján műsoros estet és mulatságot szerveztek. 
1935-ben egészségi állapotára hivatkozva lemondott Csekme parancsnok, akinek helyét az igazgató tanító, 

énekvezér, Schatt László vette át. A tűzoltóegylet időközi valódi tűzoltása mellett igen komoly részt vállalt a közösségi 
munkában, de elsőrendű szerepe volt a községi fürdő kialakításában is. 1936-ban 2700 lei állt e munkálat megkezdésének 
szolgálatára.  

1936-ban olyan tekintélyre tett szert a tűzoltóegylet, hogy Fikker János lelkész egyszerűen „kultúr - csapatnak” 
nevezte. Komoly megvalósítás elé néztek, hiszen az volt a szándék, hogy 18-20, korabeli, világító lámpást helyeznek el a 
faluban, melyek kezelését és karbantartását felvállalta az egylet. A lelkész mindenkire kiterjesztett kérése volt, hogy 
közvagyonként óvják majd ezeket az oszlopokat, lámpákat. Ebben az évben 2000 lejes adományt tettek az egyházközség 
javára egy kályha megvásárlása érdekében a lelkészi lakás céljaira.  

Gazdakör 

Tevékenysége nem kapcsolódik annyira szorosan az egyházközséghez, mint a többi egyleté, de ebben az esetben is 
elmondhatom, hogy éltetője, mozgatója ennek a tevékenységnek is Fikker János lelkész volt. A gazdakör rendezésében 
lezajlott állatkiállítások, más rendezvények, vagy éppen Kövendnek vásáros szintre történő felemelésével kapcsolatos 
próbálkozások, mind ennek az időszaknak életképes hozzáállását bizonyítják. Végül pedig megjegyezhetem, hogy minden 
nagyobb rendezvény esetében, amikor közebédre is sor került, a Nőszövetség segítségét kérték és kapták. Gyakran 
megtörtént, hogy a gazdakör által rendezett összejövetelek táncmulatsággal zárultak, melyre a kultúrotthonban került sor, s 
ilyenkor ragaszkodott az egyházközség a bevétel 20 %-hoz. 

A valláserkölcsi élet fejlődésének szolgálatában állt még legalább három olyan tevékenység, melyekről 
kötelességszerűen kell szólnom. Nem hallgathatom el ugyanis, hogy 1935-ben megalakult Kövenden az első, hivatalosnak 
minősíthető futballcsapat. Sőt nem is egy, hanem kettő. E másodikból került ki az utánpótlás annak függvényében, hogy 
milyen volt egy adott játékos bizonyítása.  

Egy másik tevékenység, melyről még többet hallhatunk az adott időszakban, történetesen 1934-ben, egy bizonyos 
tánc tanfolyam, illetve verseny. Ekkor még elég sok fenntartással állt a kérdéshez az egyházközség vezetősége, sőt 
határozatához hozzáillesztette, hogy ebben az esetben is ragaszkodik a szokásban levő 20 %-os részesedéséhez, 
amennyiben megtörténik a kultúrotthonban a tánc-felkészítés. A következő évben viszont számomra is meglepően 
nyilatkozott a lelkész, amikor arról beszélt, hogy milyen könnyedén és ügyesen táncolták az ifjak a modern táncokat. Ekkor 
már nem csak gratulált a tánctanárnak (Tauffer), hanem ki is mondta, hogy nem volt hiábavaló a tánciskola beindítása.  

A harmadik fontos tevékenységet a lelkész újabb álma hívta életre, amikor előadta, hogy mennyire fontos lenne a 
falu számára egy fürd ő, melyet éppen a falut kettészelő patak vize táplálhatna, ahol nem csak hűvös fák árnyékában 
pihenhetnének meg a fáradalmak között, hanem kellemes helyet is szolgáltatna az arra sétálóknak. Persze rövid 
élettartamra, de megvalósult ez az álom is.  

A valláserkölcsi élet fejlesztését szolgálta az egyénileg tervezett, írt és kiadott újság, melyből szemelvényeket 
választottam már az eddigiek során is. 1933-1936 között jelentette meg a „Kövendi Élet” c. újságot, melyből majdnem 

                                                 
39 Kövendi Élet – 1933. 1. Évf. 3. Sz. 
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teljes sorozatot őriz Fazakas Endre testvérünk, barátom, aki szeretettel bocsátotta rendelkezésemre, hogy felhasználjam 
jelen írásomban azokat a történéseket, melyek teljességgel és a megfelelő helyen beleillenek Fikker János lelkész, kövendi 
időszakának terjedelmére.  

Tudomásom van arról, hogy már jóval korábban tájékoztatás megjelent az újsággal kapcsolatosan, illetve annak 
tartalmát illetően, de nekem nem is az áll szándékomban, hogy ezzel kapcsolatosan tegyek egy újabb ismertetést, csupán 
említésre méltónak tartom magát az újságot, annál is inkább, mert a korabeli méltatásban sem néhai Tanka Béla, sem az 
egyházközség nem említi a lap jelenlétét a gyülekezet életében, még kevésbé annak fontos szerepét az egyházközség, a falu 
életének egészében.  

Az unitárius lelkész gondozásában jelent meg az újság és az eredeti elképzelésben havonkénti számok kézbeadását 
tervezte. Ez időnként csak összevontan sikerült. Köszönet és hála az újságért is.  
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2). Munkatársak 
Amennyiben igaz volt Ádámosy Gábor lelkész esetében, hogy fontosnak bizonyult a mindenkori, egyházközségi 

„élcsapat”, akkor ez talán még erőteljesebben jelentkezett Fikker János lelkész időszakában. Miért mondom ezt? Azért, 
mert amennyiben összevetjük a két lelkész tevékenységét, illetve figyelembe vesszük az utóbbi lelkész elképzelhetetlenül 
cselekvő, népnevelő, minden társadalmi réteget megmozgató, de az egész közösségre is kiterjeszthető tevékenységét, akkor 
egyértelműen elmondhatjuk, hogy ebben a munkában társakra, segítőkre volt szüksége. Azt is mondhatja a kedves olvasó, 
hogy csak azt végezték a munkatársai, amire megbízatást kaptak. Ez így igaz is, azzal a ráadással, hogy rövid idő alatt 
sokkal több eredményt kellett elérniük nekik is lelkészükkel együtt. Ha visszapergetjük Fikker János álmait, de ezeket 
egymás mögé helyezzük, és nem szétszórtan beszélünk róluk a Kövenden eltöltött hat éve alatt, akkor nyomban igazoltnak 
látszik fenti állításom.  

Énekvezér 
Nem célom, hogy beleássak a főhatósági leiratok tartalmába, még abban az esetben sem, ha éppen olyan általános 

rendelkezéseket tartalmaztak, melyek érvényesítése kötelezővé vált a gyülekezet életében. Nekem az volt eredeti 
elképzelésem, hogy ebben az írásban bemutassam az egyházközségnek lelkészekre szabott éveit abban a történeti 
összefüggésben, melyet megéltek 1905-1985 között, és amelynek visszatükröződésében fürödhetnek a mai kövendiek. Más 
szóval büszkék lehetnők őseikre, hogy szép renddel vitték véghez kötelességüket, s közben nem feledték el kihangsúlyozni 
időről-időre, hogy mindezt szeretett egyházukért teszik.  

Nagyon sajnálom a váratlan fordulatot, melyet 1934. szeptember 17.-én bejelentettek, hogy az éjszaka folyamán 
végzetes körülmények között meghalt az egyházközség énekvezére, Balogh Dénes tanító. Én még ott tartottam, hogy 
megismerjem a halál körülményeit, annak okát, de a vezetőség e tekintetben néma maradt. Egyetlen szót sem szivárogtatott 
ki a történésről. Sőt még az utókort sem terhelte vele, hogy ma elmondhassuk, mi volt ez a nyomasztó eset. Így a későbbiek 
során is tovább kell élnünk ezzel az ismerethiánnyal, hiszen az egyházközségi iratok egyike sem árul el többet a kántor 
elhalálozásának körülményeiről. Kegyeletének azonnal nyomatékot adott a vezetőség, hiszen gyászjelentőt nyomtattak, 
illetve koszorút vásároltak 1100 Leu értékben. 

Meg vagyok győződve, hogy az egyházközség kegyelettel és megfelelő tisztelettel elkísérte volt kántorát végső 
nyughelyére, sőt azt is megígérhette, hogy emlékét szívében örökké őrizni fogja, de azt nem engedték meg maguknak, hogy 
csorbát szenvedjen valamilyen téren az istentisztelet, vagy a valláserkölcs egésze. Így ennek köszönhetően minden 
bizonnyal a lehető legsürgősebben megkeresték az iskola igazgatóját, Schatt László tanítót, akit megkértek az énekvezéri 
teendők végzésére. Erről a helyettesítésről csak 1934 októberében szerzünk először tudomást. Ekkor kiderül, hogy az 
ideiglenes megbízása teljes mértékben a püspöktől függ. Ez azt jelentette, hogy az egyházközség vezetősége gondoskodott 
ugyan arról, hogy az élet továbbra is szép rendben haladjon, de intézkedésének jóváhagyását a püspök teljesíthette, vagy 
elutasíthatta.  

Ebben a munkában találjuk hivatalában Schatt László énekvezért, akinek egyházközségi elhelyezkedéséről már 
beszámoltak a korábbiak során. Hozzátartozik a valósághoz, hogy az iskolaigazgató tanító sem volt unitárius, bár erről 
egyetlen panasz sem esett. A felsőbb rendelkezés betartása viszont érvényes volt az egyházközség vezetősége számára. Így, 
amikor rendes énekvezérének hívta az említett kántort, akkor óvatosan, de minden bizonnyal már 1935 márciusában 
tudomására hozták, hogy a püspöki beleegyezésnek egyetlen akadálya van. Ezt pedig tudta a kántor is. 

Október 21.-én hivatalosan is kérték a püspököt, hogy erősítse meg a kántort teendői elvégzésében. Ez meg is 
történt. A valóság az, hogy a szükséges irat, mely csakugyan igazolta a keblitanács kérését, illetve megerősítette 
hivatalában a kántort, csak decemberre érkezett meg az egyházközségbe, de megnyugtathatjuk magunkat, hogy a 
felterjesztés tekintetében nem volt semmilyen mulasztás, hiszen ennek eleget tett a vezetőség már augusztus folyamán. Az 
új megbízás ugyanis 1935. aug. 31. -ig szólt.  

Nem várták ki Schatt László énekvezér szolgálatának kiteljesedését, vagyis az egy esztendőt, aminek meg van a 
megfelelő magyarázata. Amennyiben megnézzük a valláserkölcsi életről szóló alfejezetben foglaltak vonatkozó részeit, 
akkor látjuk, hogy teljes bedobással munkálkodott ebben az időszakban az egyházközségben, vagyis nemcsak a dalárdát 
szervezte és vezette, hanem benne volt a falu teljes vérkeringésében. Ezért én nem is csodálkozom, hogy talán éppen a 
lelkész sugallatára kérte a keblitanács nevezett kántor végleges kinevezését az egyházközség énekvezéri állásába. Itt jött a 
következő akadály, mely már jellemzően felmerült az elődjével kapcsolatosan is, a vallása. A kántornak ugyanis csak 
abban az esetben volt esélye a rendes kinevezésre, amennyiben áttér unitárius vallásra.  

1935 júliusában kiderült, hogy az időpontok elcsúsztak egymás mellett és fölött, hiszen a kántor hivatali 
megerősítésének kérelme, illetve annak jóváhagyása egy nappal későbbre esett. Augusztus 31.-e helyett szept. l. A 
vezetőség komoly odafigyelésének egyik jeleként minősítem, hogy már júliusban kérték a püspököt, hogy adjon végleges 
kinevezést Schatt László kántornak. Amennyiben ez nem lehetséges, - más vallása miatt, akkor újabb egy évvel 
hosszabbítsa meg ideiglenes kinevezését. Szeptemberben megkapta a kántor az újabb, egy éves hosszabbítást. Ezt 
megismételték 1936 szeptemberében is.  
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Gondnok 
1936. január 9.-én tartott egyházközségi közgyűlésen – titkos szavazással - új gondnokot választott a gyülekezet 

Kiss Dezső személyében. Nem léphetek túl az eseményen anélkül, hogy ki ne emelném azt a jellegzetesen gyakorlattá vált 
intézkedést, melynek során maga a lelkész méltatta a tizenkét évre terjedő, „hosszas és nehéz” munkáját a leköszönő 
gondnoknak és pénztárosnak. A hála jelenként, bevett gyakorlatként most már örökös keblitanácsosoknak választották 

mindkét vezető embert.  
A gondnok munkájáról az anyagiak rendjén még teszek említést, itt 

azonban hadd említsem meg még azt, hogy sajnálatos módon Fikker János 
lelkész idejében sem kapott kellő kihangsúlyozást az a bonyolultan összetett 
feladat, melyet felvállalt és ingyen elvégzett az ő gondnoka is. Ennek meg van a 
megfelelő magyarázata, hiszen semmit sem kellett mondani az adott időszakban 
mindarról, amit tett. Láthatóvá vált egymás után minden megvalósítás. Ez 

beszédes bizonyítéka volt minden, fölösleges bizonygatásnak. Az idő viszont 
könyörtelen ilyen vonatkozásban, és ha valami nem került írásba, akkor könnyen 
rátelepszik a feledés köde. E helyen is szeretettel ajánlom a kedves olvasó szíves 
figyelmébe Fikker János lelkész összes megvalósításának teljes körű áttekintését, 

de amikor ezt megteszi, akkor szüntelen jusson eszébe, hogy ott álltak szívvel-lélekkel mellette azok a világi vezetők, akik 
lelkesedéssel végezték a rengeteg szervezőmunkát.  

Hogy nem minden esetben, jobban mondva, nem minden évben jött a megfelelő elismerés, ez még nem jelenti azt, 
hogy ne lettek volna megelégedve az elnökség tagjainak teljesítményével. Lényeges szempont volt ugyanis az 
egyházközségi közigazgatás rendjén, hogy szinte kizárólagosan a választások, vagy újraválasztások alkalmával hangzott el 
némi dicséret, elismerés a vezetők felé. Ez elegendő is volt, főleg akkor, ha erre szinte számíthattak. Fikker János 
lelkésznek, vagy valaki másnak mindig gondja volt erre. A magam részéről is szükségesnek és fontosnak tartom, hogy 
legalább háromévente megdicsérjék azokat, akik önzetlenül dolgoztak a gyülekezet, a falu előmenetelén. Ez egy egészséges 
köszönetnek bizonyult mindig.  

Jegyző 
Csakugyan szeretném megkímélni a kedves olvasót minden ismétléstől, s így kijelentem, hogy az apróságoknak nem 

kívánok nagyobb hangsúlyt adni, mint, amit megérdemelnek. A 
jegyzőkönyv vezetése, annak formája, külalakja, szerkesztése, 
illetve a végső eredmény, ami abból olvasható sok mindenről 
árulkodik. Ezek közül még kitérek néhányra Fikker János 
lelkészről szóló rész végén. E helyen viszont meg kell említenem, 
hogy Fikker lelkész idejében elég gyakran szembesültem a lelkész 
saját kezű jegyzőkönyvével. Helyenként másokéval, így a Balogh 
Dénes kántoréval is. Ez utóbbi a kevesebb, hiszen korán 
elhalálozott, de egyben már régebbről láthattuk, hogy gyönyörű 
írása volt. Ez nem mondható el Fikkerről, de azokról sem, akik 

időnként helyettesítették a megválasztott jegyzőt.  
1934-ben elköltözött Kövendről Gál Antal, a korábban és hivatalosan megválasztott egyházközségi jegyző. A 

megüresedett tisztséget Gál Györggyel töltötte be a 
keblitanács, akit 1936. január 9.-én választott meg rendes 
jegyzőnek a közgyűlés. Általam ismeretlen ok miatt az 
1938. januári közgyűlés alkalmával váratlanul, 
jegyzőkönyvi indoklás nélkül lemondott tisztségéről. 
Kíváncsi voltam a közgyűlés ellenhatására, de semmit 
nem találtam azon kívül, hogy sajnálattal tudomásul 

vették a jegyző szándékát. Nem nyugtat meg teljesen, de, ha elfogadta a korabeli keblitanács, majd megerősítette akaratát a 
közgyűlés, akkor mi jogom van nekem arra, hogy kutakodjam az indok után. Amennyiben sikerült meggyőznie a 
gyülekezet egészét, akkor nekem nincs okom a kételkedésre, hogy ne állt volna meg határozottan a felhozott indok.  

Az 1938. január 7.-én tartott közgyűlés alkalmával Kormos Jenőt választotta jegyzőnek a közgyűlés, akinek a 
nevével már találkoztam az 1935. évi események közt. Akkor tért át ugyanis az unitárius vallásra. Hadd ne mondjak semmi 
mást, csupán annyit, hogy milyen elfogadó készsége volt az akkori közhangulatnak. Befogadtak valakit a faluközösségbe, 
aki nem is unitárius, de tudták, hogy azzá válik. Három év leforgása alatt nemcsak a falu hangulatát vette át az illető, 
hanem egyszerre dobbant a közösség szívével úgyannyira, hogy megbecsülést érdemelt a helyiek részéről. Megbízták az 
egyházközségi élenjárók egyik kimagasló tisztségével. 

1906-ig Finta Károly 
1906-1909. 02.14 Gál Domokos 
1910-1924 Fodor József 
1924-1936 Fazakas Ferenc 
Gondnokok Ádámosy Gábor időszakában 

Sor Idő Név 
1 1936.01.09- Kiss Dezső 
Gondnok Fikker János időszakában 

Idő Név Helyettes 
1912-ig Nagy Miklós  
1913-1922 Kiss Jakab  
1922-1930 Dengyel Imre 1926 Balogh Dénes 

1927 Tanka Károly 
1928 Balogh Dénes 

1930- 1934 Gál Antal  
Jegyzők Ádámosy Gábor időszakában 

Idő Név Helyettes 
1934.09.06 – 1938.01.06 Gál György Balogh Dénes 

Fikker János 
1938.01.07- Kormos Jenő  

Jegyzők Fikker János időszakában 
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Pénztáros 
Persze e helyen is elmondhatom, hogy mindaz, ami belekerült ebbe a könyvbe, egyfajta méltatása a múltban 

történteknek, de kiváltképp azoknak az embereknek, akiknek köszönhetően pennát ragadhat az utókor beavatott, vagy 
kívülálló „kíváncsiskodója” és összegezheti azokat a történéseket, eseményeket, melyek mindenképpen hozzákapcsolódnak 
az adott időszakokban élt emberekhez. A megfogalmazott köszönet és hála szava, valamint a megfelelő tiszteletadás csak 
akkor lehet teljes, amennyiben időnként olyan tulajdonságokról is megemlékezünk, melyekről eszük ágában sem volt, hogy 

megjegyzéseket tegyenek a jegyzőkönyvek írói, az egyházközséget 
szolgáló, hű sáfárok.  

Arra már többször is utaltam a korábbiak során, hogy a 
pénztárosnak is sokkal felelősségteljesebb munkaköre, megbízatása volt, 
mint amiről beszámolnak a feljegyzések. A magam részéről kimondom, 
hogy sokkal értelmesebb, okosabb emberek voltak, mint azt sokan 
feltételezik. Nem volt ugyanis elegendő a matematikai alapismeretek 

tudása, alkalmasság a pénz megszámolására. Sokkal többet kellett számolgatni a pénz apró részeit ahhoz, hogy véglegesen 
összeálljon a tervezet, vagy elfogadható legyen a számadás. Ez még mindig az anyagi területre tartozott, melyet – mondjuk 
– el lehetett végezni éppen úgy, mint más feladatot. Igen ám, de a pénztárosoknak folyamatosan szembe kellett nézzenek 
azzal a valósággal is, amit az időnkénti gyanú, talán másfajta emberi gyengeség szült meg velük szemben. Ezek kezelése és 
megfelelő elhárítása már több tehetséget követelt és ugyanakkor másfajta hozzáállást a közügyhöz.  

Nem szaporítom tovább a mondanivalót, hanem végül arra következtetek, amiért a fentieket elősoroltam. Ez pedig 
nem volt más, mint a leköszönő pénztáros nevéhez fűződő esemény. 1932 októberében ugyanis sor került Tordán Lőrinczy 
Dénes esperes, lelkészi szolgálatának 40 éves évfordulójára, melyre egy küldöttség is elutazott Kövendről. Amikor 
megválasztották a küldöttség tagjait, akkor egyetlen elintézni való maradt: ki fogja üdvözölni a gyülekezet nevében az 
esperest. A választás Pálfi Árpád pénztárosra esett. Elég gyakran emlegettük, hogy adott vezető emberek szájában nehezen 
állott a szó. Mások viszont kellemesen és szépen beszéltek ahhoz képest, hogy erre nem kaptak kiképzést. Aki megfelelt 
ennek a követelménynek, arról másféle rátermettséget is elképzelhetünk.  

De hadd térjek rá egy valódi esetre, mely szintén előbbi meglátásomat húzza alá. 1933 februárjában sor került az 
elmúlt esztendő pénzügyeinek átvizsgálására, amikor a kiküldött bizottság megjegyzéséből kiderült, hogy nem találtak a 
megfelelő helyen egy 500 lei kiadást, ügyvédi díjjal kapcsolatosan. Pálfi Árpád pénztáros egy igen érdekes, egyben különös 
megállapítást tett, melyhez hasonlóval soha, sehol nem találkoztam. Vagyis igen, amikor időnként Székely Miklós lelkész – 
esperes barátom azt hangsúlyozgatta adott összefüggésekben, hogy most nem esperesként mondja, hanem Székely 
Miklósként. Ez csengett vissza a pénztáros hangjában, amikor megnyugtatta a keblitanácsot, hogy a szóban forgó kifizetés 
nem személyét, azaz Pálfi Árpádot érinti, hanem az „egyházi pénztárnokot”. Érezhető, hogy különbséget tett azonnal a 
keblitanács, vagyis megértette a pénztáros bejelentését, hiszen érezhető a felvetésből, hogy nem magánemberként, hanem 
az egyházközség pénztárosának minőségében intézkedett, amikor döntést hozott a lassan értéktelenedő, 1000 lejes 
betétkönyvvel kapcsolatosan.  

A korabeli feljegyzéseim végén megjegyeztem magamnak, hogy jó lenne megtudnom, hogy mi is állt a vitatott betét 
ügyében, s ezért figyelmesebben követtem a későbbi eseményeket. Akkor 
teljes mértékben értetlenül álltam a tény előtt, hogy egy intézkedés során 
csakugyan felét oda kellett adni ügyvédi díjként egy 1000 lei értékű betétnek? 
Most, e helyen nem részletezem a kérdést, hiszen az anyagiak rendjén 
visszatérek még ennek tisztázására. Fontos, hogy világosan lássunk ebben, 

hiszen amíg a világválság és elértéktelenedés kézzel fogható jelei mutatkoztak, addig rohamosan belelendült a fejlődésbe, 
az építkezésbe az egyházközség, az egész falu. Ez az ellentét viszont elég nehezen érthető. 

1936. január 9.-én választásokat tartott az egyházközség közgyűlése, amikor a pénztárosnak is megköszönték 12 
éves tevékenységét, tiszteletbeli örök keblitanácsosnak választották, de helyére titkos szavazással Kiss Károlyt helyezték a 
pénztárosi feladatok ellátására.  

Harangozó 
Bárhogyan is vélekednek mások, én tisztességgel figyelek a mindenkori harangozóra. Ezt nem csak az a 

meggyőződésem diktálja, hogy a feladatának ellátásában ő is éppen olyan felelős, mint bárki más, hanem éppen azért, 
amire nem mindig figyeltek fel a múltban, s talán manapság sincs kellően kihangsúlyozva. Az is rendben van, hogy 
megkapták és megkapják a nekik járó bérüket. De e helyen másról beszélek. Azokról a pillanatokról, amikor eszünkbe sem 
jut, hogy a harangszó mögött egy ember áll, aki lelkesen, ki-kikandikálva a torony ablakán, kémleli az arra járók tekintetét, 
akik hol a toronyórára, hol sajátjukra nézve haladnak tovább. Az már köszönetnek számít, ha valaki megemelte fövegét. 

Azt hitte a harangozó ugyanis, hogy neki köszöntek, pedig tiszteletadás 
volt Isten felé és egyben kegyelet a hang és múlt iránt.  

Nem mondhatom sarok évszámnak 1933-at, hiszen nem az első 
alkalom arra nézve, hogy egy éves megbízást kapott a harangozó, de ezt 
találtam annak a rendkívüli évnek, amikor csak egy éves megbízást adott a 
keblitanács. Ez a helyzet vált uralkodóvá Fikker János lelkész idejében. 
Évenként megújították a megbízatást.  

 

Sor Idő Név 
1 1936.01.09- Kiss Károly 

Pénztáros Fikker János időszakában 

1906-ig Máté Lajos először 
1906-1909. 02.14 Ifj. Dengyel Imre 
1910-1924 Máté Lajos másodszor 
1924-1936 Pálfi Árpád 

Pénztárosok Ádámosy Gábor időszakában 

Idő Név 
1915-ig Egri Sándor 
1918-1919 Bárducz Samu és Gábor György 
1920-1939 Pap Sándor 

Harangozók Fikker János időszakában 
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3). Az egyházközség gazdasági élete  
Van valami, ami az anyagiak teljes körű átlátását követően is rengeteg talányt állít a ’30-as évek megvalósításaival 

szemben. Ennek egyedüli oka a nagy világválság-jelenség, ami Kövenden is megmutatta hatását. Ennek ellenére, mintha 
mégis semmi sem történt volna az anyagiak területén. Sőt, míg a társalgás, az ügyek rendezése, az építkezések, a soron levő 
javítások elvégzése csupán a megszokott nehézségeket tárja elénk, addig a sorok között valamilyen panaszra is figyelmesek 
lehetünk. Ám ez nem arról szól, mint amit elvárunk egy válságos időszakban, nem a panasz-áradat a meghatározó, hanem 
legrosszabb esetben is, csak sejtetése ennek. Amit igazán megtalálunk a nehézséggel kapcsolatosan, az nem más, mint a 
megfelelő megoldás megkeresése, hogy amennyiben már „vesztésre” áll az egyházközség, akkor az a legkisebb mértékű 
legyen.  

Az egyházközség gazdasági helyzetének jellemzői 

Pénzügy 

Az egyházközség pénzügyei – bármilyen alaposan is szemrevételeztem az adott időszak megvalósításait, 
nehézségeit -, egyértelműen azt bizonyítják, hogy olyan tartóssággal rendelkezett, ami más, későbbi időszakban egyszerűen 
csodálatosnak bizonyul. Az igaz, hogy időnként megjelent a pénzügyi ellehetetlenülés, de főként abban a vonatkozásban, 
hogy miként kezeljék az egyházközség bankban elhelyezett pénzbetéteit, hogy azokból a lehető legtöbbet megkapják. Sőt 
arról is tájékoztatnak, hogy az alacsony kamatok, de a folyamatos értéktelenedés következtében még az alaptőke is 
veszélybe került.  

Boros György püspök látogatása alkalmával, - bizonyára közvetlen beszélgetés során felhívta az egyházközség 
vezetőségének figyelmét a bankban levő pénzeinek megmentésére. Tulajdonképpen e köré csoportosítható az első komoly 
lépésnek számító intézkedés. Arról értesülünk – kissé homályosan, hogy az egyházközség tehetős tagja, Tanka Béla 
felajánlotta, hogy megvásárolja az egyházközség betétkönyveinek egy részét. Amennyiben ma halljuk ezt a hasonló 
bejelentést – bár most is világválságot élünk át (2010) -, nem értjük, hogy miről beszélnek. Amennyiben viszont 
átfogalmazzuk a betétkönyveket részvényekre, melyek 50000 leit jelölnek, akkor már világosabban látunk. De nézzük csak 
a korabeli intézkedés megszövegezését! Az volt a döntés lényege, hogy a keblitanács „/…/ egyezzék bele abba, hogy az 
egyház kepealapját megfelelő szerződés mellett, készpénzért adja el Tanka Bélának” 40. Ez még szinte érthető és 
elfogadható, amennyiben a helyzet megköveteli, bár éppen egy olyan alap került általa veszélybe, aminek előteremtése sok 
fejtörést, de aztán megelégedést is hozott az egyházközség múltjában. Amit azonban a későbbiekben hallunk, az egyenesen 
megállítja bennünk a gondolatot. Azt tették ugyanis hozzá a fentiekhez, hogy az egyházközség „hajlandó eladni 50000 
Leunyi betétet, ha nevezett vevő kötelezi magát, hogy 4 év alatt az 50000 Lei értékű betét 50 %-át minden körülmények 
között 6 %-os kamattal készpénzben kifizeti”.41 Ezeket hallva, már nem sok esély marad a szépítésre. A magyarázkodásra 
sem, bár úgy érzem, hogy ebben az esetben mégis csak meg kell tennem. Mi történik ugyanis az egyházközség 
pénzügyeinek háza táján? A keblitanács, régebbről tapasztalt, körültekintő, megfontolt intézkedése helyébe, most ennek 
ellentéte fészkelte be magát? Nem, hanem éppen a válság jelei mutatkoztak ebben a formában. Sőt még annál is rosszabb, 
mint ahogy azt eleinte jelezte a vezetőség, vagy éppen a lelkész. Utóbbi nem veszítette el reményét, amikor hangsúlyozta, 
hogy előbb-utóbb helyre áll az anyagi egyensúly, de azt is kijelentette, hogy amennyiben tanácsára hallgatva vesztessé 
válik több gazda, mert nem valósulnak meg számításaik, akkor értük felelősséget nem vállal. Ennek előzményeként 
elmondhatom, hogy Fikker János lelkészt hallgatva úgy értettem, hogy óvatosságra szólította az embereket, amennyiben 
terményeiket, vagy állataikat kívánták eladni, hiszen megtörténhet, hogy helyrebillen a gazdasági egyensúly, és akkor 
értékesebbek lesznek a felkínált termények, állatok. Sőt azzal a javaslattal is találkoztam, hogy a vásárlás esetén úgy 
fogalmazzák meg a szerződés feltételeit, hogy amennyiben a banki helyzet helyreáll, akkor annak szabályait jutassák 
érvényre a további kifizetések rendjén. Érdemesnek tartottam a kiemelésre egy korabeli szöveget, mely a lelkész tollából 
származik: „Nálunk is biztosra vette mindenki, hogy az olyan sokszor emlegetett s mindnyájunk előtt ismeretes infláció, 
pénzszaporítás bekövetkezik. Hivatalosan azonban mind a mai napig semmi sem történt. Azonban ha tüzetesebben 
figyelünk, lehetetlen észre nem vennünk, hogy az ára mindennek lassan és bizonytalanul emelkedik.”42 

A következő, 1933. esztendő decemberére teljes mértékben világossá vált, s már nem szorult semmilyen 
magyarázatra az egyházközség pénzügyi helyzete. Legalábbis, ami a bankbetéteket illette. Olyan mélyre süllyedtek a banki 
állapotok, hogy a letétbe helyezett betétek már 50 %-ukat sem érték. Sőt már az is veszélybe került, hogy legalább ez a 
fele-fele arány érvényesíthető legyen. Ez történetesen azt jelentette, hogy a korábban megspórolt és bankban elhelyezett 
egy lei helyett már 50 banit sem kaptak. Mielőtt bárki is azt mondaná, hogy szomorú állapot, de hát az egyházközség is át 
kellett élje az adott nehézségeket, csak annyit kívánok megjegyezni, hogy a legnagyobb gondot az jelentette, hogy az 
egyházközség legfontosabb alapját, a kepealapot veszélyeztette a banki állapot, illetve annak teljes megszűnését helyezte 
kilátásba. Ez annyira elharapózott 1934 októberére, hogy a fenti 50 % helyett már a 25 %-ról beszéltek. 28 %-os kifizetést 
emlegettek arra az esetre, amennyiben a vevő két alkalommal kifizette az összeget. Ez pedig lefordítva annyit jelent, hogy 
egyszeri, készpénzes kifizetés esetén 12500 leiért megvásárolhatta bárki az egyházközség 50000 lei értékű betétét, illetve 
két alkalommal kifizetett hét-hétezer leit és ebben az esetben is az övé lett.  

Előfordulhat, hogy nekem is intőt ad a kedves olvasó, amennyiben igen sok helyen hagyom nyitva az egyházközség 
egykori történéseit. Megfelelő magyarázat hiányában viszont képtelen vagyok arra, hogy teljességgel válaszokat adjak a 

                                                 
40 Jegyzőkönyv 1932.06.16/ keblitanács /1. határozat. 
41 Uo. 1932.06.16/ keblitanács /1. határozat. 
42 Kövendi Élet – 1936. 4. Évf. 9-10. Sz.  
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felmerülő miértekre. Nem tudom ugyanis, hogy minek köszönhetően, de 1934. október 31.-re eladásra kerültek az 
egyházközség betétei. Volt ugyan még némi pénz, ami kinn volt a vevőknél, de bizonyára nem számított meghatározó 
összegűnek. Főként azt követően, hogy 25 %-os értéket számítottak a betétekért. Két tény megvalósulását látom az előbbi 
intézkedések rendjén. Az első mindenképpen egyházféltő és ennek függvényében is kell kezelnünk, hiszen az adott időszak 
lehetetlen pénzügyi helyzetében ez látszott a legjobb megoldásnak. A másik helyzetet viszont nem értem, mert amennyiben 
egyházféltő szeretetből vásárolták meg ezeket a betéteket, akkor ennek bizonyára nyoma kellett volna maradjon, hogy hálás 
lehessen az utókor is ezeknek az embereknek. Amennyiben ilyent nem találtam, akkor merészeknek bizonyulnak azok az 
emberek, akik a pénzügyi kilátástalanság ellenére mégis befektettek a banki világba, vagy egyáltalán a romló gazdasági 
válságban ilyen döntésre szánták magukat, hogy megvásárolják az egyházközség betéteit.  

Mindent összevetve megállapítom, hogy, aki mer, az nyer alapon, bármi előfordulhatott. Az egyházközség 
vezetőségének alapos féltésben fogant intézkedéseinek köszönhetően nem került ki teljesen vesztesen az adott időszak 
pénzügyi válságából, de azt sem mondhatjuk, hogy komoly megvalósításnak számít. Sőt, amiről egyetlen tájékoztatás sem 
szól, ennek az időszaknak egyik nagy veszteségeként könyvelhető el az egyházközség kepealapjának megsemmisülése.  

Végül pedig hadd említsem meg az adott Fikker időszak egyik igen érdekes ellentmondásos elemét, mely éppen az 
alapok kapcsán vált történetté. 1934 áprilisában ugyanis özv. Kiss Miklósné gyermekei 1000 lejes alapot hoztak létre „özv. 
Kiss Miklósné emlékalap” címen. Amikor már vajúdott az egyházközség, sokkal nagyobb rendű alapjának megmentésén, 
akkor ennek ötödrésze alaptőkével alapítványt hoztak létre azzal az alapcélkitűzéssel, hogy a kamat 2/3-ad részét a 
vallásban legjobbnak bizonyuló leánykának adják, a fennmaradt 1/3-ad részt pedig tőkésítik. Az tény, hogy a korabeli 
vezetőség tisztelettel, szeretettel és a tőle megszokott módon, szépen megköszönte, de hogy mi lett ennek további sorsa, 
arról ismét nem tudok semmi közelebbit.  

1937-38-ban már teljesen kimaradt a korábbi válság bármilyen jele, hiszen a 22010 lejes maradványból könnyedén 
alapot létesítettek egy építés-javításra.  

Számadás – költségvetés 

Az 1932. esztendő értékelése rendjén két érdekességgel is találkoztam. Az egyik a bizottság összetételének 
számarányára vonatkozik. Ugyanis azt láttam, hogy három tag vizsgálta át 
az egyházközség éves pénzügyi megvalósításait a szokásos négy-öt tagú 
bizottsággal szemben. A második különös fordulatot az jelentette, hogy 
rábízta a közgyűlés (1933.02.19) a lelkészre, hogy a számadásból csak 
azokat a tételeket ismertesse, melyeket arra érdemesnek tartott.  

Az 1934-es számadással kapcsolatosan el kell mondanom, hogy 
külön kiemelték a hátralékok kérdését, melynek összegével 92000 leire 
emelkedett a záró egyenleg. Ugyanakkor azt is tudomására hozták a 

tagoknak, hogy 20000 téglát megvásároltak az új lelkészi lakás építéséhez, illetve szintén a végösszeget növeli majd a 
bontásból származó és árverezésen értékesítendő épületanyag. Végül pedig hivatkoztak az 1934. december 2.-i határozatra, 
melynek értelmében az egyházközség tagjaira még 24000 lei kiadást terhelnek, melyet majd csatolnak a lelkészi lakás 
építéséhez. Kimondták ugyanis, hogy az „1935-ik évben a megállapodott tervek szerint a lelkészi telek Egei Sándor felé eső 
részére lelkészi lakást” 43 építenek.  

1936-ban is szokásos módon megtörtént a megelőző esztendő pénzügyi átvizsgálása, melyet ebben az esetben is a 
megválasztott bizottság végzett. Ennek rendjén a ritka hiányosságok egyikeként megállapították, hogy némi gond van a 
pünkösdi légátum elszámolása rendjén. Ami ezt követte nem különös bizonyos tekintetben, hiszen amennyiben mulasztás 

történt, akkor megérdemelten figyelmeztették az elkövetőket 
(egyházfikat). Helyrehozták az ügyet, amikor megállapították, hogy 44 lei 
maradt ki az elszámolásból, ami tulajdonképpen minden bizonnyal nem 
került kiadásra a jelzett időben (pünkösd). Ami viszont teljes mértékben 
érthetetlen számomra, amikor elhatározták, hogy az összeg utólagos 
feltüntetését írják a lelkészi lakás építését végző Árkosi Dezső 
„számlájára”.  

Úgy látom, hogy 1937-ben egy újabb kiigazítással teljesebben 
látjuk a pénztárvizsgáló bizottság megalakulásának körülményeit. Azt 

tapasztaltam ugyanis, hogy maga a gondnok tett javaslatot arra nézve, hogy kik vegyenek részt a hamarosan megalakulandó 
bizottságban. Ez pedig abban a régebbi meggyőződésemben erősít, hogy a keblitanács tagjai ismerték falutársakként, 
esetleg gyermek- ifjúkori barátokként egymást, s így jól tudhatták képességeiket is. Ezzel pedig arra utalok, hogy bizonyára 
olyan személyeket jelölt a gondnok, akikről nem csak feltételezte, hanem tudta is, hogy komolyan elvégzik a szükséges 
munkát.  

1939-ben a gondnok tárta elő a pénzügyeket. Öt pontban rögzítették meglátásaikat, melynek a következőképpen 
adtak hangot:  

1938-ban építés-javítás címen 30000 lei költöttek 
22868 lei pénztármaradvánnyal zárták az évet. 
6000 leit tartottak takarékbetétben. 
Az erdőgazdálkodással kapcsolatos pénzvitelt illetően még 200 leinek kell megkeressék a megfelelő tételét 
Az egyházközségben kb. 300 lei értékű hátralék van még kinn a tagoknál.  

                                                 
43 Jegyzőkönyv – 1935.01.13./ közgyűlés / 2. Határozat. 

Év Bevétel Kiadás Egyenleg 
1933 95071 54462 40609 
1934 185784,50 104873 80911,50 
1936 121353 99343 22010 
1937 115123 94623 20500 
   22868 

Számadás 

Év Bevétel Kiadás Egyenleg 
1933 51000 50900 100 
1936 71614,50 71614,50 0 
1937 42450 42450 0 
1938 73050 73050 0 
1939 74968 74968 0 

Költségvetés 
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A költségvetéssel kapcsolatos meglátásaimat a következőképpen összegezem:  
1. 1933-ban nemcsak, hogy egy 100 lei értékű pénztármaradványt helyeztek kilátásba, hanem egyszerűen 

nem is említették meg az egyenleget. Persze nem tisztem, hogy ebben az esetben a találgatások rendjén megállapítsam, 
hogy mi lehet e felületes tervezés mögött, de azt hangsúlyozom, hogy egyfajta „komolytalanság” látszik, éppen akkor, 
amikor belülről már teljes mértékben eluralkodott a lelkészi lakás építésének szándéka. Ebben viszont megerősít az a tény, 
hogy a komolyabb kiadások évében egyszerűen nem is találtam költségvetést.  

2. 1936-ban megjelent az a szempont, melyet magam is többször érvényesítettem. Olyan költségvetés 
készült, melynek azonos a bevételi és kiadási oldala. Már akkor tudtuk, hogy ilyen nem létezik a valóságban.  

3. A tervezéssel kapcsolatosan sok mindenre gondolhatunk. Előfordulhat, hogy az adatok alapján nem 
minden esetben mutatkozik meg a tervek elkészítőinek odaadó felelőssége, de az tény, hogy a megvalósítások ennek 
ellentétéről beszélnek. Vagyis, ha látszik is némi felületesség, esetenként bizonytalanság a tervek számadatainak 
összeállításában, éppen ezzel egyenes arányban tapasztalható a számadások minden egyes tételének alapos átvizsgálása, 
valamint a megfelelő fórumok általi jóváhagyása.  

Egyházfenntartás 

Van egy követelmény, melyet mindig szem előtt kell tartanunk, amikor Fikker János lelkész időszakának egészét 
vizsgáljuk, és arra törekszünk, hogy levonjuk a témára kerekített következtetéseket. Így kell eljárnom az egyházfenntartás 
vonatkozásában is, hiszen bármennyire is törekednék arra, hogy egybemossam elődje időszakának bevett gyakorlataival a 
későbbi megvalósításokat, nem tehetem, hiszen alapjaiban megváltozott az egyházközség anyagi hozzáállása. Főként a 
belső emberek fizetését illetően. Ez pedig megerősíthető még abban az esetben is, amennyiben továbbra is 
észrevehetetlenek maradtak a pozitív hozzáállás külső, látható jelei.  

Figyeljük csak meg az adott időszak pénzügyi nehézségeit, illetve vessük egybe a kor megvalósításaival. Többször 
is megállapítottam, hogy sok helyen szemben állnak egymással a gazdasági válság velejárói, illetve a pénzügyi 
megvalósítások eredményei. Alapvetően erre kell figyelnünk, amikor szemlélet alá vesszük Fikker lelkész kövendi 
pályafutását. Itt is az anyagiakat raktam az első helyre, pedig igazán Fikker János lelkész lelkiségével kellett volna 
kezdenem a magyarázkodást. Sőt kimondom, hogy érzésem szerint ez volt a meghatározó, ami aztán maga után vonta 
sorozatos sikereit, ami beállította mögéje a keblitanács, a vezetőség minden egyes tagját, ami megteremtette azt a 
lelkesedést, ami nélkül elképzelhetetlen lett volna a pénzügyi világ, ellehetetlenítő, időnként a falusi embert még jobban 
megbénító jelenségei között megvalósítani azokat a sorban megálmodott terveket.  

Bármennyire is fáj, ki kell mondanom, hogy a kepealap megszűnésével egy egészen új korszak kezdődött a kövendi 
egyházközség életében. Ami feltűnően érdekes, hogy egyáltalán nem található a siránkozás hangja. Nem tapasztalható a 
végső elkeseredettség hangneme. Még a panaszé sem. Az új út, az újabb lehetőség viszont azonnal megjelenik, ahogy 
Fikker lelkész a gyülekezet élére áll. Teljes mértékben tudatában van annak, hogy az elején kell kezdenie, és ezért arra 
törekedett, hogy minél szélesebb körben ismertesse elképzeléseit, elsősorban az egyházfenntartással kapcsolatban. Nem 
arról értekezik, hogy mekkora baj érte az egyházközséget, hiszen lassan semmivé válik a kepealap, s így nem lesz, amiből 
kiadják a belső emberek fizetését, hanem azt mondja, hogy sokan nem ismerik, hogy milyen feltételek között kell 
megkapnia a lelkésznek a fizetést. Tájékoztatását a keblitanácsban kezdte, ahol a tagok tudomására hozta, hogy a felsőbb 
(főhatósági) rendelkezések értelmében a lelkésznek, az egyházi szolgának még abban az esetben is jár a fizetés, ha egy 
adott hónapban csak egyszer szolgál. Rá vonatkozóan pedig kijelentette, hogy ez nem érvényes a januári hónapra (1932). 
Miként válaszolt a keblitanács? De igen. Annak ellenére egész esztendőre megadja lelkészének a fizetést.  

Megkérdezheti azt is a kedves olvasó, hogy az egyházfenntartás címszó alatt miért tárgyalom a lelkész fizetését. 
Céltudatosan teszem, hiszen a tárgyalt időszakban semmi másról nem szólt az egyházfenntartás, csak erről. Amennyiben 
visszagondolunk az Ádámosy Gábor lelkész idejében történt vívódásokra, de elképzeljük azt a nehézséget, melynek 
köszönhetően végül megvalósították a kepealapot, ami aztán kitermelte a belső emberek fizetésének egy részét, de 
összehasonlítjuk ezzel az időszakkal, amikor ismét elölről kellett kezdeniük mindent, bizony látható, hogy az volt az 
elsőrendű feladat, hogy ismét biztosítva legyen a lelkész fizetése.  

1933 márciusában megszületett az első határozott lépés. Egy bizottságot választottak a gondnok vezetésével, akik 
hozzáláttak az új idő újszerű követelményének megvalósításához. Arra az elhatározásra jutottak, hogy a régebbi gyakorlat 
szerint figyelembe veszik az egyházközségi tagok „teherbíró képességét” és öt csoportra osztják a jogosult tagokat. Persze 
ebben az új felosztásban is megtalálható a társadalmi állapot, de itt és most nem kapott semmilyen kihangsúlyozást. 100, 
60, 40, 20, 10 lei / év alapján meghatározták, hogy ennyi összeggel „járuljanak hozzá évenként a lelkész fizetéséhez”. 
Érthető a döntés, miszerint nem az egyházközség fenntartásához, hanem a lelkész fizetéséhez kellett hozzájáruljanak a 
tagok. Nem az egyházközség léte volt veszélyben, hiszen ennek még mindig biztosítva látszódtak anyagi forrásai, hanem a 
javadalmazást kellett teljes mértékben új forrásból biztosítaniuk.  

Maradjunk még mindig ennél a kérdéskörnél és figyeljünk csak a korabeli eseményekre. Azt mondta minden 
bizonnyal a lelkész, hogy a bizottság munkáját ismertetniük kell a hívek előtt, a keblitanács döntését hasonlóképpen 
közgyűlés elé kell vinniük, hiszen csakis a tagok mondhatják ki a végleges beleegyezést, vagy elutasítást. Bármennyire is 
furcsálljuk az eseményeket, ki kell mondanunk, hogy az Ádámosy Gábor lelkész idejében nyilvánvalóvá vált 
„küzdelemnek” híre-nyoma sincs. Az is bizonyos, hogy az akkori döntések egyetemes adózást helyeztek megvalósítás elé, 
itt pedig a lelkész fizetéséről volt szó. Ám mindennek ellenére mégis olyan nehezen hihető a korabeli tájékoztatás, 



 20 

miszerint egyhangú döntés alapján kimondta a rendkívüli közgyűlés, hogy a bizottság javaslatát elfogadva, közadakozás 
alapján kész biztosítani lelkészének a fizetést. Ez pedig azt jelentette, hogy 1933-tól öt csoportban történő befizetés alapján, 
két részletbefizetés mellett biztosítottnak látszott a lelkész fenntartása. Az első részletet április 16.-ig, a másodikat pedig 
szeptember hónappal bezáróan kellett befizetni az egyházközség pénztárába.  

Végül pedig még két megjegyzés. Szinte elképzelhetetlennek tartom a fentiek után is ennek az adózási rendszernek 
ilyen könnyed és egyhangú megvalósítását. Nem arra törekszem, hogy segítsek a kételkedőknek, hanem inkább azt 
keresem, ami miatt ez megvalósulhatott. Egyetlen ilyen magyarázatot találtam, éspedig abban a tényben, hogy nem leltem a 
lelkészt a jelenléti felsorolásban, de egyáltalán a rendkívüli közgyűlésben sem. Ez pedig azt jelentette, hogy nemcsak a 
döntés kimenetelét, hanem egyszer s mindenkorra a fizetését is hívei kezébe helyezte. A második megjegyzésem pedig az 
elsőből fakad. Feltehető a kérdés, hogy mi történt volna, ha éppen ellentétes irányba dől el a határozat? Mi pedig tudjuk, 
hogy ez nem fordulhatott elő, hiszen a gyülekezet egészének hozzáállása teljes mértékben másról beszélt a múltban. Hogy 
ezt tudta Fikker János lelkész, az nem kétséges. Annak is tudatában volt, hogy mi a véleménye a keblitanácsnak, sőt végül 
számított arra, hogy a megoldás csak egy irányban történhet. Végül pedig volt egy sajátos meggyőződése, ami később 
hangzik el időrendi sorrendben, de erről már tájékoztathatta a hozzá közel állókat és a keblitanácsot is. Kimondta ugyanis 
nyilvánosan, az egyházközségi tagok tudomására hozva, hogy a második alkalommal összegyűjtött, azaz szeptemberben 
befizetett járandóságára nem tart igényt. Szinte kiérzik szavaiból, hogy azt tartja tisztességes fizetésének, amit áprilisig 
befizettek a hívek. Ami viszont késedelemmel érkezett az egyházközségi pénztárba, arról lemondott, igényt nem tart rá, sőt 
felajánlotta ajándékképpen az egyházközségnek. (1936). 

Amennyiben valaki még mindig csodálkozott a megvalósítások sikerén, akkor - szerintem, itt van a nyitja 
mindennek. Ez a fajta hozzáállás anyagi vonzattal bír, hiszen volt egy adott összeg, melyet késve fizettek be a hívek, mely 
aztán bekerült adományként az egyházközség pénztárába, de volt az a szellemi része is, amit csak egyféleképpen 
magyarázhatunk: mindenhez megfelelő lelkület szükséges.  

Föld- és erdőgazdálkodás 
Amikor Fikker János lelkész időszakának egészét figyeltem a föld- és erdőgazdálkodás vonatkozásaiban, úgy tűnt, 

mintha sehol nem találnám a lelkészt. Valóban nincs is jelen, s ennek ellenére mégis érzik, hogy minden ténykedés mögött 
ott van egy irányító szellemiségként. Különös egyéniségével olyan pontokat érintett, melyekben önkéntelenül is, szinte 
észrevétlenül összekapcsolta a kemény anyagi világot a közösség lelki életével. Bár sokan ennek ismeretében vagyunk, 
tudjuk, hogy mennyire fontos ez, nem mindenkinek sikerül megtalálnia a megfelelő hangot, de főként a megoldást.  

Nyomon követtem Fikker János lelkészt attól a pillanattól, amint megjelent az egyházközség élén. Figyeltem, hogy 
miként fogalmazza meg első mondatait. A lelkiekre hivatkozott, de úgy, hogy múltat, hagyományt, szokásokat említett. 
Második megnyilatkozásában azonnal az anyagiak felé fordította a vezetőség figyelmét, de nem egy megszokott módon, 
hanem felkínálva egy szokástól eltérő gyakorlatot. Szinte azt is mondhatom, hogy első intézkedése anyagi természetű volt, 
amikor meggyőzte a keblitanácsot, hogy tolják ki – ellentétben a korábbi gyakorlattal – a hátralékok befizetésének 
határidejét. Először úgy látszott, hogy jó az ötlet, s így a keblitanács nem kevés haladékot adott a lelkész javaslatára. A régi 
gyakorlat szerint november volt a határidő, melyet ez alkalommal következő esztendő április 1.-ig meghosszabbítottak. 
Ettől kezdve viszont nem találtam Fikker János lelkészt a föld- és erdőgazdálkodásban. Bár nem volt jelen a 
pénztárvizsgáló bizottságokban sem, azt ne gondolja a kedves olvasó, hogy nem tartotta figyelemmel az egyházközség 
föld- és erdőgazdálkodásának minden mozzanatát.  

Földgazdálkodás 

A következőkben arra törekszem, hogy néhány adattal szemléltessem Fikker János lelkész időszakának 
földgazdálkodását.  

Nyomon követtem, hogy pl., a földgazdálkodás tekintetében érzik-e a már emlegetett 
világválság valamilyen hatása. Helyenként igen, máshol pedig éppen fordított arányban jelenik 
meg. Egyetlen biztos támpontnak viszont ezen összehasonlításnál a búza kilogrammonkénti ára 
bizonyul. Erről készítettem egy kimutatást, s amennyiben összehasonlítást végez a kedves olvasó 
is velem együtt, akkor megbizonyosodik arról, hogy helyén való Fikker János többszöri 
megállapítása az adott időszak értéktelenedését illetően. Amikor arra számítanának a 
gazdálkodók, hogy éppen most érkezett el az értéktelenedés esztendeje, érdekes módon nem 
felfelé szöktek bizonyos termékek árai, hanem lefele mozdultak el.  

A földeket a régi gyakorlatnak megfelelően adták továbbra is haszonbérbe. Ezek 
tekintetében már az áprilisi árverezés alkalmával arra törekedtek, hogy érvényesítsék a régebbi 

gyakorlatot, sőt látjuk majd a későbbiek során, hogy akár a lelkész is egyetértett azzal, hogy némi szigorúság megjelenjen a 
gazdálkodás terén. Csupán annak érdekében közlök néhány adatot, hogy elképzelése legyen a kedves olvasónak is a kor 
gazdálkodásának egyik részletéről. Amikor árverezésre bocsátották az Iloncsa nevű dűlő parcelláit, háromféle értéket 
látunk egy-egy parcella esetében (115, 116, 111 Kg búza ára44). Ez az árverezés sikeréből, illetve sikertelenségéből adódik, 
hiszen a „ki ad többet” alapon működő értékesítésnek egyenes velejárója volt. Amiben nem volt semmilyen engedmény, az 
csupán a szerződések megkötésére vonatkozott. Továbbra is kitartottak az alaposan megszerkesztett, mindenre odafigyelő 
szerződések elkészítésére, de ebben az időszakban is tovább működött a korábbi gyakorlat, miszerint a bérlő két kezessel 
vásárolhatta meg az adott terület bérleti jogát.  

                                                 
44 Ez azt jelentette, hogy a bérlőnek 529, 533,60, 510,60 leit kellett kifizessen egy évre az általa bérelt földterületért.  

Év Búza- 
valuta ára 

1932 4,60 
1933 3,50 
1934 4,50 
1936 3,90 
1937 4,90 
1938 4,00 

Búzavaluta 



 21 

1932-ben találkoztam az első esettel Fikker János idejében, amikor átmenetileg valaki (Nagy Károly) megtagadta a 
bérleti díj kifizetését. Nem tudom, hogy igazán mi lehetett ennek oka, de feltételezésem van az üggyel kapcsolatosan. 
Előfordulhat, hogy ez a megtagadás éppen a „köztes” ár meghatározásával hozható összefüggésbe. Mit is jelentett ez? Egy 
igen helyénvaló gyakorlatnak tartom magam is, amit észleltek a korabeli vezetők, amikor eldöntötték, hogy a soron 
következő keblitanácsi gyűlésen meg kell határozniuk a búza kilogrammonkénti árát. Szétnéztek a közeli piacokon, ahol 
megtudakolták az árakat. A legalacsonyabb és legmagasabb érték középarányosát kiszámították és ez jelentette Kövenden 
az évi búzavaluta árát. Na, most ezzel kapcsolatosan lehetett kifogás, bár az eredeti szerződésben rögzítették, hogy évente 
kiigazítja az egyházközség vezetősége a búza árát, ami természetes módon felfelé, vagy lefelé elmozdította a fizetendő 
bérleti díj összegét.  

Nem feledem el az esetet, hiszen igen lényeges annak végső kimenetele. A keblitanács maga elé hívatta a bérlőt és 
elbeszélgettek a kérdéses ügyről. Jellemzően alakultak az egyeztetések, hiszen hamarosan megígérte a bérlő, hogy mindent 
megfizet annak rendje módja szerint. Számomra mindennél fontosabb az elintézés eredménye. Hogy aztán tekintélyével, 
észérveivel, szeretetével sikerült-e meggyőznie a bérlőt a keblitanácsnak, azt már nem sikerült megtudnom, de a lényeg 
megmaradt. A békesség helyreállt, a bérlő pedig fizetett.  

1933 februárjában kissé változtak a dolgok, ami legalábbis a lelkész korábbi meggyőződését, javaslatát illeti. Szinte 
úgy érzem, hogy ekkor bele sem szólt a keblitanács elképzelésébe, sőt hagyta, hogy érvényesüljenek a régebbről 
fennmaradt gyakorlatok. Legalábbis a bérleti ügyekkel kapcsolatosan. Kimondta ugyanis ekkor a keblitanács, hogy tesznek 
ismét engedményt a bérleti díjak későbbi kifizetésére vonatkozóan, de aki nem rendezte kötelességét január 1.-ig, annak 
március 5.-ig meghosszabbítják ugyan fizetési határidejét, de 6 %-os kamatot számítanak a még hátralékban levő összeg 
után. 

Júniusra teljes mértékben egyértelművé vált, hogy most már hagynia kell a lelkésznek a keblitanácsot, hogy a régi, 
megszokott módon intézze a földbérléssel, illetve a hátralékokkal kapcsolatos ügyeket. Sőt, egyszerűen most már kérte a 
keblitanácsot, hogy „komolyan s jó indulattal” foglalkozzanak a kérdéssel és hozzanak megfelelő döntést. Kimondta a 
keblitanács, hogy négy bérlő esetében nem engedélyeznek addig semmilyen termény hazaszállítását a bérelt földterületről, 
amíg az illető személyek nem rendezték tartozásukat. Erről a határozatról értesítették a község elöljáróságát, de az 
illetékeseket is.  

Ennek az esztendőnek egyik újabb intézkedéseként találtam a lelkészi telek szántóföldjének bérbeadását. Miért vált 
lehetővé ez? Azért, mert Fikker János lelkész ideérkezésekor már megállapítottam, hogy a Tanka-féle házban kapott 
elhelyezést, hiszen hangsúlyosan megjelent az új lelkészi lakás építésének szándéka, aminek köszönhetően már be sem 
költözött a lelkész a régi paplakba.  

Valóban foganatja volt a megelőző esztendei határozatnak és intézkedésnek, hiszen 1934 márciusában már csak 
egyetlen adóst emlegetett az egyházközség. Azt mondhatom, hogy ebben az esetben is szintén jól döntött a lelkész, amikor 
hallgatott a keblitanácsra. Ebben az évben a kántori földek is árverezésre kerültek, hiszen éppen a kántorcsere miatt, de 
általam ismeretlen okból kifolyóan is, az volt az általános vélemény, hogy árverezzék el a kántor használatában levő 
földeket is. Azt már ismerjük, hogy az ideiglenes kántor Schatt László, teljes vállszélességgel ott állt az egyházközség élén, 
de a dalárda irányítása, tanítói munkája, a tűzoltó egyletben betöltendő szerepe bizonyára meggátolta abban, hogy még az 
őt különben megillető földterületeket is művelje, vagy éppen műveltesse. A keblitanács pénzbeli fizetést, lakhatást és 
tűzifát ígért járandóságába, amit kiegészítve a tanítói fizetésével, előfordulhat, hogy elegendőnek talált megélhetéséhez.  

1935-ben találtam egy egyedülálló történetet, melynek az a lényege, hogy a keblitanács magához hívatta az adóst 
(Simon Máténé), valamint kezeseit, hogy rendezzék a fennálló adósságot. A következő hónap 22-ig terjedő időszakra még 
haladékot biztosítottak, de el kell mondanom, hogy tökéletes megoldásra jutott a vezetőség és az adós. Hogy határozottan 
mi szerepelt a beszélgetésben, azt nem sikerült megtudnom, de a fenti történetből is kivillan a vezetőség rátermettsége, a 
békességes megoldás megkeresése és megfelelő elintézése.  

Erdőgazdálkodás 

Az egyházközség erdőgazdálkodása tulajdonképpen azt a vonalat követi, melyet megismertünk már Ádámosy Gábor 
lelkész idejében. Amikor a későbbi megállapításaim során olyan területre érkezem, mely újszerű intézkedésként jelent meg 
az egyházközség életében, azonnal figyelmeztetem majd a kedves olvasót. Most azonban haladjunk röviden végig a Fikker 
János lelkész időszakán azzal a feladattal, hogy végignézzük az erdőgazdálkodással kapcsolatos fontosabb tudnivalókat.  

Továbbra is fennállt a hatósági engedélyezés kötelező volta, melyet egy megfelelő üzemterv elkészítését követően 
láthatunk az egyházközség életében. Arra kérem a később kutatókat, hogy gondosan kezeljék a korabeli 
megnyilatkozásokat, hiszen könnyen megtévesztő lehet, amennyiben a leírtak szerint értelmezik a fogalmazást. Pl. 1935-
ben találunk egy olyan megjegyzést, miszerint a keblitanácsnak kell döntenie, hogy melyik erdőrészen, illetve mekkora 
mennyiséget kíván eladni az erdejéből. Ez viszont nem így van, hiszen sem a terület, sem a mennyiség meghatározása nem 
volt egyértelmű, mert arra csak a hivatalos erdőgondnokság engedélyét követően került sor. Könnyen előfordult, hogy sem 
a helyszínt, sem a famennyiséget nem engedélyezték. Ekkor egy új területet kellett árverezés céljából kijelölniük. Na meg 
ott volt az a régi gondoskodás, ami szigorúan megtiltotta a szép és egészséges fák esztelen kivágását.  

A fák elárverezésével kapcsolatosan egészen különös, sőt a kövendi gyakorlattól eltérő megoldást is találtam. 1932-
ben ugyanis úgy látták jónak, hogy vasárnapra időzítsék az árverezést. A magam részéről meg van ezzel kapcsolatosan a 
véleményem, de igaziból a korabeliek megjegyzésére voltam kíváncsi. Ennek mentén viszont sem panasszal, sem 
elégedettséggel nem találkoztam. Magával az árverezéssel kapcsolatosan is csak annyit fűztek hozzá, hogy csak abban az 
esetben árverezik, adják el a fákat, amennyiben a vevők a megbecsült ár fölött ígérnek érte. Mit jelentett ez? Azt, hogy a 
megelőző időszakban a kijelölt bizottság kiszállt a helyszínre, ahol felmérték a fákat, és megbecsülték értéküket. Ezeket 
nyilvántartásba vették az árverezés napjára, amikor csak a számokat, illetve az annak megfelelő értéket kellett kikiáltaniuk. 
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Hasonló eljárás volt abban az esetben, amennyiben parcellákat árvereztek. Ez viszont a kisebb méretű fák kiritkítását 
helyezte előtérbe.  

Gyakran előfordult, hogy az előző árverezés alkalmával nem került értékesítésre a nagy fa mindegyike, vagy éppen 
a kijelölt parcellák közül maradt meg néhány. Erre mindig gondosan odafigyeltek, hogy a következő alkalommal árverezés 
útján megkapja az egyházközség a neki járó pénzt. Talán kivételt képez az 1934-es esztendő, amikor éppen a lelkészi lakás 
építése miatt nagyobb területet kértek a levágás, eladás érdekében. Ekkor, de a későbbiek során is gyakran megtörtént, 
hogy a határozatokat meghozták ugyan, de szinte mindenkor hozzátették, hogy annyi fát kérnek, amennyit csak az 
erdőmérnök engedélyez. Ebből is látható, hogy még akkor sem léphették át az eladási keretet, amennyiben erre meg volt az 
építés-javítási igény.  

1939 ismét egyfajta határkövet jelent az egyházközség életében, hiszen ekkor megszületett egy igen lényeges döntés 
az erdőgazdálkodással kapcsolatosan. Ennek az volt a lényege, hogy minden erdőgazdálkodási munkálattal kapcsolatos 
ténykedést ettől kezdve a gondnok vezetésével azok a keblitanácsosok fognak elvégezni, akiket a legfrissebben választott a 
közgyűlés az egyházközség élére. Miért tartom fontosnak ezt az intézkedést? Azért, mert ettől kezdve nem kellett 
magyarázkodnia senkinek, hogy ő megelőzően már tett az erdő felmérése, vagy egyebek érdekében. Egyetlen, megfelelő 
határozattal elejét vették minden későbbi indoklásnak, vagy vitának. Tudta mindenki, hogy a legújabb keblitanácsosok 
feladata minden erdőmunkával kapcsolatos ténykedés.  

A fentiekhez szorosan hozzátartozott természetesen az erdőhatárok időnkénti rendezése. Miben is állt ez 
közelebbről. Az erdőőr, vagy valaki a keblitanácsból, vagy éppen az egyházközségi tagok közül a gondnok tudomására 
hozta, hogy valahol elmosta a halmot a víz, vagy éppen erőszakos cselekedetnek köszönhetően elmozdította valaki 
valamelyik erdőrész határkövét. Ezt követően értesítették az érdekelt szomszédokat, majd az egyházközségből a korábban 
megválasztott, vagy kinevezett bizottság kiszállt a helyszínre és helyrehozták a hibát, vagy éppen kiigazították az elrontott 
határt. Pl. egy ilyen kérdéses határrendezési ügy keletkezett még Ádámosy Gábor lelkész idejében (Máté Lajos), melyet 
csak 1932-ben sikerült véglegesen megoldaniuk. Ekkor az örökösökkel kiszálltak a helyszínre, ahol véglegesen 
megállapodtak a régi határokban, illetve visszaállították közös megegyezés alapján azokat eredeti helyükre.  

Az erdőgazdálkodás esetében általában az volt a gyakorlat, melyet megismertünk Ádámosy Gábor lelkész idejében 
is. A készpénzes fizetés kötelezettsége ugyanis kizárta annak lehetőségét, hogy valaki adósa maradjon az egyházközségnek. 
Kivételek voltak, mint mindenben, de nem volt jellemző az adóssági kérdés az egyházközség erdőgazdálkodása terén.  

A fakepét Fikker János lelkész részére is biztosította az egyházközség, úgy, amint azt a díjlevél előírta. Arról nem 
olvastam sehol, hogy akadozások lettek volna a levágásban, vagy hazaszállításban. Ha ez úgy igaz, mint, ahogyan nem szól 
semmi ilyen mulasztásról, akkor a lehető legnagyobb rendben mentek a dolgok. Kiegészítő adatnak bizonyul a többi mellé, 
hogy 1934-tól kezdve, de lehet már korábbról is két részre osztották a falut, s így egyik évben a felszeg, a következőben 
pedig az alszeg gondoskodott a belső emberek fájának levágásáról és lehozataláról. Nekem kimondottan tetszik az 
intézkedés, mert több vonatkozásban előnyösebbnek látszik, ugyanakkor pedig egyfajta összhang is könnyebben 
megteremtődött a munkabeosztás tekintetében.  

Végül pedig egy Ádámosy Gábor idejében szomorúságot jelentő tényre hívom fel a kedves olvasó szíves figyelmét. 
Ezt pedig nem azért teszem, hogy ismét elszomorítsam az erdőgazdálkodás vége felé közeledve, hanem azért, hogy 
rávilágítsak egy igen komoly valóságra. 1934 szeptemberében ugyanis azt halljuk, hogy Dr. Gál Miklós felügyelő gondnok 
közbenjárására az egyházközség megkapta államosított erdőterületeiért az őt megillető „értékszelvényeket”. Aztán gyorsan 
hozzátették, hogy senki ne aggódjon, hiszen egy részüket már be is váltották, azaz pénzzé tették, a többit pedig az 
előírásnak megfelelően, évente kétszer beváltják, amíg a készlet tart. Ez viszont azt jelenti, hogy a későbbiek során már 
nem követelhetők vissza a korábban elvett erdőterületek.  

Építkezések 

Lelkészi lakás 

A lelkészi lakás építésének előzményeivel kapcsolatosan a következőkről tájékoztatom a kedves olvasót. 1932. 
március 9.-én „egy keveset időzött” a keblitanács a költségvetés egyik tételénél, hiszen a terv szerint kb. 200 leire volt 
szükség ahhoz, hogy „lakhatóvá” tegye a paplakást. Azonnal a színre lépett Fikker János lelkész, aki azzal a javaslattal állt 
elő, hogy jobb lenne, ha a keblitanács mellőzné ebben az esztendőben a javításokat és inkább azt helyezné előtérbe, hogy a 
„meglevő építkezési anyagot” felhasználva, illetve előteremtve a még szükségeseket (20-25000 lei), egy új paplak építésén 
gondolkodna inkább, mint a jelenlegi kijavításán. Azonnal felkarolta a keblitanács is a lelkész javaslatát, s eldöntötte, hogy 
a következő évben „azon lesz, hogy a szükséges összeget összehozza”.  

Mivel a Tanka család felajánlotta a lelkésznek a lakhatást, már csak az maradt hátra, hogy megegyezzenek a bérleti 
díj összegében és a lelkész beköltözzön az egyházközség által, neki bérelt lakásba mindaddig, míg elkészül az új lakás. Az 
1932-ben megszületett elgondolásra áldását adta az egyházközség közgyűlése is. Ezt követően sokat nem is várattak a 
további előkészületekkel, mert egy öttagú bizottság Kisbányára utazott, hogy ott a helyszínen tájékozódjon az építkezési, 
fenyőfaanyag árával kapcsolatosan. Egy építés esetében ez legtöbbször elhallgatott, háttértevékenységnek bizonyult, 
aminek következtében úgy merült feledésbe, amint kész volt az épület. Az alapos eljáráshoz viszont szorosan 
hozzátartozott a fenti követelmény. Azt teljességgel állítom, hogy nemcsak azért ment el a bizottság, hogy szétnézzen a 
vásárban, hanem megfelelő ismeret birtokában, pontos számokkal érkezzenek vissza, amit aztán felhasználhattak a későbbi 
tervezések során. Miután hazatértek, tájékoztatták ez egyházközség vezetőségét, hogy mit tapasztaltak kisbányai útjuk 
során. Bartha Mihály, a bizottság egyik tagja elmondta, hogy a lelkészi lakáshoz szükséges fenyőárút 20000 lejért meg 
lehet vásárolni. Ám ebben az ügyben a következő nap folyamán (1932.11.08.) két ember érkezik a faluba, akikkel majd 
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megejthetik a szükséges tárgyalásokat. A lelkészt azonnal érdekelte, hogy látja-e a keblitanács lehetőségét annak, hogy 
esetleg a lovas fogattal rendelkező gazdák megoldják a szükséges fuvarokat? 

A további tárgyalások sikertelennek bizonyultak, s így nem jött létre a vásár a kisbányai atyafiakkal. Ennek nem 
ismerem az okát, de valószínű, hogy a távolság, de inkább a leszállítással járó gondok, nehézségek miatt kapott sikertelen 
irányulást a vásár. A december 4.-i gyűlésben felmerült annak gondolata, hogy egy tordai fakereskedővel lépjenek 
kapcsolatba a szükséges faáru megvásárlása érdekében. Ugyanekkor említették annak lehetőségét is, hogy a lelkészi lakás 
építése akár még három évet is igénybe vehet. Ez utóbbit bizonnyal az árak emelkedésével magyarázták, ami akaratlanul 
áthúzott minden korábbi számítást a kiadások tekintetében. 1932 decemberében még egyszer megpróbálkoztak a faanyag 
beszerzésével, de ez alkalommal is kudarcba fulladt a próbálkozás. Elképzelhetőnek tartom, hogy idővel megugrott a 
faanyag ára.  

1933. február 19.-én megtartották az éves rendes közgyűlést, melynek egyik igen fontos határozatában 
megerősítették, hogy létrehozzák a lelkészi lakás építési - alapot. Erre minden esély megvolt, hiszen a maradvány lehetővé 
tette akár azt is, hogy 40000 lei összeggel induljon ez az alap. Májusra készen állt ez, sőt már olyan egyházközségi tagok is 
voltak, akik kölcsön kértek ebből az alapból. Természetesen meghatározott szabályok szerint ezt lehetővé is tették, hiszen a 
terv szerint még mindig váratott magára a lelkészi lakás építése.  

1934 szeptemberében az aranyospolyáni lelkész egy téglát küldött az egyházközségnek azzal az üzenettel, hogy 
amennyiben minőségében megfelelőnek tartják, akkor 25000 db. téglát tud küldeni az egyházközségnek 65 bani / db. árban. 
Ez annyiban módosult októberre, hogy az egyházközség 23000 téglát kért 61 bani / db áron. A tégla lehozatalát a kövendi 
gyülekezet tagjaira bízták. Jobban mondva azokra, akiknek lovas fogatuk volt. Ez a megvalósítás nem ment könnyen. Első 
nekirugaszkodásra ugyanis nem sikerült elhozniuk a teljes mennyiséget. Okos döntést hozott ismét a keblitanács, mert 
meghatározták, hogy amennyiben valaki nem tesz eleget a felkérésnek, akkor köteles megfizetni egy fuvar árát. Abból 
viszont kifizethették azt, aki hajlandó volt pénzért megtenni egy újabb fuvart.  

1934. december 2.-án Árkosi Dezső, bágyoni mesterember bemutatott egy lelkészi lakás tervet. Egy hét múlva a 
rendkívüli közgyűlés is elfogadta azzal, hogy amennyiben lesz elegendő pénze az egyházközségnek, akkor a terv szerint 
építteti fel azt.  

1935. január 11.-én 92000 lei állt az építkezés rendelkezésére. Ez jelenti pontosan azt az időt, amikor véglegesen 
kimondták a lelkészi lakás építését. Az építésre hat pályázat érkezett, melyek között kétszer is szerepel a tervező, Árkosi 
Dezső neve. A pályázók jelenlétében kinyitották a borítékokat, majd sorban elbeszélgettek azokkal, akiknek neve szerepelt 
az elkészített költségvetési tervezeten. Ezt követően az egyházközség ismertette néhány feltételét, melyek közt szerepelt pl. 
harminc kézi napszámos biztosítása, a már meglevő tégla, illetve a bontásból származó, de még mindig felhasználható 
anyagok, a szükséges tölgyfa a „lábán”, stb. Árkosi Dezső 140000, Pataki József pedig 143000 leiért vállalta az ismert 
feltételek mellett a lakás felépítését.  

A többi pályázó elégedetlen volt a hirtelen elbírálással kapcsolatosan, aminek következtében haladékot kértek, hogy 
újratervezzék a kiadásokat. Tíz nap haladékot kapott mindenki, de most már szinte megújított feltételeket szabott az 
egyházközség: Annak adja a munkát, aki a szerződésben is szereplő határidőn belül elkészül az építéssel, de ugyanakkor a 
legjobb árajánlatot teszi. Egyben „biztosítékképpen készpénzben az építési összeg 10 %-át” az egyházközségnél hagyja hat 
hónapig a munka befejezésétől számítva. Vagy 150000 lei értékű ingatlant kebeleztet az egyházközség javára. Az árlejtést 
azzal indokolta az egyházközség, hogy az építést Király József építész előírásai és annak értelmében kívánja végrehajtatni. 
Ennek figyelemben tartása mellett adhatják ki az építést, hiszen nem csak az egyházközségnek, hanem a kivitelezőnek is 
tartania kell magát az említett előírás meghatározott költségvetési tételeihez.  

1935. február 14.-én lejárt a második határidő, melynek eredményeként négy árajánlat érkezett az építésre. Ez 
alkalommal is Árkosi Dezső tette a legalacsonyabb ajánlatot, melynek értelmében ő lett a pályázat elnyerője. Nyomban 
hattagú bizottságot választottak a szokásos céllal, vagyis az építkezés felülvizsgálatára, illetve a soron következő feladatok 
teljes körű ellátására. Márciusban készen álltak aláírásra a szerződések. Ebben már Dengyel Tamás és Újváry János 
asztalosmesterek neve is szerepelt.  

1935 áprilisában lebontották a régi lelkészi lakást, melynek felhasználható anyagát félrerakták az új építéséhez, a 
szükségteleneket pedig árverezés útján értékesítették az 1934.10.07.-én tartott rendkívüli közgyűlés határozata értelmében.  

Július 28.-ra befejeződött a lelkészi lakás építése. Már csak a falak meszelése volt hátra. Időközben vendégek is 
látogattak az egyházközségbe, melyről beszámoltam a valláserkölcsi élet rendjén. Ezzel egy időben tárgyaltak az esedékes 
lelkészi lakás felszenteléséről is, melyre még a nyáron úgy tekintettek, ami lehetségessé válik őszi hálaadásra. 
Szeptemberben viszont valami váratlan fordulat következtében még mindig nem fejeződtek be a munkálatok, sőt 
leállították a további kifizetéseket is Árkosi Dezső felé. A kisebb döccenők ellenére mégis sor kerülhetett, de csupán 
október 6.-án, a házszentelőre. A lelkészi szolgálatot Kővári Jakab kénosi lelkész végezte.  

A lelkészi lakás építésével kapcsolatosan két fontos körülményt kell kiemelnem. Az egyik visszacsatolható arra az 
egyházközségi ígéretre, miszerint 30 tenyeres napszámost biztosít az egyházközség. A második pedig arra az adakozásra 
vonatkozik, melyről szintén szóltam már, és amelyet az egyházközség tagjainak kellett adományként összeadniuk, hiszen 
ennek hiányával nem készülhetett volna el a lelkészi lakás. Az eredeti javaslatban az állt, hogy minden család háromszor 
annyival járuljon hozzá az építéshez, mint amennyit a lelkészi fizetésbe megad. Határidőhöz is kötötték a befizetéseket. Az 
első részletet február 1.-ig, a másodikat pedig július 1.-ig kellett befizessék az egyházközség pénztárába. Ez azt jelentette, 
hogy a tehetősebb, teherbíróbb családok 300 a kevésbé tehetősek pedig 30 leivel járultak hozzá a lelkészi lakás építéséhez. 
Figyeljük csak meg, milyen körültekintően fogalmazott ezzel kapcsolatosan a lelkész: „Csak a gyermekeitől kér az 
egyházközség, csak azoktól, akiknek valóságos édesanyja. Nem idegenektől, hanem olyanoktól, akik éppen rajta keresztül 
érintkeznek az Istennel, kitől a bétevő falatot kapják.”45 

                                                 
45 Kövendi Élet – 1935. 3. évf. 2. sz. 
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Végül pedig még egyetlen adat: a lelkészi lakás építésének végső kiadási összege: 122374 Leu. 

Malom 

A malom építésének gondolata 1933-ban fordult meg először – minden jel szerint éppen Fikker János lelkész 
fejében. Ekkor még arról szólt a lelkész, hogy itt most többet nem írhat ezzel kapcsolatosan, de a közeljövőben ismét 
terítékre kerül, amikor bővebben megismerheti a község ezt a szándékot. Igen ám, de az a valóság, hogy több mint négy 
évig váratott magára az elképzelés, hogy elérje a kivitelezés határát. Ennek nem ismerem okait, de tény és való, hogy a 
Hitelszövetkezet kérést nyújtott be az egyházközséghez, hogy a „páncélkert alatt levő szántóföldjének a vágóhíd mellett 
levő” 46 részét adja haszonbérbe. Az egyházközség nem vonakodott a kéréstől, de megjegyezte, hogy olyan díj mellett adja 
haszonbérbe azt a 300 ölnyi területet, mint amennyit kapna egy bérlőtől, amennyiben gazdálkodásra kiadná. Ez az 
építkezés, tehát nem köthető az egyházközséghez, de irányítása mindenképpen Fikker János lelkész nevéhez fűződik.  

                                                 
46 Jegyzőkönyv – 1937.08.15./ rendkívüli közgyűlés / 4. határozat.  
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4). Javítások 
A fentieket követően már semmi szükség sem volna arra, hogy javításokkal is fémjelezzem Fikker János lelkész 

tevékenységét. Mégis igen fontosnak találtam a megemlítésre, hiszen éppen ebben az időszakban kapott végleges 
elhelyezést a „tyúkól, csűr, pajta disznóól és gabonás ilyenképpen egy fedél”47 alatt. Hozzátartozik a valósághoz, hogy ezt a 
munkálatot egy annak megfelelő terv szerint készíttették el. Ettől volt némi eltérés, de az abból adódott, hogy a keblitanács 
a helyszínen bizonyos többletmunkákat végeztetett el.  

Minden kisebb javítást a megszokott módon intéztek. Vagyis kijelöltek egy többtagú bizottságot, melynek 
meghatározott feladata volt az adott javítás felügyelte, irányítása, elvégeztetése, majd a munka bevégzését követően 
beszámoltak annak menetéről, lefolyásáról, esetleges utólagos kiadásairól. Egy ilyen átalakítás-javítás következményeként 
vágtak bejáratot a lelkészi lakás felöli kőkerítésen, illetve készítettek egy új bejáratot a régi paplak mellett.  

1938-ban a lelkészi lakás egy részén csatornát készítettek, de ugyanakkor a kántori telken is elvégezték a szükséges 
javításokat. Ezeket a munkálatokat is bizonylatok igazolják.  

Más épületek – melléképületek 

1938 októberéig nem találkoztam a templom javításának szükségességével, de még annak gondolatával sem. Azt 
nem állítom, hogy a többi építkezés miatt megfeledkeztek a templom állapotáról, de azt sem mondom, hogy ne lett volna 
szükség hat év alatt itt-ott kisebb-nagyobb javításra. Sőt azt hangsúlyozom, hogy volt valamilyen előzetes tanácskozás a 
templom javítását illetően, csak valaminek köszönhetően nem maradt írásos nyoma. Annyit tudok csupán, hogy minden 
előzmény nélkül egyetlen árajánlat érkezett a templom és torony javítására. Igen ám, de az összeggel kapcsolatosan sem 
tájékoztatnak a korabeli, ugyanakkor szűkszavú feljegyzések. Amikor kimondták, hogy szerződést kell kötni Szász József 
mesterrel, akkor akár már kész tényként is kezelhetjük a templomjavítást. Az viszont továbbra is kérdés marad, hogy miben 
állt ez a javítási munkasor, mennyibe került, stb. 

Kultúrotthon 

A kultúrotthonnal kapcsolatosan csak azt említhetem, hogy egy olyan helye volt a gyülekezetnek, a falu 
lakósságának, ahol gyors egymásutániságban történtek az események, szorosan 
összefüggésben állva a mindenkori valláserkölcsi élettel, de a szórakozással is. 
Az is kiemelendő, hogy komoly gondot fordítottak az épület karbantartására, 
hiszen állandó színhelye volt nemcsak a már megismert kulturális 
eseményeknek, hanem mindannak, ami összekapcsolható a falu gazdasági 
tevékenységével is.  

Általában november 1.-vel újították meg a „kultúrházi szolgai” tisztséget 
és ekkor határozták meg az évi fizetését is. Adott esztendőben, éppen a 

jelentkezők számából ítélve, azt tapasztaltam, hogy komoly érdeklődést mutattak e szolgálattal kapcsolatosan, hiszen arra is 
volt példa, amikor négy jelentkező közül választotta ki a keblitanács a szerinte legalkalmasabbat. Persze az is megtörtént, 
hogy a választás elhibázottnak bizonyult, s így egy korábbi téves döntést kellett jóvátennie a keblitanácsnak azzal, hogy 
elbocsátották a korábban megválasztott szolgát, helyébe pedig mást neveztek ki az esztendő hátra maradt időszakára.  

                                                 
47 Uo. – 1936.03.02./ keblitanács / 26-27. határozat. 

Név Év Fizetés 
Szabó Gábor 1934 1200/ év 
Fodor Pál 1935 1200/ év 
Fodor Pál 1936 1200/ év 
Szabó Gábor 1937 100 lei/ hó 
Szabó Gábor 1938 1200/ év 
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5). Falufejlesztés 

Szövetkezetek 

Két szövetkezetet alapított Fikker János lelkész. Az első a tejszövetkezet volt, melynek megalapítása még 
bizonytalan számomra, de minden valószínűséggel napvilágot látott már 1932-ben. Erre abból következtetek, hogy a 
lelkész kijelentése alapján 1933 januárjában már több mint 300000 lei hasznot hozott a falunak. Amennyiben elírás történt, 
akkor elsősorban a lelkész hibáztatható ebben. Amennyiben pedig megfelel a valóságnak, akkor ez komoly megvalósítást 
jelent. Persze ebben benne van a gazdák felé történő kifizetés is. A későbbiek során kiderült, hogy gépeket szerzett a 
tejszövetkezetnek, bizonyos fölözőgépet, mellyel aztán előállíthatták helyben a vajat. Ennek kiárusítása a lelkész lakásán 
történt egészen 1934 tavaszáig. Ekkor viszont átvette ezt a tevékenységet a „Hangya szövetkezet”.  

A második szövetkezet tulajdonképpen az előbbi elnevezésű bolt volt, ami 1933-ban már működött a faluban. A 
későbbiek során (1935) szinte beállt egy törés a működésébe, de átmenetileg ismét sikerült megoldani a kérdést és új 
boltossal fenntartották a „következetességet”.  

Gazdálkodás 

A gazdálkodás érdekében említésre méltónak tartom az állatbiztosítás szorgalmazását és bevezetését a faluban. Ezt 
1934-ben sikerült állandósítania a lelkésznek, melyet komoly meggyőző munka előzött meg. Hogy milyen előnyöket 
ismertetett, vagy milyen segítséget kaptak a károsult gazdák, arra e helyen nem térek ki.  

A gazdálkodás segítése érdekében a Hangya szövetkezetben egy hirdető táblát helyeztek el, melynek egyik oldalán 
megvételre kínáltak állatot, vagy portékát, a másik oldalon a vevő tüntette fel vásárlási igényét.  

Végül pedig még egy utolsó adalék, mellyel először Balázs Ferenc életének kutatása rendjén találkoztam. Ez pedig 
nem más, mint a szövetkezetbe való tömörülés szükségességének felhívása és szorgalmazása. Különös, de kimondottan 
tiszta hangon felhívta híveinek, a kövendieknek figyelmét Fikker János lelkész arra a nehézségre, ami a szövetkezeti forma 
elutasításával jár, de ezzel egy időben arra is rámutatott, hogy az érvényesülés lehetőségétől is elvágják magukat ezúttal a 
termelők. Nem kellene ennyire idegenkedjenek a szövetkezés formájától, miközben nem veszik észre, hogy „a közvetítő 
kereskedelem vámszedői” 48 vágják zsebre azt a hasznot, ami különben nem őket, hanem a termelőt illeti meg.  

A fentiek után már csak az lenne a vicces, ha azt mondanám, hogy íme dióhéjban mindaz, ami megvilágítja, 
helyenként jellemzi Fikker János lelkész kövendi szolgálatának anyagi vonatkozásait. Pedig ez egyáltalán nem vicces, sőt 
még mogyoróhéjba zárhatónak sem nevezhető a sűrítmény. Itt viszont nem a dicshimnuszok hangját szólaltatom meg, 
hanem inkább arra a melléktevékenységre utalok, melyről egyetlen szót sem ejtettem a fentiek során. Igazán akkor lenne 
teljes a kép és valamelyik „héjba” bepréselhető, amennyiben arról is szólhattam volna, hogy miként gondolkodott álmatlan 
éjszakák alatt, amikor nem látta még a holnapi megoldást, vagy kifizetések lehetőségét. Ez viszont csak az egyik rész. 
Szinte meggyőződésem, hogy szüksége volt csakugyan a fizetésére, de nem igen motiválta a jövedelme, ha olyan 
könnyedén lemondott arról a komoly részről, melyet késve, de mégis szabályozottan fizettek be hívei.  

Arról is szólnom kellett volna, hogy volt-e olyan pillanat az életében, amikor tovább tartott keserűsége, mint 
egyetlen nap, vagy egyetlen istentiszteleti alkalom. Mennyit vett el életéből az a tűz, ami végig égette azon az úton, melyet 
bejárt azt követően, hogy elhagyta Kövendet? Néhány kérdés, melyek megválaszolatlan maradtak. Tudom, hogy nem 
teljesítettem az elvárásnak megfelelően a feladatot, de hát még tegyen hozzá eleven emlékeiből a kövendi gyülekezet, 
társítsanak hozzá a későbbi kutatók, hiszen jelen írás nem emléktábla, melyhez csak úgy lehet hozzáadni, vagy elvenni 
belőle, hogy közben károsul az eredeti emlék. Aki szívében-lelkében egy néma csenddel hozzájárul Dr. Abrudbányai 
Fikker János lelkész emlékének öregbítéséhez, az már segített e munka teljesebbé válásában.  

                                                 
48 Kövendi Élet – 1935. 3. évf. 9. sz.  
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6). Az egyházközség jegyzőkönyvei 
Lassan Fikker János lelkész időszakának végéhez érkezve még csak annyi maradt hátra, hogy egyetlen alfejezetben 

összefoglaljam a Jegyzőkönyvek alapján felgyülemlett tapasztalataimat. 1932-1938 közötti időszak második jegyzőkönyve 
már az általam is kedvelt formával indul. Amikor megemlíti a jelenlétet, akkor felsorolja a lelkész, gondnok, pénztáros 
jegyző, énekvezér tisztségeket. Az első közgyűlés alkalmával 51 tag vett részt, de közöttük egyetlen nő neve sem szerepel.  

Fikker megjelenésével a jegyzőkönyveket a lelkész és a jegyző látta el kézjegyével, illetve minden alkalommal 
három hitelesítő nevét olvashatjuk. Persze, hogy ettől aztán még van néhány kivétel a későbbiek során, de nem jellemző, 
mint Ádámosy Gábor lelkész idejében, hogy szinte minden keblitanácsos aláírta a jegyzőkönyvet. Próbáltam megfejteni azt 
is, hogy amennyiben az adott jegyzőkönyv határozati pontjai valamivel nagyobb horderejűek a többinél, talán azért adnak-e 
nyomatékot a több aláírással, de ez nem vált egyértelművé.  

A jegyzőkönyvek számozását illetően a Fikker időszak teljes terjedelmében pontatlanság uralkodik. Még abban az 
esztendőben is igaz ez, amennyiben látszik, hogy utólagosan törekedtek a számozás kijavítására. Van példa arra is, hogy azt 
a számozást is elhibázták, majd kijavították, vagy éppen a korábbi bejegyzéseket áthúzva újakat írtak azok elé. Ebben az 
esetben sem felel meg a sorrendnek. Olyan is van, hogy pl., 1933.03.26 keltezésű jegyzőkönyv a 8. ponttal indul, bár az 
előző a 6.-kal végződött. Éppen ebben az időszakban történhetett, hogy a jelenlétet is figyelembe vette a jegyzőkönyv 
vezetője, csupán nem számozta le.  

1934-től szinte megörültem, amikor láttam, hogy Gál Antal jegyző visszaállította a folyamatos sorszámozást, aztán 
hamarosan szomorúan tapasztaltam, hogy nem vált szokásává.  

Végül pedig összegezésként elmondhatom, hogy a bejegyzésre került jegyzőkönyvek formáját illetően nem 
érdemelnek külön dicséretet, hiszen Balogh kántor hirtelen halálát követően senkinek nem volt olyan szép kézírása, mint 
neki. Elsősorban ezért nem megkapó a szem számára egyetlen bejegyzett jegyzőkönyv sem. Azt viszont elmondhatom, 
hogy olvasatuk elég könnyed, még olyan esetekben is, amikor szinte érzik, hogy komoly gyorsasággal vetették papírra 
azokat.  

Nem végeztem statisztikai összevetést, de általában úgy éreztem, hogy túlsúlyban voltak a lelkész által írt 
jegyzőkönyvek. Valahogy olyan érzésem volt, hogy időnként a gyűlésekkel egy időben megejtették a jegyzőkönyvek 
elkészítését is. Máskor pedig éppen ennek ellenkezője tapasztalható, hiszen a kezdő szövegezés és a további bejegyzések 
nem azonos kéztől származnak. Tartalmilag természetesen nem vagyok megelégedve a bejegyzésekkel. Nem azt 
kifogásolom, hogy nem elég tárgyilagosak, vagy több helyen félrevezetők a szubjektív döntések, hanem szűkszavúságuk 
miatt állandó szomjúságot keltenek az olvasóban, hiszen sokkal fontosabb eseményeken gyorsan, vagy szó nélkül 
átszaladnak, ami akkor érthető volt, ma pedig sok kérdést és megannyi kérdőjelet támaszt bennünk.  
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