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Ádámosy Gábor  (1905-19311) 
 
 
 

   zékely Miklós lelkész - esperes eredeti ötletét és elképzelését tartom szem előtt, amikor belekezdek a kövendi 
egyházközség 20. századi életének bemutatása rendjén az első, meghatározó személyiség életének és munkásságának 
ismertetésébe. Jelen írásom bármennyire is a teljesség igényével, valamint szakmai megfontolással készült, nem szolgál 
kimerítő adattal sem a személyekre, sem az eseményekre vonatkozóan. Ennek több tárgyilagos akadálya is felsorolható, de 
a megválaszolatlan kérdések, az elhallgatott történelmi adatok, egyházközségi események, hadd szolgáljanak támpontként a 
későbbiekre vonatkozóan, de főként azok számára, akik teljesebbé kívánják tenni az adott időszak, vagy éppen 
személyekkel kapcsolatos történeti visszapillantást.  

Ádámosy Gábor több vonatkozásban is meghatározó személyisége volt a 20. század kövendi, unitárius gyülekezet 
életének. Ebben nem csak az volt előnyére, hogy a falu szülötteként bizonyára egyszerre sikerült „levegőt vennie” a 
gyülekezettel, annak vezetőivel, hanem emberi erényeivel kiérdemelte a közösség elismerését. Elég, ha arra a jézusi 
tanításra figyelünk, mely lassan közmondássá is vált, hogy senki nem lehet próféta saját hazájában. Hogy mi az igazság 
ebben a tekintetben, talán én – kívülállóként a legkönnyebben meghatározhatom. Főként azért is, mert van megfelelő 
összehasonlítási alapom abból az időszakból, amikor bágyoni lelkészként beszolgáltam Kövendre, vagy éppen a fenn már 
említett lelkész-barátom külföldi tanulmányútja miatt, majdnem egy évig elláttam a teljes lelkészi szolgálatot.  

Kövend valóban nem az egyedüli példa arra, hogy munkát, megélhetést, elismerést, megbecsülést kínál fel és ad 
szülöttének. De nem is Ádámosy az egyedüli, akinek ebben része volt. Erre már csak a hozható fel további magyarázatként, 
hogy megfelelő talaj, azaz gyülekezet, közösség szükséges ahhoz, hogy lelki vezetőként elfogadja saját szülöttét. Ádámosy 
tehetős embernek bizonyult a kövendiek sorában, ennek időnként meg is mutatkoznak jelei a gyülekezeti életben, sőt ma is 
úgy emlékeznek rá, mint akinek az idejében sok könnyebbség vált uralkodóvá, ami a hívek kötelezettségeit illette a 
folyamatos befizetések tekintetében. Ám nem ez volt a meghatározó szempont akkor, amikor lelkész és gyülekezet 
kölcsönösen megbizonyosodott arról, hogy van lehetőségük a közös munkára, egyházközségi építésre. Amennyiben 
figyelembe veszem az 1900-as évek elején uralkodó egyházközségi rendet, vagy éppen a társadalmi rétegződést, a 
gyülekezeti közigazgatást és mindazt, ami ezzel járt, határozottan megállapíthatom, hogy bizonyára súlya volt Ádámosy 
lelkésznek éppen kövendi származása miatt. Ennek viszont nem tapasztalható sehol egyetlen jele sem, sőt még akkor sem, 
amikor igen tehetős lelki vezetőként, vezérigazgatóként állt az egyházközség, a hitelszövetkezet élén.  

Önkéntelenül is feltettem egy kérdést: Vajon ugyanilyen elbírálás alá esett volna egy szegényebb társadalmi 
réteghez tartozó, de értelemmel bőven felruházott falu szülötte is? A válasz: Igen. Amennyiben valakinek nem kielégítő ez 
a rövid felelet, akkor elöljáróban megjegyzek annyit, hogy a mindenkori vezetőség (keblitanács), de a hívek közösségi 
szelleme is bőven elegendő feleletet ad nemcsak Ádámosy időszakára vonatkozóan, hanem a későbbiek során is. Sőt mind 
a mai napig arra vonatkozóan is hallhatunk utalásokat, régi megjegyzéseket fenntartó történeteket, hogy nemcsak a falu 
szülötteit minősítette saját fiává, gyermekévé a kövendi unitárius közösség, hanem mindazokat, akik betették lábukat a 
faluba és benne voltak a falu, a gyülekezet szívdobbanásában. Ne gondolja a kedves olvasó, hogy ez nem amolyan 
kölcsönösségi alapon működött. Inkább az örökös megértés, szeretet hangvétele volt jellemző a közösségi hozzáállásra. 
Feszültségmentesnek nem mondható a fent jelzett időszak sem, de ugyanakkor hozzáértéssel kezelték azokat a ritka számba 
menő, a rend megbontását célzó eseményeket, melyek felboríthatták volna valamilyen szinten a gyülekezet megszokott, 
békés életét, de mindig vigyáztak arra, hogy esélye se legyen a rendbontónak.  

Végül pedig megjegyzem, hogy Ádámosy lelkész közel 26 évre terjedő kövendi szolgálatának összegezését csakis 
és kizárólagosan azoknak a személyeknek, történéseknek, eseményeknek tükrében sikerült megvizsgálnom, akik, és 
amelyek nélkül ma nem beszélhetnénk egy sikeres időszakról, múltról. 2010-ben emléket állít a gyülekezet a 20. század 
három kiemelkedő lelkész-egyéniségének, akik közül éppen Ádámosy Gábor kezdte a sort. Arra törekszem a későbbiek 
elősorolásával, hogy e könyvben foglaltak szorosan ráilleszthetőek legyenek a lelkész alakjára, személyiségére, illetve 
amikor mellszobrára néz az utókor, azonnal sikeresen mögé állíthasson olyan történéseket, melyeknek köszönhetően 
csorbítatlan maradhatott a kövendi unitárius egyházközség múltja. Bizonyára büszke lehet őseire egy gyülekezet, amelynek 
sikerült tiszteletben és megbecsülésben tartania lelkészeit, ugyanakkor bármilyen nehéz időszakban is mellette állt annak 
figyelemben tartásával, hogy a jót elvették, akkor a rosszban is részesülniük kell. 

                                                 
1 Kövendi szolgálati idejét jelölik az évszámok.  
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I. Életrajzi adatok 
A kövendi egyházközség családkönyvi bejegyzése alapján Ádámosy Gábor 1879. október 26.-án született 

Kövenden. Ugyanitt arról is értesülünk, hogy két házasságkötése volt. Az első (1903) felesége, szül. Derzsi Anna volt, aki 
1884-ben született és 1899-ben konfirmált. A második házasságra 1915-ben került sor. Sz. Bodnár Malvin volt a második 
felesége, aki 1890. július 5.-én, romai katolikusként, Nagyderecskén született. Gyermekeik: Éva: 1917 márc. 31; Gábor 
1920. november 14, aki Nagyváradon született.2  

Ádámosy lelkész szüleire vonatkozóan tudjuk, hogy édesapja, Ádámosi György 1832 májusában született, 1908-
ban halt meg. Édesanyja, szül. Koronka Lotti volt, aki 1845 decemberében látott napvilágot.3 

1905. január 19.-én, váratlanul bejelentették Gál Lajos4 lelkész – Ádámosy Gábor elődjéről van szó - feleségének 
halálát. A jelzett időpont tulajdonképpen egybeesik a lelkész nyugdíjazási kérelmével. Egy megjegyzés olvasható egy 
későbbi jegyzőkönyv végén, ami ugyan ismételten számokra támaszkodik, de meg kell értenünk, hogy azok kimondottan 
fontos szerepet töltöttek be a korabeli ügyek intézésében. Olvassuk tehát, hogy azért maradt 666 Kor 60 fill a pénztárban, 
mert a lelkész, vagyis Gál Lajos előre felvette az évnegyedi fizetését. Tudjuk azonban, hogy januárban és februárban 
betegeskedett, s így nem sokat szolgált, de februárban meg is halt. Ennek következtében nem illette meg az évnegyedre 
szóló fizetés.5 Itt azonban nem ez a lényeg, hanem figyelemre méltó, hogy alig két hónapra felesége halála után, maga Gál 
Lajos is távozott az örökkévalóság honába. Majd még kitérek erre a tényre, de itt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert 
tulajdonképpen a halál valósága, vagyis a lelkész feleségének a halála, illetve Gál Lajos lelkész nyugdíjazási kérelme 
elindította azt a folyamatot, melynek köszönhetően néhány hónap leforgása alatt nemcsak a beszolgáló lelkészek fordultak 
meg a gyülekezetben, hanem beértté vált az új lelkész megválasztása is Ádámosy Gábor személyében. Márciusban már a 
„presbitérium” határozott a lelkészi állás betöltésének szükségességéről.6 Egy hónappal később arra kérték a püspököt, 
hogy rendelje el az egyházközségben a lelkészválasztást.7 

Nincs okom a kételkedésre, de az árulkodó jelek arra mutatnak, hogy bizonyos tekintetben bonyodalmak adódtak a 
lelkészválasztás terén. Ezt az érzésemet siet megerősíteni az a tény, miszerint júniusban Csegezi László esperes arra 
utasította az egyházközséget, hogy törvényes keretek között vigyék véghez a lelkészválasztást.8 Sőt arról is tudomást 
szerezhetünk, hogy milyen feltételeket támasztott a gyülekezet tagjai elé. Elsősorban a jogosultak névsorának összeállított 
és hiteles változatát emlegette, mely elengedhetetlenül fontosnak és szükségesnek bizonyult a lelkészválasztást 
megelőzően. Másodsorban össze kellett állítaniuk a lelkészi díjlevelet9. A keblitanács ígéretet tett arra, hogy ez utóbbi kész 
lesz a következő gyűlésre. Valóban meg is történt összeállítása. 

Júliusban bekövetkezett mindaz, amit sejttettem, és amire megelőzően is utaltam. Azt olvastam a korabeli 
jegyzőkönyvben, hogy a du. három órára kitűzött lelkészválasztói Közgyűlésen „mintegy 50-60” egyháztag jelent meg, de 
mindhiába várták az esperest, vagy a köri gondnokot, mert öt óráig senki nem jelent meg közülük. Öt órakor viszont a 
bágyoni harangozó levelet hozott a Bágyonban székelő Csegezi László esperestől, melyet Máté Lajos felolvasott, 
jegyzőkönyvre iktatott, majd a „nép megbotránkozva és zúgolódva eloszlott”. 

Az irat száma 107-1905. Aláírás: Csegezi László esperes. A bágyoni esperes-lelkész több akadályra is hivatkozott, 
ami miatt nem mehetett el a lelkészválasztói közgyűlésre. A szóban forgó iratot az egyházközségnek és a gondnoknak 
címezte. Az irat végén megtudjuk, hogy egy újabb lelkészválasztói közgyűlést fog hamarosan elrendelni. Most már 
nyugodtan kijelenthetem, nem csak következtethetek arra, hogy valami szabálytalanság mutatkozott a lelkészválasztás terén 
és ezért nem válhatott sikeressé az első próbálkozás.10 Az viszont továbbra is titok marad, hogy mi motoszkálhatott 
némelyek fejében, szavában, szívében. 

Őszi hálaadás napján a lelkész bejelentette a presbiteri gyűlésen, hogy kézbe vette a püspöki kinevezést. 
Legalkalmasabbnak december utolsó vasárnapját találja állása elfoglalására. Egyben meghatározták azt is, hogy a lelkész 
gondoskodjon ideköltözéséről, valamint a presbitérium intézkedik, hogy rendbe hozzák a lelkészi lakást és a téli-nyári 
konyhákat.11 

1931 jelenti a vízválasztót Ádámosy Gábor és Fikker János között. Ádámosy Gábor és Fikker János közti 
időszakban több lelkész is megjelent a kövendi egyházközségben a bágyoni mellett. Megtaláljuk – bizonyára 
helyettesítőként Gombási János aranyosrákosi lelkészt, Lőrinczy Dénes, tordai esperest. Szolgálatokat ellátott Balogh 
Dénes énekvezér is, viszont felbukkant Bende Béla is, aki rövid ideig volt nagyváradi lelkész is. Az anyakönyveket Bíró 
István, bágyoni lelkész zárja le 1931-ben, majd a következő évben elfoglalta lelkészi állását Fikker János.

                                                 
2 Családkönyv II. – 145. Old 
3 Családkönyv I. – 140. Old 
4 Városfalvi születésű, aki 1855. ápr. 24 – 1905. febr. 21 között látta el kövendi lelkészi szolgálatával járó feladatait. 
5 Jegyzőkönyv-1905.09.24./285. Old./35. határozat. 
6 Uo.-1905.01.19; Nincs oldalszám a jegyzőkönyvben. 
7 Uo.- 1905.05.07/265./17. határozat 
8 Uo.- 1905.06.08/268.old/22. határozat 
9 Ezzel az anyagiak rendjén foglalkozom.  
10 Jegyzőkönyv -1905.07.09/ 272. Old 
11 Uo.-1905.09.24./283. Old./35. határozat. 
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II. Egyházközségi szolgálata 

1). Valláserkölcsi élet 
Mindenképpen egy átfogó képet szeretnék megrajzolni a tárgyalt, Ádámosy korszakról, mellyel kapcsolatosan 

mindjárt elöljáróban el kell mondanom, hogy mint minden más időszakban, itt is jellemzően megtalálhatók a valláserkölcsi 
magaslatok, de a hullámvölgyek is. A fogalom tisztázása érdekében – minden más megállapítást megelőzően -, teszek egy 
elhatároló, rövid megjegyzést a valláserkölcsi élettel kapcsolatosan.  

Gyakran megtörténik, hogy az egyházi életben jártas emberek emlegetik a „valláserkölcsi élet” felemelésének 
szükségességét, amikor a legtöbb kívülálló elsősorban a gyermekek vallásos nevelésére gondol. Ezt ugyan jól is teszik, 
hiszen a vallásórai oktatás része, sőt kezdeti szakasza annak a gyülekezeti életnek, melyről a felnőttek esetében 
beszélhetünk. Ezt viszont „VEN” rövidítéssel szoktuk meghatározni, ami tulajdonképpen nem más, mint a gyermekek 
valláserkölcsi nevelése, azaz a vallásórai tevékenységek gyűjtő fogalma. Erről, valamint a kifejtett tevékenységgel 
kapcsolatosan az iskola fejezetnél még teszek említést. Amikor viszont egy gyülekezet, - jelen esetben a kövendi 
egyházközség valláserkölcsi életéről beszélünk, akkor ezzel a fogalom párral is összegyűjtjük mindazt a tevékenységet, ami 
a vallás, az erkölcs, a gyülekezeti élet területére tartozik. Közelebbről, minden olyan esemény, melyre ünnepszerűen sor 
került a templomban, de idecsatolhatók azok a rendezvények is, melyek előfutáraként a templomban, ünnepélyként 
tartottak, melyet aztán a kor szokása szerint mulatsággal, vagy táncmulatsággal folytattak. A fentiek figyelemben tartása 
mellett összegezem Ádámosy Gábor lelkész idejének valláserkölcsi életét. 

Ádámosy Gábor lelkész tevékenységének első, szerintem legmeghatározóbb pontja 1904-re tehető, vezethető 
vissza, melynek köszönhetően akár azt is mondhatom, hogy semmi mást nem kellett tennie a lelkésznek, csupán első 
helyen megtartania a valláserkölcsi élet szerepét. Mit is kell ezzel kapcsolatosan még tudnunk? Azt ugyanis, hogy a jelzett 
időponttól kezdve szerepcsere történt az egyházközségi élet értékelése rendjén. Az évszázadokra visszanéző, régi 
gyakorlatot, szemléletet egyik napról a másikra felváltotta egy új nézet, mely lényegesen fontosabbá tette az erkölcsi, lelki 
területet az anyagiakkal szemben. Vagyis – felsőbb utasításra ugyan, de az egyházközség elérkezett arra a pontra, amikor a 
valláserkölcsi élet milyensége, annak fejlődése, vagy esetenként visszaesése sokkal fontosabb volt, mint hogy mennyi búza 
termett valamelyik dűlőben, vagy mennyi volt az évi gabonakészlete, pénzvagyona az egyházközségnek. Sőt egyszerűen 
kimondhatom, hogy 1904-től kezdve az anyagi beszámolók az utolsó helyre kerültek a számadásos jegyzőkönyvekben. 
Létezik viszont egy valóság, melyet nem szabad a fentiek ellenére sem szem elől veszítenünk. Amennyiben megnézzük a 
korabeli jegyzőkönyveket, akkor tapasztaljuk, hogy nem minden esetben tükröződik ez a felfogás az egyházközség életének 
egészében, sőt a későbbiek során gyakran előfordult még, hogy éppen az anyagiak szűke miatt, ez vált meghatározóvá az 
egyházközség közigazgatásában.  

Fenti megjegyzéseim ellenére maradjunk abban, hogy a belső emberek, illetve keblitanácsosok általános 
szemléleteként megmaradt a valláserkölcsi élet elsőbbsége, melynek aztán sokszor nyomatékot is adtak az intézkedésekkel, 
melyeket éppen azért foganatosítottak, hogy minél többen jelen legyenek az istentiszteleteken, ünnepélyeken, 
rendezvényeken. Volt azonban egy igen érdekes jellemvonása Ádámosy lelkész-korszaka kezdeti időszakának, amikor 
határozatilag kimondták, hogy a „házasságkötéseknél a születendő gyermek vallására nézve szerződést nem kötnek”.12 
Ezzel kapcsolatosan tudnunk kell, hogy az unitáriusok részéről egyfajta válasz volt a katolikus reverzálisra, melynek 
értelmében, abban az esetben, ha valamelyik házastárs katolikus volt, akkor a házasságot megelőzően ki kellett mondaniuk, 
hogy a születendő gyermekek katolikusok lesznek. E határozat gyülekezeti érvényre juttatásával kapcsolatosan kíváncsi 
lennék, hogy milyen kérdések merültek fel, vagy milyen indokok hangzottak el a korabeli gyűlésezések alkalmával. Miért 
fontos ez? Azért elsősorban, mert többször is kihangsúlyozást nyert Kövend tiszta unitárius volta13, ami tulajdonképpen 
csak a 21. században mutatott ettől eltérést. Ez a tény viszont kizárt minden olyan félelmet, ami esetleg – belátható időn 
belül megváltoztathatta volna az egyházközség és a falu ilyen értelemben látott arculatát. A második szempont 
mindenképpen az unitárius szemlélet lehetett. Az unitárius szülők megkeresztelik gyermeküket az unitárius vallás 
szertartása szerint, unitárius vallásos nevelésben részesülnek, - melyet valóban odaadó figyelemmel végeztek a belső 
emberek az évek során, unitárius szertartás szerint konfirmáltak, hasonlóan érték el a felnőtt kort, amikor maguk is 
döntöttek házasságra lépésük ügyében, majd felnőtt tagként részt vettek a gyülekezeti életben. Amennyiben minden ilyen 
simán működött, akkor valóban nem is volt szükség semmilyen szerződésre. 

                                                 
12 Számadási Jegyzőkönyv – 1907/354. old 
13 Pallas Nagylexikon is így fogalmaz: (Kivend), kisközség Torda-Aranyos vármegye tordai j.-ban, (1891) 1091 magyar lakossal. K. egyike volt a régi 
Aranyos-szék főhelyeinek. Tiszta székely község, lakói mind unitáriusok. 
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Istentisztelet – szertartás - ünnepély 

Az istentiszteletekkel kapcsolatosan is van néhány megjegyzésem. Arra törekszem, hogy ne tompítsam, de ne 
is emeljem ezeknek valóságos megjelenését. Valóban páratlannak bizonyul az intézkedés, melynek értelmében első helyen 
tárgyalták az egyházközség valláserkölcsi életét, de vizsgálat alá vettem az adott időszak megvalósításait és a következő 
megállapításokat tehetem ezzel kapcsolatosan. Bármennyire is keresem a pozitív értékelés nyilvánvaló kicsengését, nem 
találom. Ki kell mondanom, hogy bár 1907-et írt az egyházközség, ugyanakkor átlépett egy újraértékelési folyamatba, még 
sem volt annyira fontos a kezdeti időszakban, hogy teljességgel beszámoljanak adat- és számszerűen az istentiszteletekről. 
Továbbra is tény marad ennek ellenére, hogy első helyen nyilatkoznak a vallásos életről gyülekezeti szinten, de a vallásos 
élet eme fontos cselekedetével, az istentisztelettel kapcsolatosan elég visszafogottan és általánosan fogalmaznak: „I.-a) Az 
istentiszteleteket belső ember afiai a szokásos időben, kellő számú hívek részvételével megtartották.”14 

Nézzük csak meg először, hogy mit is fed a „szokásos idő” fogalma. Nincs és nem is lehet további kérdés ezzel 
kapcsolatosan, hiszen a vasárnapok, a hétköznapok régebbről bevett gyakorlata volt az istentiszteletek rendszeres 
megtartása. A „kellő szám” viszont azonnal megköveteli a „hány” kérdést. Mai okoskodással göngyölíthetjük a válaszokat, 
amikor arra törekszünk, hogy átminősítsük a feleleteket. Amennyiben ez utóbbi alapján elfogadjuk az elégséges, jó, jeles, 
vagy kitűnő osztályozást és ezt vesszük alapul, akkor ebben az esetben az „elégséges” bizonyul a „kellőnek”. Az a kérdés 
marad továbbra, hogy alkalmazható-e a fenti meghatározások figyelembe vétele mellett egy magasabb osztályozás? Sajnos 
éppen a számok hiánya miatt erről többet nem beszélhetek. Nemcsak a kedves olvasó, vagy a jelenleg élő kövendiek, vagy 
éppen saját megnyugtatásomra, hanem a valóságnak megfelelő értékelési követelmény szempontjából is merészen 
kihangsúlyozom, hogy figyelemmel kísérve a tárgyalt időszak általános valláserkölcsi képét, de a gyülekezeti élet teljes 
egészét, nyugodtan elmondhatom, hogy a „kellő” minősítés minden tekintetben fedi a valláserkölcsi élettel kapcsolatos 
megelégedettség hangját. 

A bágyoni események csoportosítása rendjén szembetaláltam magam a hétköznapi istentiszteletek tartásával, 
melyek aztán hosszú időn át reggeli és esti imádkozásokká alakultak, majd szép lassan, nyomtalanul eltűntek az 
egyházközségi élet útvesztőjében. Ádámosy Gábor idejében, közelebbről 1912-ben találjuk azt a főhatósági leiratot, 
melyben elrendelik a naponkénti istentiszteletek tartását. Azonnal felkeltette figyelmemet az intézkedés és alaposan 
szemügyre vettem a keblitanács hozzáállását a kérdéshez, illetve vártam, hogy mik lesznek a gyülekezeti élet területén 
történő változások. Megjegyezték a korabeli vezetők, hogy tudomásul vették a főhatósági intézkedést, utasítást „/…/ azzal, 
hogy egyházunk minden esetre kötelességének tartja a magas rendeletnek eleget tenni a körülmények tekintetbe 
vételével”.15 Lenyűgözött ez a rendkívüli megfogalmazás. Micsoda próbája ez a rendelet érvényre juttatásának. Mennyire jó 
lenne tudnom, hogy kinek a lelkében, gondolatában fogalmazódott meg ez a változat, mely aztán a vezetőség véleményévé, 
mi több, határozatává vált. Egy olyan furfangos megoldást látunk, ami ritkán tapasztalható, de ami vissza nem utasítja a 
rendeletet, sőt, azt mondhatom, elfogadja, viszont a megvalósulás vonatkozásában mindent a homályban tartogat. 
Legalábbis egy időre.  

Eloszlatom azonnal a kedves olvasó megérzését, amennyiben úgy tűnne, hogy élcelődöm az adott időszak komoly 
rendeletének végrehajtását illetően. Sőt hangsúlyosabbá is teszem, mint azt kellene éppen az által, hogy tíz nappal később 
ismét terítékre került a kérdés. Azt már nem sikerült megtudnom, hogy minek köszönhetően vált ismét beszédtémává a 
mindennapi istentiszteletek tartásának ügye, de arról megnyugtatnak mindnyájunkat, hogy „/…/ a mindennapi isteni 
tiszteletek megtartására nézve egyházközség intézkedett”.16 Nincs okom a további kételkedésre, hogy megtartották-e, vagy 
nem. Egy részletkérdés viszont továbbra is fennáll. Az ugyanis, hogy áhítatokat, imádkozásokat, vagy rendes 
istentiszteleteket tartottak? Bármi is történt, semmi közelebbi adatom nincs, hogy ez milyen hatással volt az egyházközség 
valláserkölcsi életére. Ma viszont szinte egyértelműen elmondható, hogy a kommunista rendszernek köszönhetően lassan 
elmaradtak a hétköznapi istentiszteletek. Ennek egyedüli jelét a csütörtöki harangozásban találjuk, éppen úgy, mint a 
vasárnap du tartott istentiszteletekének. Ez is valami, mert figyelmeztetőként mai nap is megmaradt a múlt ilyen irányú 
emléke. Legalább a harangszóban. 

Érdemes megfigyelnünk azt a szertartási logikát, mely követi az anyakönyvek beosztását. Nem a keresztelési 
bejegyzésekkel kezdődik a társas anyakönyv, mint az teljesen megszokott más gyülekezetekben, hanem az esketésivel. 
Miért? Egyszerű a magyarázat: csupán azért, mert ahhoz, hogy gyermekáldás legyen, egyszer házasságra van szükség. 
Ennek köszönhetően, tehát a kövendi anyakönyvek mindkét esetben (I. és II kötet) a házassági megáldásokkal indulnak, a 
keresztelési bejegyzésekkel folytatódnak, majd a temetési bejegyzésekkel záródnak.  

Csupán egyszerű kíváncsiságból megfigyeltem 1925-1930 közötti, keresztelésekről történő bejegyzéseket, melyek 
rendjén megállapítom a következőket: Öt év alatt 116 keresztelést végeztek Kövenden, melyből egyet Dr. Boros György 
püspök végzett a harangszentelés alkalmával 1925. július 26.-án és egyet 1956.-ban Bíró István, bágyoni lelkész.  

Ádámosy Gábort 1931. június 9.-ig találjuk a szertartásvégzők sorában, hiszen ezt követően a bágyoni lelkész 
mellett ott van a sinfalvi Árkosi Tamás, Gálfi Elek teológus, Bende Béla „papjelölt”, Balogh Dénes énekvezér, de Balázs 
Ferenc, mészkői lelkész is. Ezt a szolgálatot ugyan Bíró István jegyezte be az anyakönyvbe /1931/16. Old/, de tudjuk, hogy 
több alkalommal is járt Kövenden szolgálat, vagy más ügyben17.  

                                                 
14 Számadásos – Jegyzőkönyv – 1907.04.10 
15 Jegyzőkönyv – 1912.02.16/keblitanácsi gyűlés/4. határozat 
16 Számadásos – Jegyzőkönyv – 1912.02.27 
17 Erről Fikker is ír: Lásd: Prédikációs kötetem! 
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A temetési szertartások tekintetében is ugyanezt az időszakot vizsgáltam. Az anyakönyv bejegyzése szerint öt év 
alatt 107 temetési szertartást végezett a lelkész, melyhez hozzáadandó az a nyolc, melyet a szomszédos Bágyon lelkészei, 
Kovács Imre és Bíró István szónokok végeztek. 1930-ban viszont egy szolgálattal megjelent a gyülekezetben Komjátszegi 
Géza is, aki Biharon, majd Kolozson volt lelkész. Róla készült rövid ismertetőm megtalálható: (internetes hely), valamint 
bővebben olvasható az „Unitárius örökségünk Biharon és Nagyváradon” c. munkában. 

Ebben a fejezetben még három megjegyzést szeretnék közölni a kedves olvasóval, melyek elhallgatása esetén 
nemcsak lelkivilágommal kerülnék szembe, hanem csorbult maradna az egyházközség valláserkölcsi életének összképe is. 
Amikor ismerkedtem az egyházközség Ádámosy lelkész által vezetett időszakával és elérkeztem arra a pontra, amikor 
részleteiben is beláttam az egyházközség valláserkölcsi életébe, szinte nem hittem a szememnek, amikor azt olvastam, hogy 
a gyülekezet égisze alatt működő „gazdakör” olyan minősítést kapott, mint amely egyesület nagymértékben közreműködött 
az egyházközség valláserkölcsi életének emeléséhez. Hogy mi gondom ezzel? Éppen tevékenységére utal a mögötte levő 
feladatsor, melynek köszönhetően gyakran kiderül, hogy az egyházközség anyagi életével kapcsolatos munkát végez, 
melyből közvetlen haszna származik a gyülekezetnek. Ezzel párhuzamosan olyan munkásként tűntetik fel a gazdakört, 
mely folyamatosan lendületbe hozza a valláserkölcsi életet. A teljes tevékenységi képsor akkor kerül szemünk elé, 
amennyiben ismét egészében látjuk a gazdálkodás szerepét 1948-ig.  

Az egyházközség valláserkölcsi életének mindenképpen meghatározó alkalmai voltak azok az ünnepélyek, 
melyek mind előkészületükben, mind eseményükben eltértek a megszokott, vasárnapi, vagy ünnepi alkalmaktól. Ezeket 
nem kívánom részleteikben bemutatni, hiszen ennek az írásnak más a célja, de elhelyezésük a megfelelő értékelési skálán, 
elmaradhatatlanul szükséges. Ennek indokaként nem kell felhoznom semmi mást, csupán a máig terjedő, általános, kövendi 
hozzáállást, miszerint ha összeütnek két fedőt, akkor a kövendiek számára elegendő hívásnak bizonyul arra, hogy részt 
vegyenek az összejövetelen.18  

A megemlékezések is fontosak voltak az egyházközség valláserkölcsi életében. Ezek közt első helyre sorolom 
a Dávid Ferencről szóló megemlékezéseket, illetve évenkénti istentiszteletek, ünnepélyek megtartását, hiszen ezek az 
alkalmak elsőrendűek voltak az unitárius öntudat elmélyítésére. Annál is inkább, mert meg volt erre a mindenkori igény a 
gyülekezet tagjai részéről. Azt viszont már nem sikerült megértenem, hogy éppen egy ilyen ünnepélyen miként született 
meg a gyülekezet elutasító döntése, amikor kimondta, hogy nem rendeli meg a vallásszabadságot megörökítő Kriesch féle 
képet. Persze azóta tudjuk, hogy ott van az egyházközség birtokában, de hogy mi okozta a kezdeti ellenállást, arról semmi 
közelebbit nem tudok. Talán éppen az öntudat szólalt meg, miszerint nincs szüksége egyetlen kövendinek sem arra, hogy 
egy kép figyelmeztesse unitárius mivoltára, vagy éppen szabad vallásgyakorlatának lehetőségeire. Ez csak magánvélemény 
a többi mellé.  

Ádámosy lelkész idejével esik egybe az a sajnálatosnak minősített esemény, amikor megtudta a gyülekezet Főt. 
Ferencz József püspök halálát, aki 71 évi szolgálat után távozott az élők sorából. Nyomban intézkedéseket tapasztalunk a 
keblitanács részéről, melynek köszönhetően aprólékossággal kidolgozta a következő napok eseményeit. Mindenek előtt 
meghatározták, hogy a lelkész és gondnok vezetésével öttagú bizottság megjelenik az 1928. február 22.-i temetési 
szertartáson, akiknek útiköltségéről az egyházközség gondoskodik. Ebből az alkalomból 1000 leit utaltak át koszorú-
megváltás címen. Bizonyára többek előtt ismeretes, hogy ebből az alkalomból egy alapot hozott létre a Főhatóság arra a 
célra, hogy az egyházközségek ide megtehessék koszorú megváltási felajánlásaikat. Az esemény gyülekezeti 
megnyilvánulásaként 1928. február 26.-án, vasárnap gyászistentiszteletet tartottak a néhai püspök emlékére.  

Átérzem felelősségemet, ami a valláserkölcsi élet fejlesztésének bemutatását illeti és ennek tudatában eldöntöttem, 
hogy bár kevésbé sikeres időszakot jelentenek az első világháború környékén zajló események, - mint ilyen nem is 
tündökölhet az Ádámosy korszak közepén, mégis szóra érdemes több tekintetben is. Amikor figyeltem az egyházközség 
jelzett esztendeinek eseményeit, történéseit, egy adott pillanatban úgy éreztem, mintha nem is történne semmi háborúval 
kapcsolatos fejlemény a gyülekezet valláserkölcsi életében. Ebből a sejtésből persze nyomban kizökkentett az a néhány 
árulkodó megjegyzés, melyek aztán kiterebélyesítették a valóságot, melytől nem lett mentes a kövendi unitárius közösségi 
élet sem. Erre utalok a lelkész munkatársai említése rendjén, éppen a harangozó kérése során, vagy a belső embereknek 
szánt segélyek kiutalásának valóságában, itt viszont másabb megközelítésben szemlélem a kor adott állapotát. Mielőtt erre 
rátérnék, hadd említsem meg e helyen is, hogy a háború következményei felfedezhetők lesznek majd a jótékonykodásról 
szóló alfejezetben is, amikor még közelebb kerülhetünk a valóságot megfogalmazó korképhez.  

Minden túlzás nélkül megállapíthatom, hogy a valláserkölcsi élet, illetve az istentiszteletek megtartása, valamint a 
templom és a szertartások köré csoportosítható események – a háborúra való tekintettel ellentétben - a körülményekhez 
képest működött. Önkéntelenül is adódik a kérdés: Minek köszönhetően? Indokom csak az, amit már több helyen is 
sejtettem: amennyiben a lelkész helyén, azaz hivatalában maradt, akkor alig szenvedhetett csorbát – éppen Kövenden az 
egyházközség valláserkölcsi élete. Ennek pedig egyszerű a magyarázata, hiszen a lelkész elvégezte az istentiszteleteket, a 
szükséges szolgálatokat (temetés, keresztelés), s így nem tapasztalható szakadás. Az viszont pontosan kimutatható, hogy 
mit jelentett a gyülekezet férfi tagjainak a hiánya. Ez pedig elsősorban nem a templomlátogatásban mutatkozott meg, 
hanem otthon a családban, majd a gyülekezeti élet egészében is. Annyit viszont nyugodtan kimondhatunk – éppen a 
frontkötelesség miatt-, hogy a gyülekezeti élet valláserkölcsi életének ilyen méretű visszaesése nem minősíthető 
jellemzésként az adott időszakra, sőt felmentést követel.  

Az már nem az én tisztem, hogy végkövetkeztetéseket vonjak le az ifjúsági tevékenység visszaesésének értékelése 
rendjén. Tény ugyanis, hogy a szokásos ifjúsági munka, a gyermekek és az ifjúság nyári tanítása, vagy akár a téli 

                                                 
18 Visszaemlékezéseimben ott van a gyönyörű kép és a nyolcvanas évek végéről, amikor rendszerességgel teaestéket szerveztek, ahol nemcsak jól érezték 
magukat, hanem egyház- és emberszeretetükről tettek tanúbizonyságot. 
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foglalkozások is elmaradtak a világháborús események miatt. Hála Istennek nem éltem abban a korban, de a második 
világégésnek sem lehettem átélője. Mindaz viszont, amit hallottam a két világháború történéseivel kapcsolatosan, vagy 
éppen a második világháború frontjának aranyos menti átvonulásával szoros összefüggésben, elegendő tájékoztatást 
szolgáltat ahhoz, hogy megértsem az adott időszak nehézségeit. Persze nem sikerül elkülönítenem a gyülekezeti életet a 
falu lététől és nem sikerül szétválasztanom a vallásos lelkületet sem, hogy azokkal legyek, akik itthon maradtak, vagy azzal 
a 116 férfivel vállaljak közösséget, akik tartották 1915-ben a frontot, majd egy évvel később számuk 150-re emelkedett. 
Vagy az utóbbiakkal lövöldözöm, és közben remélem, hogy elkerüljön engem a golyó, vagy az otthoniakkal imádkozom 
azért, hogy hazatérjen a férj, az édesapa, a gyermek.  

Nem akarom felmenteni néhai Ádámosy Gábor lelkészt semmilyen felelősség alól, hiszen erre neki nincs is 
szüksége. Elgondolkoztam azonban azon, hogy mitévő lennék én, lelkészként, amikor nemcsak azzal szembesülök, hogy 
könnyes szemmel kell imádkoznom alkalomról alkalomra olyan asszonyokkal és leányokkal, akik férjüket, testvérüket 
várják haza, akikről nem tudnak semmit. De ez még csak sikerülne valahogy, hiszen nemcsak imádkozni tanítottak meg a 
teológián, hanem arra is megfelelő eligazítást kaptunk, hogy miként azonosulhatunk szenvedő, bánatos testvéreinkkel. A 
háborús események viszont ennél sokkal könyörtelenebb helyzetet teremtettek a kövendi gyülekezetben. Ugyanis, amikor 
valaki hírt kapott háborúban levő hozzátartozójáról, akkor az már rossz jelnek számított. El sem tudom képzelni a szomorú 
egyháztagokat, akik megtudták 1916 februárjában, hogy szerettük a fronton elveszítette életét. Ekkor 10 kövendi halt meg. 
Köztük négyen a fronton, haton pedig „katonai betegségben” a korházban. Úgye sokszor saját magunkat is képtelenek 
vagyunk megvigasztalni? Ádámosy lelkésznek pedig tíz családhoz kellett elmennie és megannyi feleségnek, gyermeknek 
kellett átnyújtania az evangéliumi vigasztalás szívhez szóló üzenetét.  

Végül pedig meg kell jegyeznem, hogy 1930-ban kezdeményezte a lelkész, hogy a „világháborúban elesett 
kövendi hittestvéreink emlékére a kultúrház mellett emlékoszlopot” állítsanak fel19.  

Segélyezés 
Ádámosy Gábor lelkész időszakának két fontos jellemvonása még mindig megemlítésre szorul, mert valószínű 

nem csak saját értékelésem alapján mondható el, hogy a valláserkölcsi élet élénksége érdekében igen lényeges 
szempontnak bizonyult egy olyan tevékenység, mint a „ légátusjáratás”, hanem ünnepről-ünnepre egyfajta mozgatórugót 
jelentett az egyházközség általános hangulatában. 

A másik, igen lényeges velejárója volt a gyülekezeti életnek az a jótékonykodás, melyről egyetlen pillanatig sem 
feledkeztek meg a kövendiek. Ez pedig nem volt más, mint a szegény rászorulók segélyezése. Ma talán már sok esetben 
jelképesnek tűnhet a kapott pénzösszeg, támogatás, főként, ha összehasonlítjuk azzal a segéllyel, melyet a lelkész, vagy a 
kántor kapott az adott időszakban, de amikor erről a gyülekezeti hozzáállásról beszélünk, akkor hibásnak bizonyul az 
előbbi megközelítés. Abban az összefüggésben kell helyesen látnunk a segítőkészséget, a jótékony viszonyulást, ahogyan 
abban az időszakban kezelték a kérdést. Amennyiben többre nem futja, akkor legalább annyi érzéssel kell közelítenünk a 
felvetett ügyhöz, mint amennyi kijár bármilyen időszakban bárkinek, aki rászorult mások támogatására. És még egy adalék: 
sehol nem találtam olyan feljegyzést, melyből arra következtethetnék, vagy utalhatnék, hogy a gyülekezeti támogatottak 
közül bárkinek is kérően kinyúlt volna a keze a keblitanács, a vezetőség, a gyülekezet felé. Egyszerűen emberi hozzáállás 
kérdése volt és maradt a közösségben, - mondhatom alapfokú együttérzés azokkal, akiknek minden bizonnyal nehezen 
került elő a mindennapi betevő falat.  

Tudatában vagyok annak, hogy a kedves olvasó azért vásárolta meg e könyvet, hogy megismerkedjen Kövend 
unitárius gyülekezeti múltjának azzal a 80 esztendejével, melynek három lelkész és megannyi egyházközségi tag volt az 
irányítója, megélője. Éppen ezért törekszem is arra, hogy megóvjam a sorozatos véleményem előtárásától, de időnként 
beleesem abba a kelepcébe, melyet a legmesszibbre el kellene kerülnöm. Így vagyok ezzel akkor is, amikor a kövendi 
unitárius gyülekezet segítőkészségét, nagylelkűségét vázolom. Amikor egymás után raktam az írásra szánt adatokat, 
azonnal felmerült bennem a kérdés, hogy milyen is saját hozzáállásom a mindenkori jótékonykodáshoz. Végigszaladtam a 
megfelelő eseményeken, s bár lelkületileg nem találtam kifogást magammal szemben, itt-ott előjönnek hiányosságok, ami 
az adakozást, vagy a folytonos segítségadást jelenti. Nem csak arról van szó, hogy miként sikerül megmagyaráznom 
követőimnek, híveimnek, hogy a mindennapok rendjén miként érvényesül a jézusi tanítás, hogyan lép gyakorlatba a ne 
tudja a te jobb kezed, hogy mennyit adott a jobb, vagy ehhez hasonló figyelmeztetések, hanem a személyes hozzáállás a 
fontos. Ezt láttam a kövendi gyülekezeti életben, s ma már lényegtelen, hogy a lelkész, a gondnok, a keblitanács 
vezetésével születtek-e meg a végső döntések és kivitelezések, vagy éppen valamelyik gyülekezeti tag sugallatára indult el 
a folyamat. Az egész támogatási rendszerben ugyanis nem az egyes személyek szerepe a fontos, hanem maga a 
folyamatosság, mely nyomon követhető esztendőkön át. Nem a kiutalt segélyek összege a lényeges, hanem a szándék, mely 
megteremte közös akaratként azok segítését, akik minden valószínűség szerint nemcsak rá voltak szorulva, hanem 
örvendtek is azért, hogy odafigyelnek rájuk.  

A folyamatos támogatásnak voltak előzményei, hiszen a jó gazdához szorosan hozzátartozott az is, hogy amikor 
elkészítette a következő évre szóló pénzügyi tervét, akkor azt is szemügyre vette, hogy milyen bevételből sikerül fedeznie 
az adott kiadást. A „szegény sorban élő kövendi unitáriusok” között 40-50 Korona összeget osztottak szét az 1910-es 
években. Azt nem sikerült megtudnom, hogy miként teremtették elő a megfelelő összeget, vagyis milyen forrásból 
különítették el a „Kovács Dénes alap” megjelenéséig. Minden bizonnyal a pénztár fedezte a kiadást. A jelzett alapítvány 
megszületésétől kezdve viszont adva volt a forrás és a lehetőség arra, hogy a kamat bizonyos részét a fenti célra fordítsák. 
Azt sem ismerem, hogy miként állapították meg a kifizethető összeg mértékét, bár könnyen következtetek arra, hogy az 

                                                 
19 Nem valósult meg az elképzelés. 
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alapítvány megszületését követően, az abban elhelyezett, tőkésített összeg mértékéhez igazították a segélyként kiutalható 
összeg nagyságát.  

A támogatás rendjéhez, ugyanakkor komolyságához szorosan hozzátartozott, hogy minden esetben bizottság 
intézte az ezzel járó feladatot. Általában öttagú bizottságot jelöltek ki erre a célra, akik pontos jegyzőkönyv alapján utalták 
ki a pénzt, megjelölve a személyeket, illetve, azok nevét is, akik a gyermekek helyett átvették az összeget. Lényegesnek 
számít az a tény is, hogy szinte rendszerességgel január 2.-i keltezésűek az átadási jegyzőkönyvek, amiből egyértelműen 
látszik, hogy mindig év elején osztották ki a segélyt. Az összegre vonatkozóan megjegyzem, hogy 2-5 Korona közt 
mozogtak a kiutalások. Találtam olyan jegyzőkönyvet is a segélyezésekről, melyben megjegyezték, hogy „e szegény 
alapnak fele része az állami iskolában tanulóknak adatott át Kovácsi Pál áll. isk, tanító nyugtájára, de a bizottság azt a 
megjegyzést tette, hogy a tanító úr mutassa ki mire és kinek osztotta ki az átvett összeget” 20. Ebben az esetben, tehát látjuk 
azt az alapos odafigyelést, mellyel mondhatni több körültekintéssel kezelték az ügyet, mint, más, összegében sokkal 
komolyabb horderejű intézkedést. Nemcsak arra fektettek hangsúlyt, hogy a bizottság átadja az összeget, de egy megfelelő 
névsor kíséretében, „nyugta” ellenében, az iskola tanítóját is beavatták, aki aztán felelősséggel tartozott az elszámolás 
rendjén, hogy célba érjen a segély.  

Mielőtt áttérnék a belső emberek, illetve magánszemélyek irányában mutatott jótékonysági cselekedetek 
bemutatására, hadd említsek fel néhány tudnivalót, mellyel 1920-ban találkoztam. Megragadta figyelmemet néhány 
jegyzőkönyvi bejegyzés, melyben szociális tevékenységről, illetve azok elmaradásáról esett szó. Érdekes, hogy a szociális 
tevékenységek közé sorolták:  

a). Daloskör, népkönyvtár, gazdakör, fogyasztói szövetkezet eredményesen működött 
b). Csecsemő, árva, anyavédelem tekintetében intézkedésre nem volt szükség 
c). Szegénység, alkoholizmus és tüdőbaj dolgában nem kellett intézkedniük 
d). Kellő gondot fordítottak a középiskolai tanulmányra és tananyagra. .  

Kijelentem, hogy nem csak a b), és c). pontok ragadták meg figyelmemet, vagy inkább az abban felsoroltak, 
hanem maga a tény, hogy ebben a formában még soha nem találkoztam ezekkel a kérdésekkel, főleg nem így, egymást 
követően. Mellőzőm korabeli kutatásaim eredményének előtárását, melyet mutatott néhány nem kövendi gyülekezet a 
szegénység kérdéskörével kapcsolatosan, vagy azt a kezelési módot, melyet megválasztottak elintézésképpen. A fenti 
bejegyzések, alkoholizmusra, szegénységre vonatkozó megjegyzése még akkor is figyelemre méltó, ha nincs mögötte 
semmilyen, bizonyítható tevékenység. Főként az alkoholizmus számít ugyanis egy olyan témának, amiről sem akkor, sem 
most nem beszélünk teljes nyíltsággal. Ennek ellenére, mégis találunk őszinteséget az 1920. esztendő bejegyzéseiben. Ez 
figyelemre méltó! 

A belső emberek segélyezése 

A belső emberek segélyezése mindenképpen szóra érdemes, hiszen ezzel elég sokat foglalkoznak a keblitanácsi 
gyűlésekben, sőt több alkalommal a közgyűlések elé is kerül a kérdés. Ebben a segítségadásban is megtaláltam egy 
folyamatosságot, mely a kommunista rendszer időszakában is kimutathatóan megjelent, csupán annyi gond van ezzel 
kapcsolatosan, hogy valakinek be kell vállalnia, hogy kimutatja annak rendszeres folyósítását, vagy megcáfolva rámutat 
azokra az esztendőkre, melyekben bizonytalan, vagy éppen elmaradt a segélyek átutalása a belső embereknek.  

Tájékoztatásképpen egy szerény kimutatásban bejegyeztem a 
segélyezésekkel kapcsolatos adatokat azokról az évekről, melyekben 
bizonyíthatóan megjelennek a nevek és az összegek. Az időnkénti 
tárgyalások szövegezése viszont teljességgel arra enged következtetni, hogy 
ezek rendszereseknek is bizonyultak. Megjegyzendő még, hogy a belső 
emberek segélyezése két forrásból történt. Az egyik az ún. állami segélyt 
jelentette, melyet volt példa, hogy megosztottak a lelkész és az énekvezér 

között, de lehetett gyülekezeti gyűjtés alapján véghezvitt segélyezés, melyet a kántor esetében alkalmaztak. A valósághoz 
az is hozzátartozik, hogy az 1. Világháborút megelőzően nem találkoztam rendkívüli segélyezéssel, még kevésbé olyannal, 
mely magán hordozta volna a rendszeresség bármilyen árulkodó jelét. 

Amikor megállapították az összeg kiutalását, akkor természetesen figyelembe vették az állami segély nagyságát. 
Az elosztásnál pedig minden valószínűséggel azt az általános gyakorlatot követték, miszerint a kántort a lelkésznek adott 
összeg fele illeti meg. Ugyanakkor feljegyezték azt is, hogy a 300 korona a Főhatóságtól érkezett azzal a céllal, hogy abból 
„első sorban belső emberek drágasági pótléka fedeztessék”.21 

A későbbiek során nem csak arról szól a lelkész előterjesztése, hogy 1919.12.27.-én megállapította a Keblitanács a 
fizetéspótlék összegét a belső emberek számára, hanem arra is felhívja a figyelmünket, hogy időközben megváltoztak a 
„megélhetési viszonyok”, melyekhez igazodva kell rendezni az új segélyezési összegeket. A határozatban azzal találjuk 
szemben magunkat, hogy a lelkésznek 5000 korona pénzt határoznak meg évi segélyként, míg a kántornak gabonagyűjtést 
kezdeményeznek. Hasonlítsuk csak össze az 1919.12.27-i állapottal a mostani meghatározott összeget! Amennyiben az 
akkori 800 koronát és a mostani 5000-et figyeljük, akkor nyomban tapasztaljuk a komoly értéktelenedést.22 

„Amerikai szeretetadomány”23 elosztásáról is van szó. 

                                                 
20 Jegyzőkönyv – 1912.12.31/keblitanácsi gyűlés/5. határozat 
21 Jegyzőkönyv – 1918.01.11/keblitanácsi gyűlés/168. Old/4. határozat 
22 Uo.- 1920.08.29/keblitanácsi gyűlés/3. határozat 
23 Uo.– 1924.03.01/keblitanácsi gyűlés/4. határozat. 

Összeg Év 
lelkész énekvezér 

1915 100 Kor 50 Kor 
1918 200 Kor 100 Kor 
1924 3000 lei 1000 lei 500 lei 

 



 8 

Úgy érzem, hogy nem mehetek el szó nélkül a lelkésznek kiutalandó, évi segély mellett anélkül, hogy legalább a 
tudósítás szintjén ne közöljem a korabeli adatokat: 24 

1924-ben 500 leit Kiss Jakab, volt énekvezérnek utalták át.25 Egy évvel később arról beszélnek a kövendiek, hogy 
egykori énekvezérük „olyan szegénységben halt el” Derzsben, hogy temetési költségeit közadakozásból fedezték az ottani 
egyházközség hívei. A töprengésnek, vagy gondolkodásnak legkisebb jelét sem tapasztalom, s miután a lelkész előtárta 
szándékát, miszerint gyűjtést kezdeményez a volt énekvezére temetési kiadásainak utólagos pótlására, nyomban 1200 lei 
segélyt küldenek a derzsi lelkész címére. Úgye nem kell semmit sem szólnom azzal kapcsolatosan, hogy a hála, a köszönet 
és jólelkűség azonnal megszólalt a kövendi vezetőségben. Erre csak annyit kell még megjegyeznem, hogy nem is tudnak 
másak lenni! 

A jótékonykodás témakörébe, de jelen fejezetbe még három rövid tudósításnak biztosítottam helyet. Mindhármat 
igen fontosnak és lényegesnek tartom, hiszen ha csupán ezekre szorítkoznánk, akkor, amikor a gyülekezet ilyen irányú 
érzését és tevékenységét ecseteljük, éppen elég bizonyítékként szolgálna ahhoz, hogy valóságos színében felmutassuk az 
együttérzést, a segítőkészséget minden jellemvonásával együtt.  

Sehol nem találkoztam a dicsekvésnek egyetlen jelével, vagy arra utaló nyomával. Ennek ellenére én elmondom, 
hogy amiként bizonyára mindenki ismeri saját magát, de tisztában van azzal is, hogy lelkében mennyit ér, így 
viszonyulhatott a gyülekezet is kéréssel azokhoz, akik már nem éltek a faluban, de akiknek segítségére számítottak a 
templombelső berendezésének beszerzése alkalmával. Eldöntötték ugyanis, hogy megkeresik a „távollakókat” 26 annak 
reményében, hogy előteremtődjön a szükséges összeg. 

A testületi összefogásnak jelei tapasztalhatók azokban az esetekben, amikor valakit természeti csapás ért a faluban. 
Szinte egy emberként mozdultak és siettek a bajba jutottak segítségére. Köztük voltak természetesen azok, akik már 
megelőzően saját bőrükön tapasztalták, hogy leégett a házuk, vagy melléképületük, de ott voltak azok is, akik féltették 
szomszédságban levő ingatlanjukat, de segítő kezet nyújtott az is, aki a falu másik felében lakott. Ennek az összefogásnak 
beszédes bizonyítéka nyomon követhető az Ádámosy lelkészt követő időszakokban is, sőt még azt is megkockáztatom, 
hogy az együtt ünneplések hangulata nemcsak a közmunkák végzésében volt meghatározó, hanem ebben a szellemiségben 
is, ami a mások iránti féltés és segítségadás őszinte megnyilatkozása volt és maradt. Ezt a tényt erősítik azok a kérések, 
melyek más vidékre költözött, időközben megkárosult, volt egyháztagok részéről érkezett az egyházközség felé, akiket 
soha nem engedtek el üres marokkal a kövendiek. Azt mondhatom, hogy ha nem is minden esetben számottevő, de 
ugyanakkor jelentős összeget kiszorítottak az előre nem tervezett költségvetésből, hiszen ellenkező esetben éppen saját 
lelkiségükkel állt volna szöges ellentétben az elutasítás.  

Akarattal a végére hagytam azt a történetet, mely mára akár viccesnek is minősíthető, ám azt 1919-ben kizárólagos 
komolysággal kezelte a keblitanács. A csendőrök felkeresték a lelkészt, akivel közölték, hogy havi 8 métermázsa tűzifát 
kérnek ajándékba az egyházközségtől. Pontosan nem tudom, hogy milyen hosszúra nyúlt ez a csevegés, de elképzelem, 
hogy a lelkész kijelentette, hogy ehhez feltétlenül szükséges a keblitanácsi gyűlés összehívása, ahol ő tájékoztatja a 
vezetőséget a csendőrség kérését illetően, majd minden bizonnyal megszületik a döntés. A gyűlést összehívták, ahol 
kihangsúlyozták, hogy bizony a havonta kért mennyiség számottevő, amit nem teljesíthet az egyházközség. 
„Egyszersmindenkorra” meghatározták, hogy adnak egy öl tűzifát ajándékba, viszont semmiképpen nem vállalkoznak a 
csendőrség rendszeres, tűzifával történő ellátására.  

Ami ezt követi, az már kimondottan merészségnek számított. Főként abban az időszakban, amikor nemcsak egy 
más ország közigazgatási rendszerére kellett átállnia az egyházközségnek, hanem a trianoni határrendezés következtében a 
csendőri állomány is sokak számára érthetetlen ajkúvá változott. Szóval, a következő, megnyugtató választ közölte a 
keblitanács: Az egyházközségben minden esztendőben tartanak nyilvános árveréseket, melynek időpontját előre közlik az 
egyháztagokkal. A kitűzött időben a csendőrség is részt vehet a nyilvános árverésen, és nyugodtan vásárolhat magának fát. 
Ezt komolyan is gondolták! 

Légáció 
Ádámosy Gábor lelkész idejében szinte teljességgel nyomon követhető a légátusok jelenléte az egyházközségben. 

Azt kijelenthetem, hogy folyamatosan gondot fordítottak erre a tevékenységre. A kövendi példa, azaz a légátusfogadás 
ténye nemcsak a gyülekezeti hangulat emelésére szolgált, hanem elsődleges szerepet nyújtott abban a nagy 
tevékenységben, mely a jövendő idők lelkészeinek felkészítését jelentette. Vagyis részt vállalt a gyülekezet a légátusok 
ünnepi szolgálatai rendjén abban, hogy hozzájussanak a szakmai tudáshoz, mely elmaradhatatlanul szükséges volt a 
gyakorlati, gyülekezeti életben. A második szempont is igen lényeges, hiszen soha nem engedték el a légátusokat üres 
kézzel. Azaz megvalósult a más helyeken is gyakorlatban levő szokás, hogy pénzt gyűjtöttek a gyülekezeti tagoktól, melyet 
aztán átadtak a szolgálatra rendelt légátusnak.  

A légátusjáratásnak vannak olyan összetevői is, melyeket szükségesnek tartom a felelevenítésre. Előbbi, egyik 
megjegyzésem megerősítésére szolgálhat, ami a légátusjáratás folyamatosságát jelenti az adott időszakban -, hogy éppen a 
legnehezebb időnek számító, 1. Világháború folyamán is fogadtak légátust. Gondoljuk csak el, hogy lélekszámában, a 
férfierő lényeges megapadásának idején, az anyagi ellehetetlenülés és nincstelenség közepette is fogadott légátust az 
egyházközség. Ennek ismeretében nem kell semmilyen más jegyzetet hozzáfűznünk a helyzethez, csak egyszerűen 
megerősítenünk továbbra is megelőző véleményünket, hogy bizony derék gyülekezete volt a lelkésznek, szívélyes 

                                                 
24 Uo.- 1920.12.16/keblitanácsi gyűlés/1. határozat 
25 Uo.– 1924.03.01/keblitanácsi gyűlés/4. határozat. 
26 Uo.– 1913.02.23/közgyűlés/9. határozat. Jelen pillanatban csupán 1800 Korona állt rendelkezésre. 
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hozzáállása a gyülekezeti tagoknak, hogy az ínséges időszakban is ilyen lelkülettel sikerült gondot fordítaniuk egy többlet 
kiadást jelentő tevékenységre.  

A fentiek figyelembe vétele mellett, ugyancsak a már említett háborús időszakra vonatkozóan elmondhatom, hogy 
továbbra is gyakorlatban tartották azt a régebbi (?) hagyományt, miszerint nem a légátus jelenlétében, vagy gyülekezetben 
történő tartózkodása alkalmával járták a híveket és gyűjtötték a légátumot, hanem azt megelőzően. Vagyis minden ünnep 
előtt, időt és fáradságot szántak rá, hogy, amikor elérkezett a nagy nap, megjelent a légátus, akkor csak kezébe kellejen 
adják a neki szánt tiszteletdíjat, ajándékot.  

Sőt olyan indítvány is elhangzott a korabeli vezetőség részéről, hogy névsor alapján – bizonyára senkit ki nem 
feledve -, végezzék a gyűjtést, hogy minél teljesebb legyen az ajándékozás. Elképzelem azt is, hogy amennyiben tették 
mindezt az 1. Világháború idején és eredményesen, akkor mennyivel sikeresebb volt egy sokkal csendesebb időszakban, 
amikor nyugodtabb vizeken evezett az egyházközség. Az előbbi kijáráshoz és gyűjtéshez szorosan kapcsolódik az a döntés, 
miszerint meghatározták a legátusnak szánt összeget (1916-ban 50 korona) és arról is szót ejtettek, hogy a fennmaradt pénzt 
mindenképpen tőkésíteni kell. Erről ugyan nem beszéltek semmi többet, magam sem találtam annyira fontosnak, hogy 
utána nézzek a pénzvitel rendjén, de meggyőződésem – tapasztalva a vezetőség hozzáállását az egyházközség ügyeihez -, 
hogy ezt a kérdést, vagyis a légátusjáratást is minél biztosabb alapokra kívánták helyezni. Ezt az ügyet szolgálta a hívektől 
begyűjtött, de alkalomról-alkalomra fennmaradt pénz tőkésítése. Érdemes szóvá tennem azt is, hogy ez a fennmaradt 
összeg nem csordogált bele az egyházközség pénztárába a többi mellé, hanem külön légátum-alapot hoztak létre és abban 
kapott elhelyezést.  

Bizonyára ismerős a kedves olvasó előtt az 1. Világháború időszakában megjelent Hadikölcsönkötvény, mely 
tulajdonképpen az akkori időszakban, a háborús helyzetnek köszönhetően gazdasági továbblépést jelentett. Ekkor nemcsak 
a tehetősebb emberek, hanem maga az egyházközség is kötvényekbe fektetett némi pénzt, aminek tulajdonképpen volt egy 
határa. 1000 Koronát ért egy ilyen kötvény, melyet természetesen csak akkor tudott kiváltani az egyházközség, amikor a 
teljes összeg birtokában volt. 1916 decemberében 800 Koronát számoltak a légátus-alapban, ami azt jelenti, hogy még 200 
hiányzott ahhoz, hogy kötvényre válthassák. Nem sikerült megtudnom, hogy végül is sikerült-e az elképzelés, hogy 
összegyűjtsék a fennmaradt összeget, vagy maradt minden a továbbiak során is a régiben, illetve lassan az értéktelenedés 
sorsára jutott a sok gonddal és törődéssel összegyűjtött pénz.  

Az előbbi bizonytalanságomat nem oszlatta el megfelelően a következő évben kiküldött dékáni irat. Ennek 
kapcsán megtudjuk ugyanis, hogy a dékán felkéri az egyházközséget, hogy tekintettel a háború miatt előállt drágaságra, 
amennyiben lehet, akkor emelje fel a légátum összegét. Arról sem tudok, hogy továbbra is az 50 Koronát fizették, vagy 
megtoldták-e valamennyivel, és nem is kívánok összehasonlítgatni e helyen összegeket, hanem inkább arra összpontosítok, 
ami megelőzően még homályban maradt. A jelzett iratra azt válaszolja ugyanis a vezetőség, hogy az időszakos gyűjtések 
nem fedezik a kívánt összeg (?) kifizetését, de mivel nincs tartalék sem annak kiegészítésére, arra kényszerülnek, hogy 
fenntartsák a régebbi gyakorlatukat. Bő négy hónappal vagyunk a megelőző beszélgetést követően. Ez sok időnek számít, 
főként, amennyiben figyelembe vesszük a pénz gyors értéktelenedését a háború miatt. Ettől függetlenül azonban 
képtelenségnek tartom, hogy négy hónap távlatában, teljes mértékben kiürült volna az a korábban még 800 Koronás 
légátus-alap készlet, amiből két ünnepen 100 (esetleg 200?) koronát kifizettek. Bármennyire is különös – mert erre nincs 
megfelelő bizonyítékom -, inkább hajlom arra, hogy a vezetőség előteremtette a szükséges 200 Korona, hiányzó összeget és 
befektette kötvénybe a pénzt. Ebben az esetben minden magyarázat meg van arra, hogy nincs pénz, az időszaki gyűjtések 
pedig nem érik el még a kívánt összeget sem.  

A ’20-as évek gyakorlatában találunk némi változást, hiszen nemcsak a pénznem változott (Korona-lei), hanem 
bizonyos hiányosságok következtében meg növekedett a gyülekezeti igény is a légátusokkal kapcsolatosan. Miért említem 
ezt? Azért, mert 1925-ben találtam egy bejegyzést, miszerint továbbra is fogad légátust az egyházközség, de ebben az 
esetben – írják a dékánnak – bizonyos feltételeket támasztanak. Az első, hogy a „tanév 3 ünnepére” kérnek szolgálattevőt, a 
második kikötésük pedig az, hogy csak „papnövendék lehet”. Ugyanakkor a gyűjtési gyakorlattal kapcsolatosan is további 
meghatározást kapunk, amikor az egyházfik feladataként megjelölték a gyűjtést, illetve kimondták, hogy az ünnepet 
megelőző vasárnapon kell lebonyolítani a cselekedetet.  

Most nem bonyolódom bele abba, hogy mi is áll tulajdonképpen a két feltétel mögött. Az első ugyanis, szinte 
magától értetődően megmondja, hogy mire is utalnak a feltételben. A második követelmény viszont már sokkal 
lényegesebbnek bizonyul. Két vonatkozásban is. Az egyikről nem ejtek szót, mert nem tartom érdemesnek arra, hogy jelen 
írásban erről értekezzem, a másik viszont igen lényeges tájékoztatást szolgáltat arról, hogy mit is jelentett a csak 
papnövendék fogadása. Tudnunk kell, hogy a kántortanító és lelkésznevelés egy intézményben folyt, s a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően a kántorok is alkalom adtán szolgálatokat láttak el, azaz helyettesítették a lelkészt. Ez még 
mindig nem jelentette azt, hogy mindeniknek meg volt hozzá a megfelelő végzettsége. Erre szolgált a teológiai 
lelkésznevelés, illetve azon megszerzett bizonyítvány, ami feljogosította a lelkészi szolgálatok teljes értékű végzésére, 
illetve jogában is állt megpályázni egy megüresedett lelkészi állást. Azok voltak, tehát a papnövendékek, akik a megfelelő 
felkészítésben részesültek. Akiket pedig – követelésük rendjén – kizártnak minősítettek a légátusfogadásból, a középiskolai 
tanulmányaikat folytató diákokat jelentette. Az aztán egy másik kérdéssort állít fel, hogy mi is történt ezekkel a 
középiskolai tanulókkal. Voltak ugyanis, akik lelkészi pályára álltak, vagy maradtak kántortanítók, vagy éppenséggel 
megszerezték középiskolai végzettségüket, de nem álltak semmilyen szinten az egyház szolgálatába. A fentiek figyelembe 
vételével most már a kedves olvasó több irányba is gondolkodhat, de még egy annyit megjegyzek, hogy semmilyen 
mögöttes, rossz szándékot ne keressen az intézkedésben. Teljes mértékben igazolhatjuk a korabeli vezetőséget, amikor úgy 
gondolkodott és annak értelmében cselekedett, hogy olyan légátusnak kívánja adni a gyülekezet adományát, pénzét, aki 
néhány év múlva, az egyház keretén belül, maga is gyülekezeti szolgálat rendjén kamatoztatja tudását, lelki talentumait.  



 10 

Ifjúsági tevékenység 
Meg kell említenem az ifjúsági munka jelenlétét is az egyházközség valláserkölcsi életében, mely „erkölcs 

nemesítő egyesület”-ként került be az egyházközség múltjába már 1907-ben. Bármennyire is kíváncsiskodtam, kutakodtam 
egy dalárda létezése iránt, nem találtam korábbi feljegyzést, mint 1910. Ebben az esztendőben viszont létezett az „EMKE 
daloskör”, mellyel szoros összefüggésben említették a „népkönyvtárat” is, melynek bizonyára az unitárius kiadványok 
fontosabbjai képezhették állományát, melyről semmi közelebbit jelen alaklommal nem tudok.  

Nem zárhatom le a valláserkölcsi életről szóló, az istentiszteletekkel kapcsolatos fejezetet anélkül, hogy röviden ne 
tegyek említést egyetlen negatívumról. Ezt viszont úgy kell kezelnie a kedves olvasónak is, mint szinte egyedülálló 
figyelmeztetést és nem általánosan elterjedt távolmaradási gyakorlatot. Sőt kiemelem, hogy Ádámosy Gábor idejében, 
közelebbről 1920-ban találtam az első elmarasztaló megjegyzést az istentiszteleteken való részvétellel kapcsolatosan, mely 
kizárólagosan a férfiakra utalt, akik nagyobb számban is látogathatnák az istentiszteleti alkalmakat. Sőt még jobban 
pontosítok a tudósítást illetően, hiszen arról szól az értesítés, hogy ez a felhívás főként a keblitanács tagjai felé szól, 
akiknek példát kell mutassanak a gyülekezet többi, férfi tagjainak is.  

Az egyházközség valláserkölcsi életében igen fontos időszakot jelentett az 1920-as évek vége. Be kell vallanom 
azonban, hogy ez közel sem kapott olyan erőteljes hangsúlyt, mint a szomszédos Bágyonban. Sőt minden jel arra mutat, 
amit már korábban, többször is megállapítottam a kövendi gyülekezettel kapcsolatosan, hogy a legnemesebb fegyverét, a 
békességszeretetét vonta elő és nem a háborgásét. Talán éppen ezért sikerült neki megoldania gyülekezeti szinten azt a sok 
feszültséggel, támadással és megszorítások sorozatával megnehezített időszakot is. 1928 egy olyan évet jelöl az unitáriusok 
történetében, amikor köztudottá vált, hogy egy amerikai csoport járja a gyülekezeteket, annak következtében, hogy igen 
sok panasz érkezett az unitárius istentiszteletek, rendezvények megzavarásával, azok meggátolására való törekvések 
szüntelen megismétlődésével kapcsolatosan. Nincs arról tudomásom, hogy Kövenden is járt volna ez a csoport, még 
átutazóban sem, viszont a korszakot jellemző hangulatnak enyhe megjelenését tapasztaltam a kövendi gyülekezeti életben 
is. Érdemes ebben az esetben is jól odafigyelnünk a korabeli tudósítások hangvételére, hiszen a finom fogalmazás mögött 
nemcsak egy lelkész, gondnok, vezetőség, hanem meghúzódik egy teljes szemlélet. Az tény, hogy az előterjesztés rendjén a 
lelkész saját meglátását tolmácsolja, szerény fogalmazásba palástolva, amin ugyan sok minden múlott. Azaz annak rendje 
és módja szerint történtek az események, s így nem vonták magukra a tanügyi hatóság haragját. Mi is történt 
meghatározottan? A tanügyi hatóság megtiltotta, hogy a gyülekezeti élet keretében táncmulatságot szervezzenek nyilvános 
helyen, mint amilyennek a kultúrotthon bizonyult. Amennyiben megtagadják a korlátozást, és ennek ellenére megrendezik 
az ünnepélyt, így megsértették volna a rendelkezést. Azt ajánlotta a lelkész, hogy mivel amúgy sem lakik a lelkészi 
lakásban, adják oda az ifjúságnak, annak két szobáját, hogy megtartsák ott a „műkedvelő előadásukat”, majd azt követően 
megrendezzék a táncmulatságot. 

Döntés született, amikor kimondták, hogy a „Keblitanács, tekintve az ifjúság kényszerhelyzetét, kivételesen 
megengedi /…/”, hogy megrendezze az előadást, illetve az azt követő táncmulatságot. Hozzátették azonban, hogy elvárják 
az ifjúságtól a „józan magaviseletet”. Ma is meggyőződésem, hogy nemcsak a lelkész okos döntése érdemel dicséretet, 
melynek köszönhetően „kijátszották” az időszak egyházellenes utasítását, nemcsak saját hírnevét öregbítette azzal, hogy 
kedvezően járt el az ifjúság érdekében, hanem hosszú távra bebiztosította a lassan felnövő ifjúság felelős szemléletét: a 
rosszból is ki lehet hozni mindig valami jót, ami továbbra is szolgálja a közösség jó hangulatát, előmenetelét. 

Esperesi vizsgálószék 
A valláserkölcsi élet fokmérőjeként minősíthető az évenként megismétlődő esperesi vizsgálószék és minden 

esemény, mely köréje csoportosult. Persze tagadhatatlan, hogy szemlélet kérdése, vagy nézőpont függvénye, hogy miként 
nyilatkoznak egyesek a vizsgálószékekkel kapcsolatos történésekről. A kövendi esetben egyértelműen elmondható, hogy a 
gyülekezeti élet fénypontjaként találták meg helyüket minden esztendőben. Sőt azt is kijelenthetem, hogy míg több 
egyházközségben a feszültségek feloldása volt az elsőrendű kötelessége a vizsgálószéknek, addig Kövenden az ünneplés 
kapott első helyezést. Mindennél fontosabb volt, hogy megszervezésében, lebonyolításában, ünnepélyességében előkelő 
helyen legyen és maradjon.  

Mivel említettem a szervezést, itt kell kiemelnem néhány, fontos tudnivalót a vizsgálószékek fogadásával 
kapcsolatosan. Általában nyomon követhető, hogy előzetes értesítés alapján időt, lehetőséget kapott a keblitanács arra, 
hogy megfelelően elvégezze teendőit a kijelölt időpontig, illetve felkészüljön a méltó fogadásra. Ádámosy Gábor lelkész 
idejében is a lelkész feladata volt a vizsgálószéki tagok fogadása és elszállásolása. Ezt nemcsak adott határozatok erősítik, 
hanem ezzel párhuzamosan arról is tájékoztatnak, hogy a fogadás költségei az egyházközség pénztárát terhelték. Az adott 
időszakban sehol nem találtam egyetlen utalást sem arra, hogy mekkora nagyságrendű volt ez a kiadási tétel, vagy esetleg 
gond lett volna azért, ha nem sikerült betartania a lelkésznek a hagyományosan megállapított étkeztetési költségeket. Arra 
viszont már nem fordítottam kellő hangsúlyt, hogy utána nézzek a számadások rendjén ennek a kiadásnak. Miért is kellett 
volna megtennem ezt, amikor minden a legnagyobb rendben, egyetértésben, békességben és szeretetben történt? Azaz 
majdnem minden. Ami némi gondot okozott időnként a keblitanácsnak, az elnökségnek, az nem volt más, mint egy közös 
akarat érvényre juttatása. Ugyanis egy-két alkalommal találunk olyan panaszt keblitanácsosok, sőt gyülekezeti tagok 
részéről, hogy ők is szívesen és szeretettel részt vettek volna a közebéden, melyet a vizsgálószék tiszteletére rendezett a 
gyülekezet. Helyesen felmérték a későbbiekre való tekintettel ezt az igényt, sőt hagyománnyá tették, hogy a vizsgálószéki 
istentiszteleteket követően családias hangulatban elfogyasszanak egy közös ebédet.  
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Köri közgyűlés 
Ádámosy Gábor lelkész idejében egy Köri közgyűlés tartásáról van tudomásom, melyre 1928. július 25.-én került 

sor. Nem áll szándékomban a részletes tájékoztatás, de szükségét érzem annak, hogy magyarázatra érdemesítsek néhány 
fontos, korabeli intézkedést. Köztudott, hogy az eseményre a kör egyházközségeiből érkeztek a lelkészek, gondnokok, 
képviselők és természetesen a kör vezetői, akikről kövendi tartózkodásuk idején gondoskodnia kellett az egyházközségnek. 
Mennyire természetesnek tűnik a feljegyzésekben, hogy a vezetőség gondoskodik a vendégek fogadásáról! Mintha egy-két 
vendégről lenne szó! Vegyük mindenek előtt alapul a fogadás évét! 1928-at jegyeznek a naptárak, amikor az utazás, az 
élelmezés, általában a vendéglátással járó feladatok és természetesen igények is más elbírálás alá estek ugyan, de a vendég, 
az vendég volt és főként a kövendiek esetében megérdemelte, hogy szeretettel fogadják, és hasonló érzésekkel távozzon, 
majd alakalom adtán jó lélekkel térjen vissza. 

Nincsenek számadatok a birtokomban s így nem is játszadozom túlzottan a lehetőséggel, amikor elképzelem 
magam előtt a Kövendre beérkező szekerek számát. Miért fontos ez? Azért, mert az egyházfik kötelességévé tették, hogy 
gondoskodjanak az idegenből érkező lovas fogatok ellátásáról. Gondoljunk csak bele! Manapság kinyitják a kaput, 
behajtunk gépkocsinkkal az udvarra, esetleg odébb mozdítjuk, hogy másokat ne akadályozzunk a kimenetelben és ezzel 
nincs is több gondja a házinak. Akkor viszont a több tíz kilométerről érkező, fáradt lovak ellátásával törődnie kellett a 
helybelieknek. És nem akárhogy! Mindig csodálattal figyeltem állattartó ismerőseimet, akik szinte nem is állatként, hanem 
családtagként kezelték jószágaikat. Sőt, talán az is elmondható, hogy jobban odafigyeltek azok pontos táplálására, itatására, 
mint ahogyan saját magukról gondoskodtak. Jelszavuk volt és maradt: először a jószág! 

A Köri közgyűlés templomi történéseivel kapcsolatosan nem áll szándékomban a közelebbi tájékoztatás, hiszen ez 
más természetű írás feladata. Itt viszont ki kell emelnem azt a valóságot, mely tulajdonképpen meghatározóan átitatta a 
kövendi gyülekezet múltját és átszűrődött jelenére is, hogy mindig büszke volt templomára és szín tiszta unitárius voltára. 
Ez két olyan tényező, melynek hallatán, vagy ismétlésén elakad sok kívülálló, mert nem érti eme büszkeség mibenlétét. 
Először magam is csodálkozással figyeltem a hasonló hangvételt, közbeiktattam saját meglátásaimat, majd belefúrva 
magam a gyülekezet múltjába, örömmel tapasztaltam azt a folyamatos „büszkeséget”, mely boldoggá tette minden idők, 
kövendi, unitárius emberét. Tagadhatatlan, hogy ebben komoly, szinte elsőrendű feladatot vállaltak a lelkészek, hiszen ők 
lettek a gyülekezeti érzés szócsövévé, amikor időről-időre „drága egyházközségünk, gyönyörű templomunk, szerető 
népünk” emlegetésével mélyítették a tudatot. Felteszem a fentiek után a kedves olvasó helyett a kérdést: Volt és van rá 
indok? A válasz egyértelmű: Igen. Pozitív válasz a megfelelő, hiszen alig találjuk a rendbontásnak néhány jelét, ami arra 
vall, hogy a gyülekezet egésze a békességet választotta. Azt a véleményt pedig a kövendiek nevében határozottan 
elutasítom, hogy készakarva elhallgatták az elődök a kellemetlen eseményeket éppen annak érdekében, hogy olyannak 
láttassák a jövendőt, amilyennek megálmodták. Semmit nem hallgattak el, hiszen beszédes bizonyítékai vannak a ritka 
számba menő kellemetlenségnek, rendbontásnak, ám minden esetben, még a legkilátástalanabbnak látszóban is elpróbálták, 
és sikerre vitték a békességet. Amennyiben még mindig nem elegendő a békességszeretet igazolására felhozott bizonyíték, 
akkor elmondhatom, hogy rendkívüli módon találkoztam a kövendi gyülekezet múltjában, történetesen éppen Ádámosy 
Gábor lelkész idejében is az eklézsiakövetés gyakorlatával. Erre viszont visszatérek a későbbiek során.  

Visszakanyarodva az eredeti gondolathoz, elmondom, hogy a Köri közgyűlések meghívása, fogadása, vendégül 
látása köré mindig hozzáilleszthető az a természetes büszkeség, mely régebbről fakadóan mába ágazik, hogy íme, ez a mi 
templomunk, ez a mi gyülekezetünk, ez a mi falunk. Érezzétek jól magatokat nálunk! Menjetek el békességgel, és szívesen 
látunk bármikor! Ez a hangulat és érzés került kifejezésre a családokban, amikor befogadták az érkezőket, és ez volt a 
végső szó abban a búcsúban, amikor felálltak a közös asztal mellől és jobbot nyújtva, elbúcsúztak egymástól, vendégeiktől. 

Püspöki vizitáció 
A valláserkölcsi élet igazi fénypontjaként jelentkezett az 1923-ban történt püspöki vizitáció fogadása, illetve az 

ahhoz kapcsolódó ünnepi rendezvények sora. Nem kell kétségbe esnie a kedves olvasónak, hogy mi következik ezután. 
Mennyi szépet és jót fogok összehordani a püspöki vizsgálat kapcsán, ha már sikerült olyan bőbeszédűre nyújtanom a köri 
közgyűléssel kapcsolatos meglátásaimat. Röviden csak annyit jegyzek meg az eseménnyel kapcsolatosan, hogy kellő 
tisztelettel és szeretettel fogadták a vizsgálószéket. Aki pedig kíváncsi mindarra, hogy mi történt, illetve mit örökítettek 
meg az utókor számára, az megtalálja a teljes jegyzőkönyvet a vizsgálószékek alkalmával felvettek sorában és a jelzett 
esztendőben. Tény és való, hogy mindenre kiterjedő, alapos tájékoztatást kapunk ebben a jegyzőkönyvben az egyházközség 
valláserkölcsi és anyagi életével kapcsolatosan.  

Fegyelmezés 
Akarattal hagytam a végére az egyházközség valláserkölcsi életének ismertetése rendjén azt az eklézsiakövetéssel 

kapcsolatos történetet, mely nem hogy kisebbítené az egyházközség múltjának nagyságát, hanem ellenkezőleg, még több 
fénnyel és világossággal ragyogta be azt. Ebben az esetben ugyanis nem arról szól a történet, hogy adott embereket 
kényszerrel, törvényes eljárásokkal, hasonló megfélemlítéssel meggyőztek arról, hogy nyilvánosan is bocsánatot kérjenek, 
hanem ezek mellőzésével, szinte azt is mondhatom, önszántukból tértek a bocsánatkérés útjára. A gyülekezeti élet egészét 
figyelve, most én könnyedén ki is mondom, hogy nem is tehettek volna mást egy olyan gyülekezetben, ahol bármerre 
fordultak mindenünnen a megbékélés és szeretet sugárzott feléjük. Egy megoldás volt: a bocsánatkérés. Mielőtt 
elkezdeném a kiválasztott esemény ismertetését, hadd jegyezzem meg, hogy 1905-1930 között nem sok hasonlóval 
találkozunk, melynek egyértelmű magyarázata, hogy nem volt szükség rá, hiszen a hívek bizonyára nem szolgáltattak okot 
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hasonló intézkedésekre. Sőt ismertetendő történetünkben is elhallgatták azt a sértést, melynek köszönhetően nyilvánosság 
elé került az ügy. Ezzel összefüggésben csak annyit tudok, - melyről még teszek említést a kultúrotthonnal kapcsolatos 
ügyek rendjén, hogy a megvásárolandó telekkel kapcsolatosan tettek elmarasztaló megjegyzéseket.  

Az egész ügy egy igen kemény hangvételű javaslattal kezdődik. Bár nem jellemző általában a jegyzőkönyvek 
hanglejtésére, érdekesség kedvéért kiemeltem, hogy hasonlót is megízleljen a kedves olvasó. Tanka Károly indítványozta, 
hogy „a Keblitanács az egyházi életben a vallás és közerkölcs elleni kihágásokat fokozottabb mértékben kísérje 
figyelemmel és azokat ekklézsia követéssel vagy más hasonló büntetéssel torolja meg”.27 Ismét magával ragadott a 
keblitanács bölcs hozzáállása. Nem hoztak az üggyel kapcsolatosan határozatot, véleményt sem alkottak, de annyit 
megtettek, hogy közgyűlés elé tárták a kérdést. Azt megtudtam a későbbiek során, hogy még egy következő alkalommal, 
március 2.-án tárgyalták a keblitanácsban, majd két nappal később a közgyűlésben is szóba került a felvetett kérdés. Utána 
néztem és érdekes módon semmilyen megelőző panaszkodást, vádaskodást, vagy még kevésbé rágalmazást nem találtam, 
hanem egyszerűen a megbánás jeleként (Koncz Máté és Kerekes Pál) egyházközségi tagok a közgyűlés tudomására hozták, 
hogy Tanka Károly segítségét kérve megbánásuk jelét mutatják a gyülekezet előtt, és egyben belátják, hogy megsértették az 
egyházközséget. Mindezt megtették úgy, hogy kiálltak a gyülekezet elé, és kimondták, hogy megbánták mindazt, amit 
meggondolatlanul kijelentettek. A fentieket követően a kövendi szellemiség szeretetteljes és megbocsátó hangja szólalt 
meg, amikor kimondták, hogy a „Közgyűlés nevezett egyházi tagok férfias kijelentésüket tudomásul veszi és elszólásukat 
meg nem történtnek tekinti”.28

                                                 
27 Jegyzőkönyv – 1929.02.24./keblitanácsi gyűlés/8. határozat 
28 Jegyzőkönyv – 1928.03.02/keblitanácsi gyűlés/11. határozat; Jegyzőkönyv – 1928.03.04/közgyűlés/6. határozat 
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2). Munkatársak 

Énekvezér 

Kis Jakab (1898-192429) 
Csakugyan zavar kissé, hogy a Kiss Jakab énekvezérről, Ádámosy Gábor lelkész elsőrendű munkatársáról szóló 

alfejezetet egy kellemetlennek bizonyuló bejelentéssel kell kezdenem. Arról van szó ugyanis, hogy a gyülekezeti életben 
tapasztalható panaszok egyikével találjuk szemben magunkat, ami a kántor elfogadhatatlan, de ugyanakkor minősített 
viselkedésére vonatkozik. Mégis miért döntöttem e tény nyilvánosságra hozatala mellett és miért nem hallgattam inkább el? 
Azért, mert nem annyira a benne foglaltak érdekesek, hanem maga az átfogó események láncolata nyűgöz le, illetve 
támaszt bennünk olyan kérdéseket, melyek megválaszolása további kutatások eredménye lehet.  

Most, amikor szinte teljes egészében látom az egyházközség 20. századának első nyolcvan évét, merészen 
elmondhatom, hogy Kis Jakab azon kevesek közé tartozik, akikkel kapcsolatosan – belső emberként – panasz merült fel. Ez 
is azért fordult elő, mert az „/…/ énekvezér templomi szolgálatát pontosan nem végzi, naphosszat iszik és a papi lakásban 
duvajkodnak összegyűjtött embereivel”. Családi életével kapcsolatosan is megjegyezték, hogy az is botrányossá vált, ami 
semmiképp nem illik egy belső emberhez.30 

Majdnem pontosan három év múlva a botránkoztató életmód nyilvánosságra hozatalát követően bekövetkezett az, 
amire senki nem számított. A toronyjavítást követően komoly fejlemények történtek az egyházközségben. A gondnok 
tudomására jutott, hogy az énekvezér eltulajdonított az építkezéskor, templomfödéskor megmaradt vörös rézből, illetve 
más, bontásból-építésből származó értékeket is elvitt anélkül, hogy szólt volna valakinek. Ezeket a tárgyakat elrejtette 
ugyan a kántori telken, de a gondnok segítséget hívott, felkutatták és megtalálták a lopott holmit. Ezt követően – az eljárás 
lefolytatása érdekében átadták a csendőröknek az ügyet.  

Többször is beleképzeltem magam a történésekbe, hogy megfelelően átérezzem a korabeli eseményt és 
meggyőződésem, hogy már a leírtakon is határozottan érződik a keblitanács nagylelkűsége. Ez sejlik annak ellenére, hogy 
tudomására hozzák a kántornak, hogy nemcsak az eltulajdonítás ténye terheli őt, hanem a felelősség is, mellyel el kellett 
volna látnia egyházközségi feladatait, főként pedig, amikor szószéki szolgálatot végzett. A történtek, és az elmarasztalható 
egyén magatartása ellenére sem kérnek ellene fegyelmi eljárást, hanem arra kérik, hogy önszántából mondjon le hivataláról. 
A gondnok viszont ebben az esetben nem kerülheti el a maga felelősségét, ugyanis a keblitanács utasítja, hogy tegyen az 
esetről jelentést a püspöknél.31 

Keblitanácsi nyomásra Kis Jakab énekvezér ügyét felterjesztették a püspökhöz. Ebben az áll, hogy lemondásra 
kérték a kántort, viszont amennyiben nem lenne hajlandó lemondani állásáról, abban az esetben fegyelmi bíróság elé 
utalják ügyét. A keblitanács kimondja határozatban, hogy amennyiben énekvezér eleget tesz az írásbeli felszólításnak, 
akkor úgy vélik, hogy bizonyára helyre áll az egyházközség egyensúlya. Legalábbis abban a tekintetben, ami bomlást 
okozott a gyülekezet hangulatában az énekvezér magatartása és cselekedete. A békességet- és megbocsátást szerető és 
gyakorló keblitanács ebben az esetben is régi önmagát adja, amikor a következőképpen fogalmazza felszólító javaslatát: 
„/…/ határozatilag felszólítja énekvezér urat, hogy saját nevének és egyházközségünk tisztes békéjének megőrzése végett 
egyházközségünkben elfoglalt állásáról mondjon le.  

Keblitanács előre tudatja, hogy lemondása esetén f. év végéig 1909. dec. 31-ig távozására időhaladékot 
engedélyez”.  

Figyeljük csak meg ezt a türelmes hozzáállást! Februárt ír az egyházközség. Egy évvel korábbról származik az a 
bizonyos eset, évekkel megelőzően már bizonyára megszülettek a jegyzőkönyvön kívüli kifogások az énekvezérrel 
szemben, de még mindig a békesség, a belső ember iránti tisztelet hangja és cselekedete válik nyilvánvalóvá, amikor nem 
azonnal küldi el a szolgálatra alkalmatlanná vált kántorát, hanem bőven engedélyez időhaladékot, sőt azt is megengedi, 
hogy teljesen lezárjon egy esztendőt december 31.-ével.32 

Tíz nappal később Kis Jakab énekvezér enged a keblitanács békesség-vágyának és lemond állásáról. Ezt a tényt a 
következő megjegyzéssel vette tudomásul a keblitanács: Gondnok „a lemondó iratot további eljárásra szolgáltassa át 
„Köri esperest” úrnak s vele egyetértőleg Kis Jakab énekvezér és egyházközségünk között felmerült kellemetlen ügyből 
keresse a békés kibontakozást minden további fenntartás nélkül”.  

Látható, hogy mennyire törekedett a korabeli keblitanács is a régebbi, folyamatosnak mondható béke 
fenntartására. Sőt nem elégedett meg a részleges megvalósítással, melyben itt-ott esetleg megjelenhettek a fenntartások. 
Legyen elrendezve, de mindenképpen békességesen és végérvényesen egy olyan ügy, mely éppen a gyülekezeti élet 
megbotránkozását váltotta ki.33 

A fentieket követően még inkább váratlan események következtek az egyházközség életében, hiszen az esperes 
elrendelte rendkívüli közgyűlés tartását. Ez eredetileg arra szolgált volna, hogy ez alkalommal elfogadják Kis Jakab 
énekvezér lemondását. Ennek ellenére érdekes fordulat következett, amikor Nagy Miklós egyháztag indítványozta, hogy a 

                                                 
29 Az évszámok szolgálatának időszakát jelzik. Kövenden 26 évig látta el énekvezéri teendőit. Egyházi szolgálatban viszont összesen 56 évet dolgozott.  
30 Jegyzőkönyv -1905.10.08/40. határozat 
31 Uo.-1908.10.12/keblitanácsi gyűlés/2. határozat 
32 Uo.- 1909.02.02/keblitanácsi gyűlés/1. határozat 
33 Uo.- 1909.02.12/keblitanácsi gyűlés/3. határozat 
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kántor vonja vissza lemondását, illetve továbbra is maradjon meg állásában. Merésznek, de ugyanakkor teljes mértékben 
tisztességesnek tartom magam is az eljárást, mely során ismét név szerinti szavazást rendeltek el. Ennek következtében a 
következő eredmény született: 33 egyháztag azt nyilatkozta, hogy mondjon le a kántor, nyolcan pedig azért kardoskodtak, 
hogy továbbra is folytassa munkáját. A fenti eredmény egyértelműen arra utal, hogy elfogadták az énekvezér lemondását, 
de egyben gondoskodniuk is kellett a megüresedett állás betöltéséről. Nagy Miklós viszont fellebbezett a döntés ellen.34 

A 385-1909 sz. irat értelmében arról szerzünk tudomást, hogy a püspök a keblitanács tudomását felhívja arra a 
tényre, miszerint Kis Jakab énekvezér lemondása révén megüresedett az énekvezéri állás. Ennek következtében 
kántorválasztást rendel el 1910. január 5.-ére. A bágyoni származású, igen csak jó hírnevű, ebben az időszakban köri f. 
gondnoki tisztséget ellátó Csegezi Mihály és Lőrinczy Dénes, Tordán székelő esperes elnököl a keblitanácsi gyűlésben, 
amikor említett felügyelő gondnok előterjeszti a kántorválasztással kapcsolatos tudnivalókat. Egyben ismerteti azokat az 
iratokat is, melyek értelmében esedékessé vált az új kántor megválasztása. Sorban: a kántor lemondása (145-1909 UP; 
választás elrendelése: 788-1909 UP; esperesi leirat: 385-1909; végül pedig a püspök által is jóváhagyott kántori díjlevél 
(115-1909 UP). Ami ezután következett, az kimondottan figyelemre méltó, hiszen az énekvezéri állásra két jelentkező volt. 
Az első Kis Jakab, a második pedig a kövendi állami iskolai tanító, Kovácsi Pál. Most még semmit ne szóljunk, inkább 
figyeljük az eseményeket. A keblitanácsi jegyzőkönyv átvált választói közgyűlésre és megtörténik a szavazás. 109 tag 
jelent meg a közgyűlésben, akik közül 94 Kis Jakabra, 15 pedig Kovácsi Pálra adta le szavazatát.35  

Na, kedves olvasó! Úgy-e önöknek sincsenek szavai arra nézve, ha ugyanarról a Kis Jakabról van szó, aki 
megelőzően az ismertek miatt lemondott hivataláról? Összehasonlítottam az 1905-ben illetve 1911-ben jegyzőként aláírt 
jegyzőkönyvekben szereplő aláírásokat és nem kell hozzá szakértelem annak megállapítása érdekében, hogy egy és azonos 
személyről beszélhessünk. Minden, Kiss Jakab kántorral kapcsolatos történés is megerősíti azt a korábbi 
meggyőződésemet, hogy mindig maradnak tisztázandó kérdések, események az egyházközség életében. Így ez is oda 
sorolható most már, hiszen megfelelő értesülés hiányában képtelen vagyok megállapítani azt a valóságot, melynek 
köszönhetően újra hivatalába választották az arról korábban lemondott kántort. Sőt a megbékélési szándékot sem tartom 
elegendőnek – elmaradt, korabeli feljegyzések hiányában – hogy ezzel letudjuk az ügyet. 

A lelkész segélyezése során találkoztunk azzal a határozattal, melynek értelmében gabonagyűjtést 
kezdeményeznek a kántor számára. 50 személyből álló névsort találunk 1920-ból, ahol azok nevét találjuk, akik gabonát 
adományoztak a kántornak. Természetesen ezt segélyként kell minősítenünk és nem fizetésébe járó gyűjtésként. 

Milyen sikeresen és gyorsan szaladhatunk az időben. Főként, ha minden a megszokott kerékvágásban történik. 
Lassan tizenkét év pergett le az egyházközség homokóráján, amikor 1922. szeptember 3.-án „/…/ többek indítványára 
Keblitanács megállapítja, hogy Kiss Jakab énekvezér öregsége és főleg süketsége miatt a teendőit végezni kellőleg nem 
tudja – Keblitanács énekvezérnek egy félévi szabadságot engedélyez, eddigi jövedelmeinek teljes élvezete mellett, oly 
formán, hogy 1923. március hó 3ig a helyettesítésről egyházközség gondoskodik”.36  

A lelkésztől megtudjuk, hogy ugyan a Keblitanács határozott Kiss Jakab kántor szabadságoltatásának tárgyában, 
de igen fontos lenne, ha nevezett kántor, hasonló tárgyú írásban megerősítené azonos véleményét. Ez közelebbről azt 
jelenti, hogy csak abban az esetben lehet sikerre vinni a kántor szabadságra küldését, amennyiben saját maga is kéri ezt. 
Természetesen megtörténik a a szóban levő kérelem a közgyűlés előtt, ahol szóban kimondja a kántor szabadság-igényét, 
melyet aztán írásba foglalva is megküldenek a püspöknek. A korábban megállapított időpontra nagyon megromlott Kiss 
Jakab énekvezér egészségi állapota, melynek következtében egész évre szabadságot kezdeményeznek számára. Érdemes 
megfigyelnünk e helyen is a keblitanács emberséges hozzáállását, hiszen nem úgy küldi el volt énekvezérét, hogy „Isten 
áldja”, esetleg megköszönik szolgálatát, hanem azzal, hogy továbbra is – minden ellenszolgáltatás hiányában – megadja 
számára a korábban megállapított díjat. 

Minden valószínűséggel azt szeretné a gyülekezet, ha az 1923. évi őszi hálaadási ünnepre kinevezett kántora 
lenne. Ezért kérik a püspököt arra, hogy nevezze ki helyettes énekvezérnek Balogh Dénes állami tanítót. Ezzel szinte egy 
időben nem csak az a tény kerül terítékre, hogy Kiss Jakab nem tudja végezni az egy éves szabadságolást követően sem 
énekvezéri teendőit, hanem azzal is komolyan foglalkozott a Keblitanács, hogy nevezett atyánkfia „vagyontalan”, ami 
komolyabb odafigyelést kíván a Keblitanács részéről.  

Ádámosy Gábor lelkész a következő javaslatot tette: „/…/ méltányolva hosszas egyházi szolgálatát – mármint Kiss 
Jakabnak -, részére havi 300 lei kegydíjat és ugyancsak havi 100 lei lakáspénzt állapított meg, s meghatározta azt is, hogy 
amíg a községben lakik, részére három öl, azaz kilenc szekér fát ad házhoz szállítva.” Szerintem már semmit sem ront az 
adott időszak hangulatán mindaz, ami ezután következett. Arra kérték az idős és beteg kántort, hogy adja át a lakást, 
valamint tisztségéből eredően azokat a földterületeket is adja vissza az egyházközségnek, melyeket javadalomként kapott. 
A határozatban ismét találkozom azzal a szívet-lelket melengető hozzáállással, mely szinte példátlan módon 
megfogalmazza azt a mély tiszteletet, mellyel viszonyult a keblitanácson keresztül az egész gyülekezet egyik belső 
emberével szemben, akit értékel, tisztel és megbecsül, mert évtizedeken át szolgálta őket. Megjegyezték, hogy amennyiben 
esetleg a kántor Rákosra, vagy Bágyonba költözne, ahol tölteni kívánja további napjait, akkor ebben az esetben nem 
szállítja házhoz a számára meghatározott tűzifát. Amennyiben viszont „Udvarhely megyébe” költözne, akkor bútorait 
beszállíttatja a tordai vasútállomásra, illetve egy tíz tonnás autó fuvardíját is kifizeti az erkedi vasútállomásról új 
lakóhelyéig, Derzsig. 

Elérkeztünk arra a pontra, amikor, a 918/1924 EKT learat alapján megüresedettnek nyilvánítják a kövendi 
énekvezéri állást. Egyben köszönetet mondanak Kiss Jakab „56 évi működéséért”, szolgálatáért. A megelőző eseményekből 

                                                 
34 Uo.– 1909.02.21/ Rendkívüli közgyűlés/2. határozat 
35 Uo.- 1910.01.05/keblitanácsi gyűlés/1. határozat 
36 Uo.- 1922.09.03/keblitanácsi gyűlés/3. határozat 
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szinte könnyedén következtethetünk arra, hogy mi fog történni a megüresedett kántori állás betöltését illetően. Amióta 
ugyanis gyengélkedni kezdett Kiss Jakab énekvezér, az iskolai tanító Balogh Dénes végezte a szolgálatokat, sőt a 
szertartások között is neve előtt és után bejegyzéseket találunk keresztelésre és temetési szolgálatok elvégzésére. A kántori 
állás betöltését illetően úgy döntött az egyházközség, hogy lemond választói jogáról és a püspökre bízza a döntést, de azzal 
a kéréssel, hogy a már többször is említett tanítót nevezze ki a püspök rendes énekvezérnek. 

Nem szeretnék szótlanul elmenni egy megismert valóság mellett, s ezért elősorolom még, amit megtudtam Balogh 
Dénes tanítóval kapcsolatosan. Nem egyedi eset, hiszen volt rá példa Bágyonban is, hogy nevezett kántor eredetileg 
református vallású volt. Igen ám, de mivel éppen egy olyan gyülekezettel, faluval került kapcsolatba Kövend esetében, 
mely szín tiszta unitárius volt, így nemcsak adva volt számára az egyedüli lehetőség, hanem más választás sem kínálta fel 
magát. Ennél több is lehet a valóságban, melyről nincs megfelelő ismeretem, viszont tény, hogy Balogh Dénes áttért az 
unitárius vallásra, melynek köszönhetően elnyerte az egyházközség énekvezéri állását. A beiktató ünnepségre június 9.-én 
került sor, ahol megjelent Lőrinczy Dénes esperes, illetve a meghívott vendégek sorában ott találjuk a bágyoni lelkészt, 
Kovács Imrét is. A közebédet az iskola egyik nagyobb termében tartották, a résztvevők „egyenlő arányban fedezték” a 
kiadásokat, azzal a hozzáadással, hogy a vendégek költségeit magára vállalta az egyházközség. Kiss Jakab volt énekvezér 
Derzsbe költözött, hogy ott töltse idős napjait. Igen ám, de 1924 karácsony másodnapján visszaadta lelkét teremtőjének. 
1925 februárjában megemlékezett a kövendi keblitanács egykori énekvezéréről, akinek utólagosan is köszönetet mondanak 
szolgálataiért. 

Gondnokok 
Ha tetszik, akár saját tapasztalatból is elmondom, hogy a gondnok elsőrendű támasza, munkatársa egy lelkésznek 

abban a munkában, melyet egy egyházközség érdekében felvállaltunk. A gondnok, - ellentétben a lelkésszel – 
tisztségviselő, aki gyülekezeti, közgyűlési megbízás alapján teljesíti jól meghatározott feladatait. Teszi mindezt önként és 
jó szívvel a közösség előmenetele érdekében. Amennyiben tüzetesen megfigyeljük a gondnokok tevékenységi körét, 
mindezt a rengeteg összetevőt, ami ezzel a tevékenységgel együtt járt, akkor elmondhatjuk, hogy nemcsak sok türelmet, 

önfeláldozást, hanem magas értékű, gyülekezet, közösség iránti 
szeretetet is megkövetel. Ennek hiányában senki sem vállalta és 
nem vállalhatja ezt a sokoldalú, felelősséggel teljes tisztséget.  

A gondnokok sorában is elég gyakran találunk 
„helyettes” gondnokokat. Ez megtörténik a jegyzők esetében is. 
Sajnálatos módon sehol nem találtam egyetlen bejegyzést sem, 
mely felemlítené a helyettesítésnek valamilyen okát. 
Következtetnünk lehet, de nem tanácsos, hiszen nem tudhatjuk, 
hogy pontosan mi állt a helyettesítés mögött. Ennek birtokába 
csak abban az esetben juthatunk, amennyiben még alaposabb 
felülvizsgálatnak vetjük alá éppen a helyettesített időszakok 
háttéreseményeit. Ebben az esetben ne gondoljon a kedves 
olvasó semmilyen emberi mulasztásra, vagy esetlegesen 
felmerült bizalmatlanságra adott gondnok személyével 

kapcsolatosan. Amennyiben mégis vélekedni mer valaki, akkor bőven elegendő, hogy egészségi, vagy más okok miatt 
akadályoztatva volt bizonyos ideig a gondnok, vagy jegyző, s így természetes módon valaki más látta el – átmenetileg a 
feladatát. Azt viszont kihangsúlyozhatom, hogy egyetlen helyettesítést sem találtam a pénztáros személyére vonatkozóan. 
Az is bizonyos, hogy amennyiben vizsgálat alá vesszük, elkészítünk egy jelenléti ívet a keblitanácsban megjelentekről és 
akkor tapasztaljuk, hogy a legtöbb hiányzása a pénztárosoknak van, függetlenül attól, hogy az adott időben éppen ki töltötte 
be a tisztséget. Ez viszont már egy egészen más téma. 

Jegyzők 
Van aki azt mondaná, hogy nem kell elbonyolítani a helyzetet. Mások egyszerűen tudomásul vesznek minden 

egyes tudósítást, mely az adott időszakokkal kapcsolatos, s melyek összeállításával még sikeresebbre teljesedik egy 
egyházközségi élet összképe. Úgy minősíthetném, mint, amikor kinyílik szemünk előtt a horizont, aminek köszönhetően 

sokkal messzibbre látunk. Ez egyfajta megnyugvást 
kölcsönöz inkább, mint pontos látást. Ugyanis a láthatár 
kitágulása nem mindig áll egyenes arányban azzal, hogy 
tisztán kivehetően tündököl szemünk előtt a távolság 
minden apró részlete. Vagyis a lényeg akkor válik 
észlelhetővé, amennyiben megfelelő közelségbe kerültünk 
hozzá. Ilyennek minősítem azokat az egyházközségi 
eseményeket is, melyek mind ott vannak a történések 
mögött, de sajnos az adott időszakban nem tulajdonítottak 
akkora fontosságot számukra, hogy az utókor is tisztán 

láthasson köztük. Akkor természetesnek találták, pl. hogy a jegyző ellátja feladatait, s arra már nem fordítottak gondot, 
hogy megdicsérjék aprólékos, vagy szép jegyzőkönyvi vezetésért, illetve elmarasztalják, ha ennek ellentétjét tapasztalták.  

Idő Név Helyettes 
1906-ig Finta Károly  
1906-1909. 02.14 Gál Domokos* Finta Károly** 

Dali János 
1910-1924 Fodor József  
1924- Fazakas Ferenc  

Gondnokok Ádámosy Gábor időszakában 
* - 1909. dec. 16.-án bejelentik, hogy Gál Domokos gondnok 
eltávozott Bágyonba az egyházközségből, aminek 
következtében jövő év januárjáig, történetesen a közgyűlésig 
helyettes gondnokot jelölnek Finta Károly, volt gondnok 
személyében. 
** - 1909. dec. 27.-én megbízott gondnok is lemond. Helyébe 
Dali Jánost nevezik ki a választásokig. 

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-  Gál Antal  
Jegyzők Ádámosy Gábor időszakában 
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A jegyzőkönyvekről szóló alfejezetben beszámolok a jegyzőkönyvek formai és tartalmi jellegéről. A jegyzők 
tárgyalása rendjén egy igen különös tényezőre hívom fel a kedves olvasó figyelmét. Külön megkülönböztetésben kell 
részesítenünk azokat a jegyzőkönyveket, melyek a magasabb vizsgálatok, mondjuk az esperesi vizsgálószékek, vagy éppen 
püspöki vizitációk alkalmával készültek. Ezek jegyzőkönyvelését, néhány kivételtől eltérően mindig a köri jegyző, vagy a 
helyettesítésére kinevezett lelkész végezte. Az egyházközségi jegyzőkönyvekben 1905-1985 közötti időszakban elég 
sokszínű állapottal találjuk szemben magunkat. Amennyiben összességében nézzük a jegyzőkönyveket, akkor határozottan 
és nyugodtan elmondhatom, hogy a jegyző személye és a jegyzőkönyv vezetője egy és ugyanaz a személy. Azokban az 
esetekben, amikor valami oknál fogva akadályoztatva volt a jegyző, aki ennél fogva nem volt jelen a gyűlésben, mindig 
helyettes jegyző lett kinevezve, akinek keze írása szintén megegyezik a jegyzőkönyv végén található aláírással. Sőt szinte 
azt is mondhatom, hogy ezekben az esetekben kihangsúlyozást kapott, hogy jelen jegyzőkönyvet éppen ki és miért vezeti. 

Azt is határozottan elmondhatom, most már szűkítve a kört és tárgyalt időszakot, hogy Ádámosy Gábor idejében 
csakugyan nyomon követhető a megválasztott jegyzők, illetve, kántor és tanító keze nyomán megszületett jegyzőkönyvek. 
Ugyanakkor a lelkészre is vonatkozik a korábbi megállapításom, miszerint éppen maga megjegyzi, hogy adott esetekben ő 
volt a jegyzőkönyv vezetője.  

Végül pedig egy utolsó megjegyzés, ami szerintem szintén történeti értékkel bír, hiszen saját magát Kiss Jakab 
énekvezér „tollvivőnek” nevezte és így is szerepelteti 1906-ig. 
Megj: *- Igen érdekesnek találtam nevezett jegyző megjelenését az egyházközség élén. 1922-ben ugyanis nem volt választás, de egyetlen utalást sem 
találtam a jegyző személyére vonatkozóan. Ennek ellenére mégis „egyh. jegyző”-ként jelenik meg 1922.09.17.-én. Ennek egyedüli magyarázata az lehet, 
hogy mivel megromlott Kiss Jakab kántor egészsége, aki már nem tudott részt venni a gyűléseken, s így magától értetődővé vált egy megfelelő személy 
jelölése a jegyzői tisztségre. Azt sem tartom kizártnak, hogy megtörtént ugyan a hivatalos megválasztása, csupán a jegyzőkönyvelésből maradt ki az 
esemény. 
1930.03.7.-én Tanka Károly indítványozza, hogy mivel 25 éve szolgálja egyházközségét Dengyel Imre, ajándékozzák neki az „örökös tiszteletbeli 
keblitanácsos” tisztséget. 

**- Balogh Dénes tanító jegyzőkönyvezetésével már 1922-ben találkozunk. Nemcsak szép írása bűvöl el, hanem azt is fel kel ismernünk, hogy 
a megválasztott jegyző csupán ellenjegyzi a jegyzőkönyveket, melyeket nevezett tanító készített. 

Pénztárosok 
Bármennyire is furcsának tűnik a kedves olvasó számára, engedtessék meg nekem, hogy e helyen méltó helyre 

emeljem nemcsak Ádámosy Gábor lelkész korának pénztárosait, hanem 
nevük elhallgatásával is mindazokat, akik sokkal többet tettek az 
egyházközség érdekében, mint amennyiről olvashatunk a korabeli 
iratok lapjain. Megkérdeztem ugyanis saját magamtól, de azoktól az 
emberektől is, akik éltek az adott korokban, hogy miért törpült el 
jelentőségük oly nagyon azoknak a felelős embereknek, akik minden 
valószínűség szerint sok álmatlan éjszakát vívódták át azért, hogy 
minden fillér a maga helyére kerüljön és az elszámolás rendjén egyet se 
találjon híjával az őket ellenőrző bizottság, sem semmilyen más 
illetékesség. Amennyiben csak ennyit mondok, bőven elegendő ahhoz, 
hogy érzékeltessem a pénztárosok sokrétű gondját, hiszen mennyire 
megvisel személyesen is a dolog, amikor túllépjük a családi 
költségvetés kereteit, vagy elhamarkodottan döntést hozunk egy anyagi 
ügylet lebonyolításával kapcsolatosan, melynek aztán nem találjuk a 
fedezeti oldalát. Persze, hozzá tartozik a valósághoz az is, hogy nem 
saját pénzét kezelte, ott voltak a földek és az erdők „gyapja”, ami 

ontotta egy-egy időszakban a pénzt, vagy létezett a gabonakészlet, az adott alapítványok, vagy éppen bankbetétekből 
származó jövedelem, amelyek állandó forrást jelentettek az egyházközség pénztára számára. Ez igaz a legtöbb esztendő 
pénzügyének áttekintése rendjén, de a közösség pénzének gondviselése állandóan magán hordozta a gyanú kisebb-nagyobb 
felvetéseit, melyeket mindig tudomásul kellett venniük a pénztárosoknak.  

Tény, hogy a 19. század közepéig teljesen más gyakorlat uralkodott a pénzügyi vitelben, illetve a jelzett időszakig 
nem is volt meghatározó a pénztáros személye, és a tisztsége, hiszen a gondnok mellett általában két egyházfi felelt az 
egyházközség pénzvagyonáért, annak hűséges kezeléséért. Nagyvonalúan elmondhatom, hogy a kövendi egyházközség 
történetében kb. 75 évig töltöttek be fontos szerepet a pénztárosok. Ez nem azt jelenti, hogy az 1920-as évektől kezdve nem 
felelősei az egyházközség anyagi tevékenységének, hanem inkább azt érzékeltetem, hogy egyre szűkül az a teljhatalom, 
ami mindaddig jellemző volt a tisztséggel felruházott személyre. Sőt 1948 sok tekintetben fordulópontot jelent, hiszen 
amikor az egyházközséget megfosztották földjeitől és az erdők jövedelmétől, természetes módon összezsugorodott a 
pénztáros tevékenysége is. Akkor látjuk ismételten szerepüket a gyakorlatban, amikor egy-egy gyűjtés során a körzeti 
felelősök, vagy éppen az egyházfik hozzá viszik az összegyűjtött pénzt, amelyet majd a megfelelő bizottság előtt 
elszámoltak.

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

Pénztárosok 
*1909. június 27.-én vált nyilvánvalóvá, hogy nevezett 
pénztáros lemondott, melynek következtében volt 
pénztárost, Máté Lajost jelölték a tisztségre. Nem 
derült ki – legalábbis számomra, hogy mi volt a 
lemondás mögött. Nem feltétlenül bizalomvesztést, 
vagy egyebet sejtek, de a kíváncsiságom számos 
kérdést feltesz, melyekre, sajnálatos módon nincs 
lehetőségem megkeresni és megadni a megfelelő 
választ. 
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Harangozók 
Az bizonyos, hogy nem tartozik szorosan az egyházközség közigazgatásába a harangozókkal kapcsolatos 

tudnivalók, de hadd maradjunk annyiban, hogy a már többször emlegetett 80 éves időszak alatt nekik is meg volt a fontos 
szerepük. Sőt esetükben is sokkal többet elmondhatunk tevékenységükről, mint amennyit megörökítettek az utókor 
számára. Ezt megelőzően viszont hadd emeljek ki egy történetet a ’90-es évek közepéről, mely kövendi beszolgálásom 
idején történt meg velem. Miért fontos? Azért, mert megelőzően a kántort neveztem közvetlen szolgatársaként a lelkésznek, 
de az én esetemben ez nem játszott szerepet, hiszen az említett beszolgálás alatt magam láttam el a kántori teendőket is. Aki 
pedig akkor a legközelebb állt hozzám, nem volt más, mint a harangozó, aki fujtatta az orgona levegőjét. De nem ez a 
lényeg, hanem az őszintesége, mellyel fogadta külföldről visszaérkező lelkészét: Sokkal jobb volt együtt dolgozni a 
bágyoni pappal, azaz velem, mert sok temetésünk volt. (Lévén ő sírásója is a gyülekezetnek!. Megj.) 

A következőkben néhány, általánosnak mondható tudnivalót közlök. Mindenek előtt abból az időszakból, melyet 
jelen alkalommal tárgyalás alá vettem, és amely nem más, mint 1905-1930. 

1. Általában az volt jellemző, hogy hat évre választottak harangozót. Ez a rend viszont elég hamar felborult az 
1910-es években, melynek minden esetben kimutatható okai voltak. Ezekre nem térek ki. Az viszont nagyon 
lényeges, hogy bármi is történt a harangozó felfogadásával kapcsolatosan, arra törekedtek, hogy még esztendő 
végén megoldják az ügyet, és a következő esztendőben tiszta lappal indulhasson a harangozó. Más 
egyházközségek gyakorlatától eltérően Kövenden esztendő elejétől esztendő végéig tartott a megbízatás.  

2. A tárgyalt időszakban, de azt megelőzően semmi jele nem mutatkozott annak, hogy ez egy alacsonyabb rendű 
munka lett volna a gyülekezeti életben. Elegendőnek tartom bizonyítékként felhozni azt a tényt, hogy pl. 
1913-ban hét jelentkező közül választottak ki kettőt a harangozói teendők elvégzésére a legalkalmasabbnak 
tűnő jelentkezők közül. Ez a gyakorlat fennmaradt egészen az 1990-es évekig. Volt azonban arra is példa, 
hogy három harangozó látta el a feladatokat. Előre meghatározott módon osztották fel egymás közt a 
teendőket és a munkáért kapott javadalmat.  

3. A mindenkori harangozó fizetését is egyfajta díjlevélben szabályozták melyre kitérek majd az anyagiak 
tárgyalása rendjén.  

4. Határozottan körbejelölték azokat a kötelességeket, melyeket folyamatosan teljesíteniük kellett. Érdemes 
megfigyelnünk, hogy adott esetben első helyre tették az egymás iránti felelősséget. Azaz kötelességként 
megszabták a harangozóknak, hogy előzékenyen vigyázzanak egymás épségére. Kötelességeik közé tartozott, 
hogy naponta harangozzanak, illetve istentiszteletek alkalmával ellássák az orgona fujtatásával járó 
feladatukat. Kötelesek voltak tisztán tartani a templomot, annak bútorait, a cintermet. Ugyancsak feladatuknak 
bizonyult rendben és tisztán tartani a templom, a papi lak és kántori lak közötti árkokat. A híradás is egy igen 
lényeges feladatnak bizonyult. Ez alatt azt érthetjük, hogy a felsőbb fórumoktól érkező leveleket kötelesek 
voltak átvinni a másik gyülekezetbe. A kiharangozásokat általában csak az egyházközség vezetőségének 
beleegyezésével kezdhették meg.  

5. Végül, de nem utolsó sorban számomra igen fontos mozzanatnak számított a harangozók esetében is, amikor 
bevették tőlük a hivatali esküt.  

Érdemes kiemelten foglalkoznom egy 1916-ból származó esettel. Ez annál is inkább fontos, mert éppen az 1. 
Világháború eseményei dúlnak a világban, s ennek hatásai elértek 
Kövendig is. Erről már megelőzően tájékozódtunk, amikor a 
lelkész, illetve a kántor segélyezéséről kaptunk tájékoztatást. A 
jelzett esztendőben, Egri Sándor harangozó egy igen érdekes 
kéréssel fordult a keblitanácshoz. Arról értesíti az egyházközség 
vezetőségét,, hogy a számára, Iloncsa37 dűlőben levő, számára, 
fizetésbe adott szántóterület szántási díja 70 Kor. Miért 
foglalkoztat Egri Sándor ügye. Azért, mert tudom, hogy évi 40 
Koronáért harangoz. Ez a fizetése. Ajánlata az a keblitanács felé, 
hogy amennyiben az egyházközség megszántja a számára, 
fizetésbe adott földterületet, akkor ő visszahagyja pénzbeli 
fizetését.  

Értem a vezetőség hozzáállását is, hiszen éppen a háborús viszonyokra való hivatkozással érthető, hogy 
közmunkára alkalmas férfit igen csak nehezen találnának Kövenden. Mindennek ellenére én felfedeztem egy óriási 
különbséget, ami nem csupán a háborús helyzetnek köszönhető és nemcsak ebben az esetben, amikor a harangozó nem 

                                                 
37 Ez eredetileg erdőrész volt, de tarvágás következtében szántóvá alakították a területet. 

Idő Név 
1915-ig Egri Sándor 
1918-1919 Bárducz Samu* és Gábor György 
1920-1930** Pap Sándor 

Harangozók Ádámosy Gábor időszakában 
*- Bárducz tiszteletlenül viselkedett az egyházközség 
vezetőségével melynek következtében megvonták tőle a 
bizalmat és a további harangozással, illetve a harangozói 
feladatokkal társát bízták meg. 
**  A jelzett időpont csak az Ádámosy korszak végének 
közeledtét jelzi és nem a harangozó szolgálatának végét. 
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„puszta” kéréssel állt a keblitanács elé. Isten őrizz, hogy „rosszmájúságnak” tűnjön részemről a belőlem fakadó 
tájékoztatási szándék, hiszen nemcsak a múlt eseményeit szeretem Kövend vonatkozásában, hanem a múltban éltek és a 
jelenben is engem és másokat is nagy szeretettel befogadókat tisztelem. Éppen azért hiányzik belőlem a sértő szándék 
abban a tekintetben, hogy éppen az 1. Világháború alkalmával ügyeket intéző keblitanács tagjait elmarasztaljam felületes, 
vagy rossz döntései miatt. Ők éltek akkor és bizonyára jobban látták döntéseik súlyát is, mint én. Mindennek ellenére 
hasonlítsuk csak össze a harangozó pénzbeli fizetését hónapra bontva, de két fontos tényező figyelembevételével:  

1). Amennyiben elosztjuk a 40 koronát 12-vel, akkor havi 3 Kor 33 fillért kapunk. 
2). Vessük csak össze a lelkészi lakás évi, bérleti díjával, ami 50 Korona, azaz havi 4 Kor 16 fill. 
3). A jótékonykodás, vagy szociális érzékenység alfejezetében majd látni fogjuk, hogy egy szegény, iskolás 

gyermek 5 Kor támogatást kapott egy évre. 
4). 3 koronát kellett fizetni egy idegen ember kiharangozásáért. Stb.  
Végül pedig segítsen nekem a kedves olvasó is, hogy tökéletesen megértsük, most már együtt a korabeli 

harangozót, aki bizonyára lecsüggesztett fejjel ment haza, hiszen nem tudta, hogy honnan vegyen elő szinte még egyszer 
annyi pénzt, mint amennyi volt az évi bére. Azt sem tudhatta, hogy miként készíti elő évi munkája gyümölcsének a talaját, 
vagyis a bérbe kapott szántóföldet. És még egy megjegyzés: Általában úgy értelmezzük ezt a fajta fizetséget, ami a belső 
emberek javadalmazásához tartozik, hogy amennyiben földet, szántót adott fizetés fejében az egyházközség, akkor 
tulajdonképpen kétszeresen kellett megdolgozniuk a bérükért. Egyszer elvégezték gyülekezeti feladataikat. Másodsorban 
pedig megművelték, vagy műveltették a fizetésükbe beszámított földet. Különben az nem termett. Ezt a valóságot másként 
kell értékelnünk 1948 előtt. Az általam, megelőzően vázolt szemlélet nem érzik sehol a gyülekezet életében. Természetes 
ugyanis, hogy a részfizetés fejében földet, kaszálót kapnak a belső emberek. Nyomban tegyük is hozzá, hogy nem ők 
művelték meg a földeket. Abban az időben, amikor bőven volt földje a belső embereknek. 1948 után viszont teljes 
mértékben átértékelődött a helyzet. 

Végül pedig a keblitanács védelmében elmondom, hogy igazat adhatunk neki az intézkedése tekintetében, hiszen a 
harangozóval évi 40 Korona készpénzfizetésben egyezett meg. Minden korona ráadást jelentett volna, ami szabálytalan is 
egyben. Ehhez már csak hozzá kellett csapódnia a háborús helyzetnek, ami nem csupán a viszonyokra utal, hanem főleg 
arra az állapotra, ami a férfiak fronton történő kötelesség-teljesítését jelentette, s így itthon többnyire csak idős és beteg 
férfiak voltak, illetve asszonyok és gyermekek.  

1917-ben egy parányit változnak a dolgok. Főként a felfogadással, illetve a bérezéssel kapcsolatosan van némi 
eltérés. A felfogadás ebben az esetben három évre terjed. Az évi fizetés továbbra is 40 Korona marad, de azzal a 
kiegészítéssel, hogy március 1.-én megkapja a harangozó az első 20 Koronát. Nem kötelességként, hanem szinte 
fizetésként megjelölik, hogy „hatodrész” ellenében a harangozó feladata lehozni a belső emberek fáját az erdőről. Ez 
tulajdonképpen mai szemmel nézve ismét más elbírálás és értékelés alá esik, de hadd ne menjünk bele.  

Még van egy érdekes adalék a fent jelzett esztendőből, amikor a harangozó feladatait körvonalazzák. Kilátásba 
helyezték ugyanis a harang elvételét, de még mind ez ideig a toronyban van. Abban az esetben viszont, ha mégis elviszik, 
akkor a harangozónak annyit kell az egy haranggal harangoznia, mint annak idején tette azt három haranggal.  

A keblitanács továbbra is fenntartja a régi gyakorlatot, és eskütétellel megpecsételi a felfogadást. Bágyonban ez 
pálinkaivással történt.  

Az 1918-as esztendő is lényeges változtatásokat hozott. Míg megelőzően a belső emberek fa leszállítását jelölték 
meg feladatként „hatodrész” mellett, most már annak levágása is a harangozó feladatává vált. Sőt kifejezetten arra utasítják 
a harangozót, hogy zöldülés előtt kötelesek levágni a fát. Leszállítása sem egyszerű, hiszen az „erdőtörvények szerint, 
meghatározott módon, zöldülés előtt, az egyházközség keblitanácsa utasítása szerint és felügyelete mellett” teheti.38

                                                 
38 Jegyzőkönyv – 1918.03.26/keblitanácsi gyűlés/169. Old/1. határozat 
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3). Közigazgatási tudnivalók 
Van néhány fontos kérdés, melyet kötelességemnek érzek megemlíteni annak rendjén, hogy kiemelten három 

lelkész korszakával foglalkozom. Persze azt is meg lehetne tenni, hogy csakis és kizárólagosan azokat az eseményeket 
sorolom egymásutániságban, melyek szépen kidomborítják az adott lelkész megvalósításait a tárgyalt korszakon belül, de 
mindez nem lenne igazságos, hiszen köztudott, hogy nem egyedül végezte a munkát, még abban az esetben sem, ha erről 
manapság sokan másként vélekednek. Erről majd később, Kiss Zoltán időszakában még ejtek szót.  

Most azonban Ádámosy Gábor, a tárgyalt első lelkész idejének átvizsgálásakor hadd emlékeztessem a kedves 
olvasót azokra a fontos összetevőkre, melyek nélkül semmiképp nem beszélhetnénk egy békésnek, építőnek, szeretetben és 
megbocsátásokban megélt gyülekezeti életről. A 20. század ugyanis – talán 1948-ig a régi, közigazgatási alapon pihent, 
ahol kisebb-nagyobb változtatások végbementek ugyan, látható módon hangsúlyok is áthelyeződtek, de alapfokon nem sok 
minden változott az egyházközség közigazgatásában.  

A lelkészek és énekvezérek továbbra is belső embereknek számítottak, akik végezték a feladatukkal járó 
kötelességeiket. Őket időnként számon kérték, átvizsgálták feletteseik, akik jegyzőkönyvben megállapították a tényeket, 
időnként pedig a gyülekezeti vallásos élet fokozására hívták fel figyelmüket. A lelkész közigazgatási szerepe változott attól 
a pillanattól kezdve, ahogyan feladatává tették, hogy társ elnököljön a gyűlésekben, illetve folyamatosan beválasztották a 
gazdasági ügyeket átvizsgáló, ellenőrző bizottságokba.  

Tulajdonképpen nem sokat változtat a valóságon az, ha időközönként bizonyos bizonytalanságot felfedezünk a 
„keblitanács” intézményében. Látjuk ugyanis, hogy helyenként presbitereknek nevezik magukat a tagok, más helyen 
viszont keblitanácsnak magát az intézményt, melyben tagságot töltenek be. Ez szerintem nem is lényeges, hanem az a 
fontos, hogy a tárgyalt időben minden keblitanács a helyzet magaslatán volt, s bár számbelileg nem sikerült feljegyeznem, 
hogy hány sikertelen határozat született meg a nyolcvan esztendő során – nyugodtan kimondhatom, hogy kevés. 
Tapasztalható a keblitanács hozzáállásán, hogy csak abban az esetben hoztak döntéseket, amikor már biztosak voltak a 
sikerben. Amennyiben túllépnék saját gondolataimon, akkor azt is kijelenthetném, hogy csak abban az esetben láttak 
napvilágot a jegyzőkönyvi, keblitanácsi, közgyűlési határozatok többsége, amikor már megvalósítást kaptak a tervbe vett 
elképzelések.  

Mielőtt tovább lépnék a közigazgatás területén, hadd említsek meg egy igen fontos tudnivalót, melyet érdekes 
módon mindig helyesen alkalmaztak a tárgyalt időszakokban és nem kevertek össze, illetve értelmeztek félre, mint történik 
sok esetben a mai unitáriusok között. Arról beszélek ugyanis, amikor tisztviselők és tisztségviselők szerepét meghatározták, 
illetve körbeírjuk. Nézzük csak a gyülekezeti életet, annak közigazgatási rendjét, ahol tisztviselőnek két ember számított: a 
lelkész és az énekvezér. Ezt minden időben helyesen használták és alkalmazták az egyházközségben. Őket helyenként 
belső embereknek is nevezik a jegyzőkönyvek, vagy akár hivatalos leiratok.  

Tisztségviselők voltak viszont a gondnokok, pénztárnokok, jegyzők, akik választás útján kapták megbízatásukat a 
gyülekezettől, jobban mondva a Közgyűléstől, hogy meghatározott ideig (3 év) ellássanak egy adott, minden esetben 
pontosan körbehatárolt feladatot. Egy újabb kérdés, hogy miként is történt ez a megbízatás? Rendkívüli pontosság, 
fegyelmezettség övezi azoknak a közgyűléseknek az előkészítését, ahol „bekövetkeztek” ezek a jelölések, illetve 
választások. Pontosan nyomon követhetők az egyházközség életében azok az események, melyek háromévente 
megismétlődtek, s ha ma egymás után rakjuk az eseményeket, csupán a nevek változása rendjén veszünk észre némi 
eltérést. A magam részéről azért hangsúlyozom ezt a mély közigazgatási fegyelmet, mert eddigi tapasztalataim alapján 
leszűrtem egynéhány egyházközség életében, hogy pl. a jogosultak névsora arra az alkalomra volt időszerű és 
elengedhetetlen, amennyiben az egyházközség lelkész-, vagy énekvezér választás előtt állt. Különben nem játszott komoly 
szerepet az egyházközség következő évi választásában, vagy éppen közigazgatási évében. Igen ám, de másként volt ez a 
kövendi esetben. Itt sok gonddal, pontossággal állították össze a névsorokat, függetlenül attól, hogy fennebb megnevezett 
esemény elébe néztek, avagy nem. Az is tagadhatatlan, hogy ennek folyamatos mellékzöngéjével is számolni kellett, 
melyet e helyen, de a későbbiek során is szívesen elhallgatok, mert nem ez határolta be az egyházközség előmenetelét, 
vagyis nem azok hordozták a gyülekezeti szellemiséget, akik lemaradtak a névsorokból, hanem inkább azok, akik fenn 
voltak rajta.  

A jogosult tagok névsorának elkészítését, valamint azok nyolc nappal korábban történő nyilvánosságra hozatalát 
követően megállapítást nyert az egyházközségi Közgyűlés időpontjának a kijelölése. Ebben a tekintetben nem ismer határt 
a különbnél különb időpont, melyen először magam is elcsodálkoztam, aztán amikor meg van a magyarázat, akkor már 
nem sokat vívódunk, főleg évtizedek távlatából, hogy miért is időzítettek Közgyűlést augusztusi hónapra, és du. 3 órára. 
Mindennél fontosabb ugyanis, hogy arra törekedett a mindenkori Vezetőség, hogy megfelelően irányítsa, vezesse és 
alakítsa az egyházközség vallási és gazdasági életét. Ennél nincs is fontosabb. Az egészre már csak a békességnek és az 
örökös szeretetnek az érzése kellett ráereszkedjen. Így már helyén volt minden. Engem személy szerint mindig csodálattal 
töltött el, amikor hallottam a kövendiektől, hogy az Elnökség intézkedett ebben, vagy abban a kérdésben, ügyben. Úgy tűnt 
kezdetben, mintha egy számomra idegen intézmény létesítéséről lenne szó, amit azért hoztak létre, mert valaki gondolt 
valamikor egy nagyot. Ennek ellenére ma már megismertem, hogy mélyen gyökerezik a kövendi egyházközség életében, 
melynek jelét, beszédes bizonyítékát megtaláljuk már 1906-ban is, Ádámosy Gábor lelkészségének kezdetén.  

A következő közigazgatási forma csakugyan maga a keblitanács, melynek létezett „presbiterium” megnevezése is, 
viszont találkoztam egy olyan kifejezéssel a megevezés rendjén, melyet mindenképpen elő kell sorolnom. Ezt megelőzően, 
hadd emlékeztessek egy elég gyakran elkövetett hibára, melyet előszeretettel összekevernek a legtöbben. Szinte alig vannak 
közöttünk, akik helyesen használják az egyház, illetve egyházközség meghatározásokat. Vagyis szívesen hangoztatják, 
hogy a kövendi egyházat, a kövendi egyházközség helyett. Egyházat ugyanis akkor emlegethetünk, amikor az 
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egyházközségeket tömörítő, intézményes formát jelöljük, amikor viszont valamelyik gyülekezetünk egyházközségi, 
intézményesített jellegét akarjuk hangsúlyozni, akkor egyházközségről beszélünk. Eddig érthető és nincs is semmi gond az 
alkalmazással, de a következő pillanatban máris helytelenül fogalmazunk.  

Talán éppen az előbbi állapotnak tudható be, hogy „egyháztanács” jelzővel illették a keblitanácsot 1910-ben. 
Lehet ugyan ez egyszeri elszólás, de előfordulhat, hogy éppen az Egyházi Képviselő Tanács rangjához megfelelő szintre 
szerette volna felemelni a jegyzőkönyv vezetője a gyülekezet keblitanácsát. Persze magam is érzem, hogy ez túlzásnak 
bizonyul. Azt már említettem más helyen, hogy általános gyakorlatban volt és maradt, hogy a keblitanácsi gyűlést követően 
került sor az évi rendes Közgyűlésre, ahol végleges formába öntötték azokat a keblitanácsi határozatokat, melyek 
mindenképpen megkövetelték a többségi döntést.  

Még két adatot közlök a keblitanácsi gyűlések tartásával kapcsolatosan. Éspedig az időpontra vonatkozóan. Egy 
teljesen rendkívülinek bizonyuló határozati javaslatot találtam 1910. Febr. 27.-én, amikor a lelkész március 6.-án, reggel 
nyolc órára hívta össze a keblitanácsi gyűlést. Ez így ebben a formában csakugyan különösnek bizonyul, de nem az, 
amennyiben arra figyelünk, hogy minden Közgyűlést megelőzően keblitanácsi gyűlést tartottak, hogy még egyszer, utoljára 
egyeztessék a nézőpontokat, illetve azokat a határozati javaslatokat, melyeket véglegesen formába kívántak öntetni a 
Közgyűléssel. Másodszor pedig akkor állt meg az eszem, amikor megláttam az 1927.02.25/Kt/7. Határozat szövegezését, 
annak határozati javaslatát, illetve a végső döntést. Nem mondhatom, hogy általánosítható a lelkész, vagy gondnok részéről 
az adott esztendők közgyűlési időpontjának rögzítése. A jelzett esztendőben viszont éppen az a megdöbbentő, hogy a 
közgyűlést du. két órára időzítették. Mi több a jelzett időpontban meg is tartották. Nemcsak a gyakorlatomnak 
köszönhetően, hanem egyszerűen el tudom képzelni azt a korabeli jelenetet, amikor a lelkész kiállt a templom piacára, a 
szószék mellé, ahol elmondott egy lelkesítő beszédet a gyülekezet, a hamarosan közgyűléssé alakuló tagok felé. Ezekben a 
lelkesítő beszédekben nemcsak békességre és szeretettre buzdította híveit, hanem meg is nevezte az abban elől járókat. 
Szinte magam előtt látom, amint a kornak szokása szerint éljenzéssel fogadták és nyugtázták ezeket a beszédeket. 
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4). Iskola és iskolai vallásoktatás 
A magam részéről határozottan és szívre tett kézzel kijelentem, hogy nem emlékszem kitől és mikor hallottam a 

régi mondást, miszerint „az ismétlés a tudás anyja”. Na hát úgy vagyok a Kövenden tapasztalt „tényekkel” kapcsolatosan is. 
Addig mondogatom, ismételgetem, amíg sorban tudatossá, ismeretté bővülnek bennem. Miért van szükség erre, amikor 
történeti események felsorolására törekszem? Azért, mert pl. az iskola és mindaz, ami ehhez kapcsolódik, egy ilyen tény. 
Abba a valóságalapba gyökerezik, mely vitathatatlan, s melyet csakis tudás, ismeret alapján sajátíthatunk el először, amikor 
kimondjuk: Egy színtiszta unitárius falunak nem volt semmi szüksége arra, hogy működtessen egy felekezeti iskolát. Sőt 
még azt is megkockáztatom – figyelve a mindenkori tanítók és kántortanítók egyházközségi fizetését (díjlevelét), hogy az 
egyházközség pénztárának előnyére szolgált a tanító állami jellege. De ne térjünk más síkra, mint amelyen tartózkodnunk 
kell!  

Amikor tudatosult bennem a fennebb említett valóság, nyomban feltettem a kérdést: Ki látta el a vallásoktatást az 
iskolában? A válasz egyértelmű: a lelkész tartotta, heti, előre meghatározott óraszám alatt a vallásos nevelést, a kántor 
pedig énekeket tanított. Ebben az esetben tehát mindenképpen megtaláljuk a kapcsolódási pontot az iskolával. Képzeljük 
csak el azt az időszakot, amikor a lelkész és énekvezér heti 10 órában folytatott vallásos nevelést az iskolában! Sőt a 
jótékonykodási mozzanatok éppen az iskolában tanulók esetében láttak elsődlegesen napvilágot, de a középiskolai39 
továbbtanulásra alkalmasak kiválasztásával is folyamatosan foglalkozott az egyházközség vezetősége. Ezt követte az 
ifjúsági nevelés, ami azt jelentette, hogy az iskolai oktatást követően már csak egyetlen lépés választotta el az ifjúságot 
attól, hogy felnőtté érjen, hitét gyakorló, egyházközségi életet folytató taggá váljon.  

A fentieket követően nézzünk bele az iskolai tevékenység néhány mozzanatába! Az iskolával kapcsolatos 
intézkedések, események Ádámosy Gábor lelkészsége idején is jól elkülöníthető időszakokra bonthatók. Nem hagyhatom 
figyelmen kívül az 1. Világháború alatti eseményeket, de ez nem annyira fontos, mint a kezdeti időszak (1906-tól), 
valamint a bécsi döntést követő évek történései. Mielőtt azonban felvillantanám ezeknek néhány ismertető jegyét, hadd 
emlékeztessek arra a kövendi gyakorlatra, mely elsősorban jellemezte a mindenkori keblitanácsot a döntések 
meghozatalakor. Azt kell mondanom, hogy még abban az esetben sem kellene különb intézkedésről beszélnünk, ha a baj 
elmúltával, minden körülmény teljes ismeretében hozták volna döntésüket. Ez a tény viszont a vezetőség bölcsességét 
mintázza és adja tudtára a mai utókornak is.  

1906 februárjában, Nagy Miklós keblitanácsos úgy döntött, hogy egy igen komoly javaslattal áll elő. Nincs is 
semmi baj látszólag a megfogalmazással, melyben javasolta, hogy a keblitanács forduljon hivatalosan a község képviselő 
testületével karöltve a vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz, hogy a „helybeli áll. iskolánál alkalmazott tanerők közül 
legalább egyik állásra unitárius tanerőt alkalmazzon.”40 Nem áll szándékomban túllépni feladatkörömön, vagy éppen a 
múltbeli igazságtalanságok emlegetésével sem kívánok egy olyan területre tévedni, ami amúgy sok gondot okozott a 
korabeli vezetőségnek és azoknak is, akik átélői voltak az adott időszaknak. Ma talán úgy tűnik, hogy a fenti javaslat, még, 
ha kérésbe is öntötték kivitelezési formáját, nem nagy dolog egy olyan közösség részéről, mely unitárius. Azt mondjuk, 
hogy ez magától értetődik egy olyan faluban, ahol csak unitáriusok élnek. Jogos elvárás a szülők részéről, hogy legalább 
egy unitárius tanító legyen abban az iskolában, ahová gyermekük tanulni jár. Mindennek ellenére a keblitanács bölcs 
meglátását tükrözi az indítványt elutasító döntés. Érdemes megfigyelnünk a korabeli fogalmazást, de főként a mögötte levő 
tartalmat: „/…/ miután állami iskolánk épületének fenntartása körül községünk jelenlegi anyagi helyzetében állami 
segítségre vár, utalva, nehogy ezen fontosabb érdekét a vallási és személyi kérdés felvetése veszélyeztesse, ezért az 
előterjesztett indítványt” elutasította a keblitanács. Megnyugtatom a kedves olvasót, hogy magam sem tudok arról, hogy mi 
történt volna ellenkező esetben. Annyira viszont következtetek, hogy mi történt volna abban az esetben, ha éppen a fenti 
meglátás miatt megvonta volna az állam a megajánlott támogatást az iskolától. Különben ez a helyzet kezelhetőségét, de 
horderejét tekintve is messzire alul marad az 1919-es, majd azt követő esztendők állapotához képest, bár egy esztendő 
múlva sajnálatos üggyel nézett farkasszemet az amúgy békességszerető keblitanács. 

Azt már nem sikerült megtudnom, hogy a korábban elutasított javaslatnak köszönhetően, vagy éppen valaki más 
indítványára, de végül is miként született meg egy olyan beadvány, melyben megkeresték a vallásügyi minisztert, akitől az 
iskolában tanuló, unitárius vallású gyermekek meghatározó többségére való tekintettel, unitárius tanító kinevezését kérték. 
Állítólag kaptak is valami ígéretet e kérés teljesítésére vonatkozóan. Ennek ellenére viszont keserűen tapasztalták, minden 
kérés és ígéret feledésével, valamint annak mellőzősével, hogy az 1906-ik évben 140 iskolaköteles gyermekből csupán 
kettő volt másfelekezetű, mégis más vallású tanítókat neveztek ki az iskolába. Bár csak ennyiről lenne szó! Arról szerzünk 
tudomást ugyanis, hogy a „kölcsönös áthelyezés útján” az akkori református tanító helyett görög keleti vallású, ráadásul 
„ román születésű” tanítót helyeznek a faluba. A keblitanács a megszokottnál nyomatékosabban adott hangot annak a 
kérésének, hogy minél hamarabb folyamodjanak ismételten a miniszterhez, akit figyelmeztessenek megelőzően tett 
ígéretére, illetve a „jóakaratú intézkedés végett” hozzon kedvező döntést az egyházközség számára. Minden 
valószínűséggel állíthatom, hogy egy unitárius tanító jelenléte bizonyosnak mondható a tárgyalt időszak iskolai 
oktatásában. Erre nem sokára fény derül. 

A következőkben nézzünk bele az iskolai vallásos nevelés folyamatába. Képzeljünk magunk elé 100-140 
gyermeket, akik a kornak megfelelően, korosztály szerint, iskolai körülmények között, heti 6-8 alkalommal várják a 

                                                 
39 Többször is feltevődött bennem a kérdés, amint ismerkedtem az egyházközség múltjával, hogy mit is takar helyenként az a megállapítás, miszerint 
gondot fordítottak a középiskolai tananyagra, illetve tanulmányokra. Hosszabb kutakodást követően egyszerre csak megvilágosodott előttem a valóság. 
Egy igen lényeges tevékenységet jelöltek az egyházközség életében, ami arra vonatkozott, hogy a gyülekezetben kiválasztották azokat az ifjakat, akiket 
alkalmasnak találtak a középiskolai tanulmányokra, sőt nyomon követték őket, hogy megkapják a megfelelő segítséget a továbbtanulásra.  
40 Jegyzőkönyv – 1906.02.14/keblitanácsi gyűlés/3. határozat 
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lelkészt, illetve 1-2 alkalommal a kántort. Minden okom meg van arra, hogy megfelelőnek minősítsem a lelkész munkáját, 
hiszen sehol egyetlen panasz sem merül fel ellene. A feldolgozott anyagot illetően pedig szintén meggyőződésem, hogy a 
korosztályoknak megfelelően bibliai történeteket, majd Jézus tanításait ismertette. Arról már semmi ismeretem nincs, hogy 
milyen volt a beosztása, vagy esetleg egyháztörténeti tudással is gazdagította tanítványait.  

A vallásos nevelés iskolai szinten két csoportban működött. Az egyik a már említett osztályonkénti tanítást 
követte, a másik pedig az ún. ismétlő iskolai oktatás rendjén vált időszerűvé. Azért tartottam fontosnak a megemlítésre, 
mert a korabeli iratok is előszeretettel számon kérik a lelkész tevékenysége során, hogy végezte-e ezt a feladatát. Persze 
arra is volt példa, hogy ilyen tevékenységről nem számolhattak be, de hiába érdeklődtem utána, nem találtam okát. Azt 
ugyan feltételezhetem, hogy nem volt abban az esztendőben ismétlőre bocsátott gyermek, de hát ez a magyarázat alig éri el 
a valószínűség küszöbét. A másik lehetőség arra irányítja gondolkodásomat, hogy tárgyilagos okok miatt elmaradt az 
ismétlő iskolai vallásoktatás. Miért vagyok olyan merész az ismétlő vallásoktatás megtartását illetően? Azért, mert ezen 
iskolába járó gyermekek létszáma is pontosított, aminek következtében arra a kérdésre is választ kapunk, hogy általában 
heti két órát szánt a lelkész ezen iskolába járó gyermekek vallásos oktatására.  
Iskolai vallásoktatás 

A vallásos nevelés második területét a konfirmációra  történő előkészítés jelentette. Ezzel a felkészítéssel 
kapcsolatosan semmi közelebbit nem tudok, csupán a kétévenkénti konfirmáció hagyományának elfogadása és átmentése 
került megfigyelésem középpontjába. Magyarul simán azt tapasztaltam, hogy Ádámosy Gábor lelkész tudomásul vette a 
múltban gyökerezett szokást és maga is éltette tovább. Minden valószínűséggel két évet szánva a konfirmációra történő 
felkészítésre. Ugyancsak a konfirmáció szertartásával kapcsolatos eligazítást kapunk 1907-ből, amikor a lelkész javaslatára 
a konfirmációi szertartást virágvasárnapról áthelyezik áldozócsütörtökre. Ennek nem találtam meg gyülekezeti indoklását, 
de tény, hogy elfogadták a javaslatot és gyakorlati megvalósításai is ezt igazolják éveken át. Egy adalékként szolgáljon, 
hogy az 1906-1934 közötti időszak keblitanácsi jegyzőkönyveinek 374 és 376. Oldalán megtalálható az 1950-1951-ben 
konfirmáltak aláírása. Harmadik nevelési terület volt a vallásoktatásban a nyári és téli foglalkozások. Ezek időnként jól 
működtek, máskor pedig egyszerűen egy-egy tudósítást olvasunk csupán, hogy valami miatt elmaradt. A háborús 
időszakban éppen a „világító anyag” hiánya miatt. 

Az iskoláról szóló tájékoztatómat – ígéretem szerint – az 1919-es évek eseményeinek bemutatásával folytatom, 
majd a ’20-as évek néhány történésével zárom. Ha eddig nem is volt – úgy gondolkodunk – semmilyen különös gond az 
iskola felekezeti jellegét illetően, akkor a most beállt, új helyzet miatt is átértékelésre, folyamatos átgondolásra volt 
szükség. Az egyházközség vezetősége nem csak azon töprengett, hogy beindítják a felekezeti iskolát abban az épületben, 
melyet harminc évvel ezelőtt (1889?) építettek községi erővel, és amit jelenleg bérbe vesznek a román államtól, hanem 
ismételten előjön az unitárius tanító szükségessége. Ebben az esetben ragaszkodnak Kovácsi Pál volt iskolaigazgatóhoz, 
akivel kapcsolatosan kérelmezik, hogy megmaradhasson iskolai alkalmazottként. Nevezett tanító jelenléte az egyházközség 
életében jelentette számomra azt a bizonyosságot, melyet akkor említettem, amikor megszületett a keblitanácsi kérés egy 
unitárius tanító kinevezésére. Az egyházközségi iratok nem emlékeznek meg e kérés teljesítéséről, ám nevezett tanító 
megjelenése a gyűléseken igazolja feltételezésem helyes voltát.  

Képzeljék el, mit olvastam az esperesi vizsgálószéki jelentés vonatkozó bejegyzésében: „az iskola az 1919-20 
tanévben unitárius felekezeti volt”. Ezt a megjegyzést ugyan magyarázni kell és lehet is! Ennek viszont egyedüli értelme az, 
hogy Kövend felekezetiségében még mindig, egyedi módon unitárius. A fenti tény ugyan nem korlátozódik egyedül 
Kövendre, de az Aranyos menti gyülekezetek sorában mindenképpen egyedülálló. Említett helyen azt is olvassuk, hogy a 
magyar állam tulajdonában levő épület most már román jelleggel átment a Román állam tulajdonába.  

Az 1920-as helyzetjelentés valamivel jobb színben tünteti fel az akkori állapotot, de ma már teljességgel 
kijelentjük, hogy ez nemcsak felszínesnek bizonyul, hanem egyben megtévesztőnek is, hiszen semmiképpen nem 
nevezhető kiegyensúlyozottnak a helybeli állapot. Ami örvendetes, hogy az iskola továbbra is magyar tannyelvű, „állami 
iskola”. Az iskola felekezeti jellege megszűnt és semmi bizonyosság nincs arra nézve, hogy az a községben még egyszer 
valósággá váljon, hiszen a helyiséget és a felszerelést is vissza kellett adni az állami iskola céljaira. Ez utóbbi információ 
arra enged következetni, hogy felsőbb utasításra megszületett a kötelező, felekezeti iskola, de mivel nem volt semmilyen 
különösebben veszélyeztető körülmény, minden átrendeződött az új körülmények elvárásai szerint. A kövendiek csakugyan 
megérdemelték volna, hogy minden a fentiek szerint maradjon és a régi, jó szellemben folyjék az iskolai oktatás is. Ennek 
ellenére előállt 1925 folyamán a már elviselhetetlenné vált ellentét, melynek panaszhangjai kiszűrődtek az iskola falai 
közül, hiszen az érintett éppen az egyik iskolai tanító, az egyházközség kántora, Balogh Dénes volt. Említett afia arról 
panaszolt a keblitanács előtt, hogy több, mint három éve „üldözik, sértegetik, szülők és gyermekek előtt kisebbítik”.41 
Mindezt teszi az iskola igazgatója és annak felesége. A keblitanács a panaszló énekvezér tudomására hozta, hogy nincs 
hatásköre beleszólni az iskolai ügyekbe. Ugyanakkor a maga részéről meg van elégedve a kántor szolgálataival. Azt is 
szeretnék, ha az iskolában egy unitárius vallású női tanítót alkalmaznának. Nem akarok rossz lenni, de ennek ellenére 
sejtem, hogy valami többről is szó van az iskolaigazgató és felesége személye, illetve származása körül. Erre annál is 
inkább következtetek, mert mind a panaszló, mind pedig a határozati szöveg elhallgatja az igazgató és felesége nevét. A baj 
forrása mindenképpen három évvel korábban keresendő! 

A felekezeti iskola felállításának ötlete még egyszer felmerül 1927-ben, s bár a kövendiek is tudomásul vették, 
hogy „minden egyháztag köteles saját fajának és anyanyelve védelme szempontjából elemi iskolát felállítani és 
fenntartani”, azzal mentik az ősök magukat, hogy sem épületük, sem forrásuk nincs a fentiek megvalósítására, melyeknek 
köszönhetően felmentésüket kérik a kötelesség alól. 

                                                 
41 Jegyzőkönyv – 1925.07.12./keblitanácsi gyűlés/3. határozat 
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5). Az egyházközség anyagi helyzetének jellemzői 
Finoman fogalmazok, ha azt mondom, hogy valósággal noszogatott a kíváncsiság, hogy minél hamarabb tisztán 

lássam az egyházközség anyagi ügyét. Az alaposabb megismerkedés rendjén már sejtettem, hogy a kövendi életben is 
fontos szerepet játszott az anyagiak jelenléte, s bármennyire is hangsúlyoztam az előbbiek során, hogy milyen nagy gondot 
fordítottak a lelkiekre, hogy azok szép rendben és ékességben legyenek, meggyőződésem, hogy minderre csak akkor volt 
lehetőség, ha az egyházközség vezetősége anyagi biztonságot teremtett a belső embereknek. Akkor tervezhettek nyugodtan, 
ha nem álomködbe burkolózva, hanem a maga valóságában láthatták és láttathatták a gyülekezeti tagokkal is mindazt, amit 
megterveztek. Voltak ezek közt kisebb horderejű elképzelések, tervek, de beszámolhatok egészen nagy megvalósításokról 
is. Levonhatok végső következtetéseket az anyagi ügyeket bezáróan, de azt is megtehetem, hogy egy szót sem szólok, 
hanem a kedves olvasóra bízom, hogy maga eldöntse: milyen is volt az a bő 25 év, melyet Ádámosy Gábor lelkész neve 
fémjelez? 

Arra gondoltam, hogy akkor nyújtok egy átfogó képet az egyházközség adott időszakának pénzügyi 
megvalósításáról, ha megkeresem, és előtérbe helyezem azokat a korabeli ténykedéseket, melyek velejárói voltak a 
mindennapi életnek, mára viszont szinte teljes mértékben feledésbe merültek. Azt sem hallgathatom el, hogy a 
valláserkölcsi élet első helyre került az értékelésben, de meglátjuk az anyagiak felsorolása rendjén, hogy ennek ellenére, 
mintha semmi nem változott volna az anyagiak rendezése terén. Közelebbről azt értem ez alatt, hogy bár csakugyan értékét 
figyelve sokkal előkelőbb helyet érdemel a vallásos érzés- és gondolkodás, még inkább a gyakorlat, ennek beszédes 
bizonyítékai meg is jelentek kimutathatóan az egyházközség életében, de ezzel párhuzamosan, megfelelő odafigyeléssel, 
bölcs rálátással és mindenképpen a gondos gazda szakértelmével folytatták a pénzügy kezelését.  

Jelen fejezetben öt alpontba tömörítettem mondanivalómat, mely célja egyértelműen annak bebizonyítása, hogy jó 
gazda módjára intézték a gazdálkodással járó feladatokat. Néhány meghatározott adaton keresztül, jobban mondva azok 
bemutatásával arra törekszem, hogy megmutassam az utókornak azt a komoly erőfeszítést, melyet meghoztak adott 
esztendőben, időszakban az egyházközség anyagi gyarapodása érdekében. Szót ejtek majd arról is, hogy mennyire 
megosztotta a közvéleményt az egyházi adó bevezetése, főként alkalmazása, de most is felhívom a szíves figyelmet, hogy 
ne gondolkodjanak még az 1930 utáni időszakra. Az előbbi téma kapcsán közelebbről megláthatják, hogy mennyi volt és 
miként rögzítették a belső emberek fizetését, micsoda körültekintéssel voltak az alapítványok, illetve részvények 
vonatkozásában. Az utolsó alfejezetben a föld- és erdőgazdálkodás néhány jellemvonásába, gyakorlati megoldásába 
pillantok bele, hiszen azon keresztül még pontosabbá tehetjük a lelkész mögött álló keblitanács, de a gyülekezet 
mindennapjainak képét.  

Számadás42 

Tudnia kell a kedves olvasónak, hogy a látottak, tapasztaltak ellenére sokkal több tevékenység húzódott meg a 
számadások elkészítése, vagy a költségvetések összeállítása mögött. Megvizsgáltam a jegyzőkönyveket, s talán semmi 

másról nem mondható el, csak a számadásokról, hogy óraműnyi pontossággal, 
adatszerűen, hiánytalanul megjelennek a tárgyalások során. Az más kérdés, 
hogy miért látjuk mi mindig a letisztázott változatot? Azért, mert megelőzően a 
pénztáros elkészítette a maga számadását, azaz sorba rakta a bevételeket és 
kiadásokat, majd kivonva az összegeket egymásból megkapta a végeredményt. 
Ezt a számvitelt mindig megvizsgálta egy bizottság, melynek élére elég korán a 
lelkészt nevezték ki, ami Ádámosy idejében már bevett gyakorlattá vált. Nem 
mellékes az sem, hogy a kövendi egyházközség életében létezett a tárgyalt 
időszak kezdetétől fogva az ún. gazdasági bizottság, melynek szerepe mind a 

mai napig életben van az egyházközségben. Tevékenysége meghatározott, hiszen a bizottság elnökét gazdagondnoknak 
nevezik. Ádámosy idejében ennek még nem volt ekkora súlya és időnként tapasztalható, hogy külön megnevezik a 
bizottság tagjait. Az tény, hogy a keblitanács mindig a maga kebeléből nevezte ki a lelkész vezetésével a bizottságot, mely 
elvégezte a fent már említett vizsgálatot. Az eredményt szinte minden alkalommal a lelkész mutatta be a keblitanács előtt, 
ahol ismételten megvizsgálták az egyes bevételi és kiadási tételeket, megtették észrevételeiket, majd köszönettel nyugtázták 
az elvégzett munkát. Minden egyes zárszámadást elfogadott a keblitanács, de azzal, hogy a Közgyűlés elé utalja utólagos 
jóváhagyásra.  

Megfigyeltem a pénztári jelentéseket, melyek rendjén több általánosnak mondható feljegyzésre is felfigyeltem. Az 
nem új hír bizonyára a kedves olvasónak, hogy minden egyes számadás első pontjaként a Bevételek szerepeltek. Alatta 
feltüntették a kiadásokat. Igen ám, de a kövendi esetben igen érdekes, mára viszont jellegzetesen példaértékűnek találtam, 
hogy szinte mindig megjegyezték, hogy mennyi az egyházközség „tényleges vagyona”, mennyi a pénztári maradvány, sőt 
mennyi az évi gyarapodás. Ezzel szemben a költségvetések során csupán a bevétel, kiadás, és maradvány szerepel. Persze 
kivéve azt az esetet, amikor „fölöslegnek” nevezik a pénzmaradványt (1915). 

                                                 
42 Az 1929-es számadás rendjén találkoztam egy igen érdekes bejegyzéssel, miszerint 15 nap haladékot adnak az adósoknak, hogy rendezzék tartozásaikat. 
Amennyiben viszont nem tesznek eleget a felszólításnak, akkor kizárják őket a hamarosan megrendezésre kerülő táncmulatságból. 

Bevétel 2966 Kor 44 fill 
Kiadás 2810 Kor 

1915 

„ fölösleg” 156 Kor 44 fill 
Bevétel 80000 lei 
Kiadás 80000 lei 

1927 

Egyenleg - 
Költségvetés 
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Díjlevelek 
Tisztelettel és szeretettel emlékeztetem a kedves olvasót arra, hogy 1906-1930 jelenti jelen tárgyalásunk időszakát, 

amikor még olyan régebbről származó gyakorlatok jellemezték a belső emberek fizetési rendszerét, melynek fenntartása 
nemcsak a kor meghatározott pénzügyi intézkedéseinek váltak részévé, hanem több szempontból is előnyösnek mondható, 
éppen a belső emberek tekintetében. Bár úgy tűnik, hogy a valláserkölcsi vonatkozások messzire megkerülték az anyagi 
természetűek fontosságát, lépten-nyomon megtaláljuk ennek ellenkezőjét is, amikor éppen az anyagiak összefüggéseit 
vizsgáljuk. Első helyre sorolom a díjlevelek rendszeres megújítását, melyeket egyfajta szerződésként jellemezhetünk. Mit is 
kell értenünk ezzel kapcsolatosan? Amikor megüresedett pl. Gál Lajos lelkész nyugdíjba vonulását követően a kövendi 
lelkészi állás, a jogosult tagok névsorának felállítását követően a díjlevél összeállításának követelménye került a második 
helyre. A fontossági sorrend, tehát vitathatatlan. A díjlevél alapján nem csak az vált nyilvánvalóvá, hogy milyen fizetséget 
ajánl fel az egyházközség a lelkésznek, hanem éppen az abban foglaltak elsőrendűen meghatározták az egyházközség 
kategorizálását, besorolását egy olyan fokbeosztáson, melyet maguk a lelkészek állítottak fel – nem hivatalosan -, s melyet 
előszeretettel tovább adtak az újabb lelkész-, kántor nemzedéknek azzal a hozzáadással, hogy mennyit ér anyagilag egy 
egyházközség. Megnyugtatom a másként vélekedőket arról is, hogy bár semmilyen erkölcsi vonatkozást nem találunk a 
díjlevelekben, - ha éppen nem azt, ami ritkán meghatározta a lelkész kötelességeit -, hogy amiként szájról-szájra járt egyik-
másik egyházközség jó, vagy rossz híre, ugyanúgy közbeszéd témája volt a lelkészek között, hogy lelkületében milyen 
egyik, vagy másik gyülekezet. Azaz ebben e tekintetben is melyik gyülekezet, mennyit ér. 

Az Ádámosy lelkész időszakának létezik egy tisztázásra szoruló kérdése, ami határozottan beleágyazódik a fizetés, 
díjlevélfajtába. Már most ki kell jelentenem, hogy a bizonyítékok alapos átvizsgálását követően sem jutottam tisztább 
látásra e tekintetben, bár itt-ott felfedezhetők annak nyomai, hogy igazolni látszódjon a ma még mindig elfogadottnak 
tartott, múltat jellemző vélemény. Szó szerint arról kell itt beszélnem, ami egyfajta hagyományt szőtt Ádámosy Gábor 
lelkész személye köré, ami teljes mértékben átsiklott az anyagiak területére. A hagyományőrző vélemények azt mondják 
ugyanis, hogy nevezett lelkész – éppen társadalmi helyzetének, rangjának, helybeli születésű voltának köszönhetően nem 
szorult rá az egyházközség anyagi támogatására. Néhol jelentkeztek valóban azok a pontok, ahol lemondott a lelkész némi 
anyagiról, de akár a segélyezést, akár a háborús pótlékot, vagy éppen ez esetben a díjlevelek által meghatározott fizetést és 
az ehhez kapcsolódó többi, korhű bizonyítékot veszem alapul, nem látom teljes mértékben a hagyomány megállapításainak 
igazolását. Az is bizonyos, hogy a díjlevelek léte, vagy azok időnkénti felújítása még nem áll egyenes arányban a 
hagyományos megjegyzések cáfolásával. Magyarul azt kell értenünk, hogy a díjlevek által meghatározott fizetésnek nem 
kellett teljes mértékben megvalósulnia, amennyiben erről a lelkész másképp rendelkezett. A pénzügyi mozzanatok viszont 
meghatározóak ebből a szempontból. Ahol eltérés mutatkozhat, az nem lehet más, mint a számára, fizetésbe kapott földek 
esetleges visszautasítása. E tekintetében már sajnos semmilyen árulkodó jelet nem sikerült megkeresnem és megtalálnom 
azon kívül, ami a hagyományban él.  

A belső emberek fizetéséhez szorosan hozzátartozik egy eddig elhallgatott valóság, melyet már az egyházi adózás 
rendjén meg kellett volna említenem. Akarattal nem tettem, hogy ne oldjam az ottani feszültséget, illetve olyannak 
érzékeltessem a korabeli hangulatot, mint amilyen körülbelül akkor volt. Megérdemli a vezetőség a dicséretet. Sőt a lelkész 
mellett azért sorolom olyan szoros egymásmellettiségben a világi vezetőket, a belső embereket, de mellettük a 
harangozókat is, mert ők így alkottak egy egészséges csapatot. Amikor pedig a gyülekezet learathatta a megbecsülés, az 
öröm a boldogság gyümölcseit, akkor elsősorban ennek a munkacsapatnak köszönhetően tehette meg. Túlzásnak 
számíthatnak megjegyzéseim, de vegyük csak figyelembe azt a tevékenységet, melyről ugyan nem sokat hallunk az 
egyházközség fellelhető irataiban, de melyek között beszédes bizonyítékokként megjelennek olyan tevékenységek, mint pl. 
a „kepe-alap” létrehozása.  

Gondolja a kedves olvasó, hogy feszítem az indulat húrjait, bár én ezt másként érzem. A vezetőség, főként a 
keblitanács szemszögéből vizsgáltam az adott időszak történéseit. Magam előtt láttam nemcsak az adózási rendszer 
kidolgozásával megbízott 12 fős bizottságot, nemcsak azt láttam lelki szemeim előtt, amikor házról-házra járnak és néhol 
hangos kiabálást követően gyorsan távoznak a következő családhoz, hanem azokat az embereket is, akik továbbra is úgy 
végezték mindennapi feladataikat, mint korábban. Vagyis a dűlőkben, az erdőn folyt a megszokott tevékenység attól 
eltekintve, hogy az egyházközségi tagok feje fölött egy új „fenyegetés” lebegett. A pénztáros továbbra is gyűjtögette a 
bevételekből származó filléreket, év végén lelkiismeretesen megszámolta a tőkésített pénz kamatait, újabb pénzösszegeket 
helyeztek el további tőkésítés céljából, melynek köszönhetően végül megszületett a „kepe-alap”. 1925-ben 50000 lejes, 
tőkésített kepe-alapja volt a kövendi egyházközségnek, ami 3 %-os kamatláb esetén is évi 1500 lejt jelentett. Amennyiben 
figyelembe veszem a határozatban szereplő felosztást, ami 16:6 arányban történt a lelkész és énekvezér között, akkor már 
látom azt a biztonságot, melyről egyetlen pillanatig sem árulkodott a keblitanács, amikor azon küszködött, hogy érvényre 
juttassa az új adózási rendszert. A maga részéről teljes mértékben pozitívan állt a kérdéshez, de ugyanakkor rábízta a 
közgyűlési akaratra, egészen 1927-ig terjedően a végső döntést. Mindez ideig a háttérben nyugodt volt, mert belső 
embereinek megadhatta a fizetést, biztosította azt, ami járt nekik a tisztességes munkavégzésért.  

A fizetéssel kapcsolatosan, csak az érdekesség kedvéért teszek még egy összehasonlítást, hogy megfelelően 
érzékeltessem a kor lehetőségeit és ugyanakkor a megoldások kivitelezésének, viszonylag könnyed megkeresését. 1919-ből 
vettem a példát, amikor teljes mértékben rendelkezett az egyházközség az erdőgazdálkodásának köszönhető jövedelemmel, 
amikor belső szabályai szerint intézte az évi üzemtervet, bonyolította a faárveréseket, illetve intézte a belső emberek 
részére levágandó és házhoz szállított fakepe ügyeit. A fakepe kérdésére még visszatérek a későbbiek során.  

Az említett példaértékű esemény lényege, hogy 1919 szeptemberében egy követeléssel találja szemben magát a 
keblitanács, amikor egy atyafinak három db. cserefát kellett kifizetnie. Ennek értéke 500 Korona volt akkor. Hogy miért 
említem ezt? Azért, mert ugyanebben az évben a lelkész 800, a kántor pedig 400 Koronát kapott segély, vagy 
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fizetéspótlásként. Ha megnézzük az 1919. évhez legközelebb álló (1920), de főként az előtte készült díjlevelet, abban 
összehasonlítjuk a készpénzfizetés évi összegével (3200Kor), akkor nyomban kiszámíthatjuk, hogy hány cserefa árából 
rendezhette el az egyházközség belső embereinek évi, készpénzfizetését. Szegény harangozóról már nem is kell említést 
tennünk az ő évi 40 Koronájával.  

Díjlevél – lelkészi - 1905 
1. 800 korona évnegyedenként előre fizetve (vagyis 3200/év) 
2. „ tisztességes lakás melléképületekkel” és kerttel 
3. 20 szekér „tűzifa a régi mód szerint, haza hozva” 
4. Egy hold szántóföld a „sinfalvi határon. Továbbá a kövendi határon az eddigi 8 mezei hold szántónak megfelelő 

terület a tagosítás befejezte után”. 
5. „A mogyorómál dűlőben egy darabocska szöllő.” 
6. „A bágyoni határ kisbogát dűlőben egy db, körülbelül 6 szekér szénát termő kaszáló”. 
7. „A káposztás kertben egy nyíl veteményes.” 
8. „A kenderes kertben két darabban 8 öl széles szántó” 
Megjegyzi a díjlevél, hogy a szántókat, kaszálót, veteményest a lelkész saját költségén köteles műveltetni. 
9. Egyházi kiadványokért 60-80 korona illeti meg. /Megj. Ez utóbbit nem értem teljességgel a díjlevél 

megfogalmazásából, de minden valószínűséggel arra utal, hogy az egyházi kiadványok megvásárlása céljából, erre 
külön díjat különítenek el és adnak majd a lelkésznek. 

Ennél a díjlevélnél feltétlenül ki kell emelnem azt a rendkívüli elemet, melynek köszönhetően, a szokástól eltérően a 
díjlevél a lelkész kötelességére is felhívja a figyelmet. Azt mondhatjuk ma, hogy amikor megállapították fizetését, akkor 
annak ellenértékeként vázolták mindazt, amit elvártak teljesítésként tőle: „A lelkészi teendőket hűséggel teljesíteni, az 
egyházi javadalmakat pontosan ellenőrizni, lehetőségig fejleszteni s a gyűléseken társ elnökölni, a vallásos oktatást az 
iskolában teljesíteni.” 
1). A kötelességek első pontjában tulajdonképpen minden benne foglaltatik, amit majd joggal elvárnak a lelkésztől. 
2). A második pont viszont ma már kiegészítésre szorul, ugyanis itt nem csupán arról van szó, hogy a lelkész saját 
javadalmának pontos kifizetését ellenőrzi, illetve azon törekszik, hogy folyamatosan fizetésemeléseket kérjen, hanem 
komoly utalás történik a pénztárvizsgálat rendszeres ellenőrzésére, annak pontos végrehajtására. Az „egyház” ebben az 
esetben is az egyházközséget jelenti. A „lehetőségig fejleszteni” általánosan értendő az egyházközségi életre, melyben 
természetesen még Ádámosy idejében is sokáig elsőrendű helyet töltött be az anyagiak jelenléte, annak ellenére, hogy 1905 
választóvonalat jelent a jegyzőkönyvek tekintetében, amikor a valláserkölcsi élet elsőbb helyre kerül az anyagiaknál.  

A társ elnöklés kérdésköre is nagyon fontos. Tudnunk kell ugyanis, hogy az egyházközség életében kimutathatóan 
sokkal később kapcsolódtak be a lelkészek a gyűlések rendjébe, mint azt gondoljuk. A gondnokok és egyházfik elsőrendű 
felelőssége volt, hogy gondoskodjanak az egyházközség anyagi életéről, melytől aztán függővé tették a továbbiakat. 
Amennyiben előteremtettnek találták az anyagiakat arra, hogy fizessék a lelkészt, kántort és harangozót, akkor máris 
mederben haladónak vélték az egyházközség életét. Ez bizonyos tekintetben elfogadható, hiszen a felsőbb vizsgálatok 
(esperes) kötelessége volt, hogy számon kérjék a belső emberek tevékenységét, sőt e tekintetben is a már többször említett 
évszámig az első kérdés az volt a kanonikus kérdések rendjén, hogy a belső emberek megkapták-e javadalmukat.43 

Díjlevél – lelkész - 1920 
Lőrinczy Dénes esperes vezette a gyűlést, melynek egyedüli tárgya a belsőemberi fizetés volt. Azt is mondhatom, 

hogy egy új díjlevél kiállításáról van szó, melynek altételei hűen bizonyítják a lelkész megélhetésének alapfeltételeit: 
készpénz, szántó, kaszáló teszi ki a teljes bérét.  

Kimondottan érdekesnek tartom, hogy a díjlevél megállapításakor kitértek a „stóla” kérdéskörére is. Ezzel 
kapcsolatosan, ami számomra teljesen újszerű, hogy a keresztelések esetében „tetszésszerinti” összegről szól az 
előterjesztés, míg a házasságkötések és a temetések alkalmával „akár semmi” a stóla összege.  

Miért fontos számomra a fenti tudósítás? Azért, mert, ha nem is kerülök közelebb a házassági megáldások 
alkalmával kapott „stóla” összegéhez, vagy annak időnkénti elmaradásának feltárásához, teljességgel megismerem a 
temetések esetében elmaradható stóla jelenlétét. A bágyoni történetek sorában egyetlen ilyen utalást sem találtam erre 
vonatkozóan, ahová könnyedén visszaterelhettem volna azt a gyakorlatot, miszerint a temetési szertartásokért nem járt a 
stóla. Ne hagyjuk azért figyelmen kívül azt a tényt, hogy „akár semmi” a kérhető fizetés. Az akár semmi mögött pedig 
Bágyonban és Kövenden is gyakorlatban maradt az ún. természetbeni figyelmesség, mely nemcsak a lelkészt illette, hanem 
a harangozót is (kenyér – kalács – szeszes ital).44 

Az énekvezéri díjlevelekkel kapcsolatosan itt-ott teszek néhány megjegyzést, melyeket úgy ítéltem, hogy fontosak 
a tájékoztatás szempontjából, de elsősorban azért közlöm adatszerűen, hogy összehasonlításul szolgáljon arra az esetre, ha 
valaki kíváncsi arra, hogy a jelzett arányok milyen mértékben, vagy egyszerűen érvényesültek-e az énekvezérek fizetését 
illetően. Számukat illetően pedig éppen annak köszönhető a túlzott figyelmesség, mert az adott időszakban szükségessé vált 
az énekvezér-csere, ami maga után vonta a díjlevél sorozatos felújítását is. Másodsorban pedig másodállású hivatal 
ellátásáról is beszélhetünk, ami teljesen más elbírálás alá esett, mint egy teljes értékű énekvezéri állás meghirdetése, illetve 
betöltése esetén.  

Énekvezéri díjlevél - 1909 
I. Helybeli szolgálatban levő állami tanító, vagy nyugalmazott tanító esetében: 

                                                 
43 Jegyzőkönyv - 1905.07.09/271. Old/25. határozat 
44 Uo.- 1920.12.16/keblitanácsi gyűlés/1. határozat 



 26 

1. Készpénz 360 Kor 
2. Kenderes káposztás 24 
3. Vegyes tűzifa – házhoz szállítva (15 szekér) 60 
4. Évenkénti takarításra45 költségmegtérítés 30 
5. 700  öl szántó 10 Kor 
6. Szabad lakás 

Összesen: 484 Kor 
II. „Csak ezen állást viselő okl. kántor választása esetén” 
1. Készpénz 600 Kor 
2. Szántóföld 2 h 678  öl 96 
3. Kaszáló 2 h 600  öl 32 
4. Kenderes és káposztás 24 
5. Tűzifa házhoz szállítva 60 
6. Takarításra 20 
7. Szabad lakás ( két szoba) 

Összesen: 832 Kor46 
A szabad lakás esetében megjegyzendő, hogy egyik kántor esetében sincs számszerűsítés.47 
Énekvezéri díjlevél - 1923 

1. Haszonbérlésből felszabaduló négy parcella föld ami, kb. 1 H 1200  öl „haszonélvezete” 1924-ben. 
2. 3 öl ágas tűzifa 
3. Lakbér címen havi 100 leu, ami megszűnik, amennyiben lakást biztosít számára az egyházközség.  
Itt kell megjegyeznem, hogy jelen pillanatban még Kis Jakab lakik az énekvezéri lakásban. A fentieket pedig abban az 

összefüggésben kell értelmeznünk, hogy az idős, megromlott egészségű embert békén hagyják, hogy éldegéljen a kántori 
lakásban, míg az őt helyettesítőnek inkább lakbér címen fizetéspótlást adnak. Az átmeneti időszak énekvezére Balogh 
Dénes állami tanító volt.48 

Énekvezéri díjlevél - 1923 
Tulajdonképpen öt hónap szolgálat áll az új helyettes kántor háta mögött, amikor a keblitanács időszerűnek találta a 

díjlevél kiigazítását. Ezt a következőképpen módosította.  
1. A lelkészi földek mellett négy parcella, kb. 2800  terület 
2. 3 öl tűzifa leszállítva 
3. Lakbér, vagy természetbeni lakás 
4. Árverésen kívül még 2800  terület évi 200 kg búza haszonbér mellett.  
A díjlevél negyedik pontjával kapcsolatosan szükséges tisztáznunk néhány kérdést. Ez tulajdonképpen pontosan ebbe a 

fejezetbe sorolható, mivel éppen e helyen tárgyalom, mint a kántor fizetésének egyik alappillérét, s ennek tudatában ejtsük 
meg a tájékoztatást azonnal és e helyen. Minden következő magyarázatot megelőzően, figyeljük csak meg a korabeli 
határozatot: „Amíg az énekvezér helyettesi állást betölti a fenti földek mellett 4 parcella, mintegy 2800  szántóföld részére 
árverésen kívül haszonbérbe adatik évi 200 kg búza haszonbér mellett, egyéb haszonbéri feltételek reá nézve is 
kötelezők”.49  

Ma már nagyon homályosnak tűnik ez a határozat, még inkább a mögötte levő tartalom. Ugyanis a 
földgazdálkodással együtt járt a területek felparcellázását követően annak meghatározása, hogy mennyit terem az adott 
szántó, illetve mi az a mennyiség, ami fizetésként megilleti az egyházközséget. A továbbiak rendjén részleteiben is 
bemutatom ezt az állapotot, itt azonban csak annyit kell megértenünk, hogy a helyettesítő kántornak ingyen jár a 4 parcella 
után meghatározott 200 kg búza, viszont a többi, általa bérelt területekre ő is azt kell megfizesse, ami más bérlőkre is 
vonatkozik.50 

Díjlevél – kántor - 1924 
A határozat folytatásában megjegyezték, hogy a korábbi megállapodásban foglaltakat nem érinti a fenti díjlevél. 

Ajánlom azonban, hogy ne menjünk bele ennek részleteibe, hiszen a földgazdálkodás rendjén tisztábbá válik mindaz, ami 
még ebben az esetben nem annyira világos.51 

A mellékelt képek alapján is látható, hogy 1924-ben nem történt lényeges változás a kántori díjlevél megállapítása 
rendjén. Akár a szűkszavúságot, akár pedig a bővebb változatot figyeljük, egyetlen szempontot kell látnunk magunk előtt: 
azt a tényt, miszerint a lehető legpontosabban, legméltányosabban intézte a vezetőség belsőembereinek javadalmazását. 
Ebben az esetben pedig éppen az énekvezérét. 

A harangozói díjlevelek 
Díjlevél – harangozó – 1919 

1. Készpénz – évi 400 korona 
2. Levágja a belső emberek fáját „hatodrész” mellett 

                                                 
45 Ez alatt a kántori lakás külső rendbetétele értendő. Elsősorban a repedések besikálása, illetve a lakás megmeszelése értendő. 
46 Jegyzőkönyv – 1909.02.21/ Rendközgyűlés/2. határozat 
47 Uo.– 1909.02.21/ Rendközgyűlés/2. határozat 
48 Uo.- 1923.03.01/keblitanácsi gyűlés/4. határozat 
49 Uo.- 1923.08.05/keblitanácsi gyűlés/3. határozat 
50 Uo.- 1923.08.05/keblitanácsi gyűlés/3. határozat 
51 Uo.- 1924.05.25/közgyűlés/1. határozat 
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3. Kiharangozás díja 10 korona 
Kötelességei:  

- Szűkszavúan megjegyzik, hogy a szokásosak. 
Köteles az „órát kezelni”, ami a toronyóra rendszeres felhúzását jelentette.52 
Harangozó díjlevele - 1928 

- Kiegészül azzal, hogy évi 3000 lei készpénz 
Kötelességei vonatkozásában pedig azzal egészítik ki felelősségét, hogy mindaddig nem végezhet kiharangozást, 

amíg erre felhatalmazást nem kap a lelkésztől.53 

Egyházfenntartás 
Az egyházközség anyagi életének igen fontos részét képezte, főként 1922-től az egyházi adó köré csoportosítható 

események láncolata. Látni fogjuk, hogy először még egészen más hangulatot és jelentőséget hordoz magában, lassan 
viszont elfoglalja azt a helyet, amiért tulajdonképpen „kitalálták”. Persze ez nem a gyülekezet vezetőire, hanem a 
Főhatóságra értendő. Kimondottan fontosnak tartottam a kiemelésre az anyagiak sorában, még abban az esetben is, 
amennyiben ebben az időszakban, de a későbbiekben is több helyen elmondható a döntések szubjektív jellege. Elgondolom 
ugyanis, hogy nem minden esetben aratott sikert Kövenden sem az új törvény kihirdetése, de lényeges vázolnom azt a 
pozitív hozzáállást, ahogyan megközelítették a sok tekintetben gondot és terheket jelentő intézkedést. Tökéletesen 
kicsendül a határozatból, hogy a megmaradás érdekében tett erőfeszítéseket látják mindenek előtt, és nem újabb 
nehézségek ráterhelését az egyházközségre, pontosabban az egyházközségi tagokra.  

A Közgyűlésben ismerteti a lelkész a tényeket. Az 1910. évi népszámlálás adatainak felhasználásával, az 
1464/1922 EKT sz. leirat alapján az egyházközséget 27331 Leu adó terheli, melyet be kell fizetnie a főhatósági pénztárba. 
Ezt követően bizonyára pro és kontra vélemények hangzottak el, melyekről nem tudok, csupán elképzelésem van, melyet a 
határozat követett, a már említett módon, pozitív formába öntve: „Közgyűlés megilletődéssel, de egyszersmind egyházunk 
és nemzetünk jövője megtartása iránt egyértelmű akarattal veszi tudomásul az egyházi főhatóság intézkedését.”54  

Megkeresik a lehetőségét annak, hogy a családfők és családtagok számának megfelelően osszák fel a terhet. Az 
volt irányadó elképzelésükben, hogy bibliai alapon végzik a teherelosztást: „akinek több adatott, több kívántatik”. 
Megfelelő komolysággal kezelték az ügyet, sőt mondhatom, sokkal több odafigyeléssel, mint általában. Erre abból 
következtetek, hogy 12 tagú bizottságot neveztek ki a Közgyűlést követően, melynek elnöke a lelkész volt. E bizottság 
elsőrendű feladata, hogy összeírják az egyházközség tagjait, illetve közelebbről szemügyre vegyék a pontos állapotot, 
miszerint a fenti elképzelésnek köszönhetően, családok és személyek teherbírását tartva szem előtt, felbonthatják a tetemes 
adót. A bizottság 1922. szeptember 22.-ig kell végezzen a feladatával, s az elvégzett munkáról beszámolt az őszi hálaadás 
ünnepére tervezett, újabb közgyűlést megelőzően.  

A bizottság sikeresen elvégezte feladatát, melynek köszönhetően „6 különböző osztályba sorolta és ehhez képest 
az adózók kimutatását összeállította” 55 a gyülekezeti tagokat. Ebben az esetben nincs is semmi gond a kijelölt bizottság 
elvégzett munkájával kapcsolatosan, hiszen elképzelhetünk egy hatos fokozati skálát, melyen akár egytől hatig terjedő 
besorolás alapján megtaláljuk a gyülekezet tagjait. Sejtésem van ugyan arról, hogy kb. kik és hányan lehettek az adózás 
élvonalában, de ugyanakkor az a véleményem, hogy nem a legmagasabb összegre kirótt személyek közt keltett elsőrendű 
felháborodást az új adózási rendszer, hanem, főként azok esetében, akik a közép osztályt jelentették. Minden 
valószínűséggel ennek köszönhetően történt, hogy a „kirovási lajstrom felolvasása után, többek ellentétes felszólalásai után 
a közgyűlés határozathozatal nélkül szétoszlott.”56 

Az egyházi adó életbe léptetése – minden pozitív kezdeti jel ellenére -, sok nehézségbe, de ugyanannyi időbe is 
került a kövendi egyházközség életében. Nincs megfelelő bizonyítékom róla, de szinte határozottan kimondhatom a 
néhány, más gyülekezeti megvalósítás ismeretében, hogy ez a többi gyülekezetben sem ment simán. Ha nem is lépünk át 
egyik „szomszédba” sem, csupán a gyülekezet keretein belül maradunk, viszont átmerészkedünk a tárgyalt lelkészek 
időszakán, vagyis átjárhatóvá tesszük, legalább az egyházfenntartás vonatkozásában az egyházi adózás kérdéskörét, akkor 
teljességgel elénk tárulkozik az a kép, mely nemcsak elégedetlenkedéseket szült a legtöbb egyháztag részéről, hanem 
komoly ellenállást is magával hozott az évek során. Ez viszont csak az egyik része volt a megvalósíthatóságnak, hiszen 
létezett egy másik valóság, mely szinte a mai napig nyomon követhető családok, személyek esetében. Ez pedig nem más, 
mint a hátralékos kérdések hosszú sora, az adósok gondja, melyet mindenik lelkész kezelt a maga módján. Ha már szóltam 
az átjárhatóságról, akkor csak egy pillanatra lépjünk a kommunista rendszer időszakába, néhai Kiss Zoltán lelkész idejére, 
ahol kifejezetten sok hangsúllyal, rengeteg törődéssel, megannyi vesződéssel sem sikerült kézben tartaniuk, megfelelő 
megoldást keresniük az adózás, az egyházfenntartás ügyének.  

Amennyiben visszalépünk Ádámosy lelkész idejére -–hiszen most ez a feladatunk, akkor szomorúan tapasztaljuk, 
hogy a pozitív megközelítések jellege megjelenik ugyan évekkel később is a határozatok sorai közt, de ez még mindig 
kevés arra, hogy egy életbe léptetett, gyakorlatba ültetett egyházi adózási rendszer megvalósításáról szóljunk. Mondom ezt 
azért, mert 1925. december közepén is hivatkoznak az eredeti gyűlésben foglaltakra, amikor megjegyzik, hogy külön terhet 
jelent ez az egyházközségnek, közelebbről a tagoknak, de elmaradhatatlanul sikerre kellene vinniük a megvalósítást. 

                                                 
52 Uo.- 1919.12.27/keblitanácsi gyűlés/2. határozat 
53 Uo.- 1928.01.08/keblitanácsi gyűlés/1. határozat 
54 Uo.-  1922.09.17/közgyűlés/1. határozat 
55 Uo.– 1922.09.24/közgyűlés 
56 Uo.– 1922.09.24/közgyűlés 
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Nekem úgy tűnik, mintha a keblitanács teljességgel elfogadta volna a főhatósági intézkedést, s mint ilyent tárgyalta. Bár 
nincs jele annak, hogy valaki közülük ellenvéleményt fogalmazott volna meg valamelyik keblitanácsi gyűlésben, mégis 
hajlom arra, hogy bizonyára nem volt egyértelmű a hangulat és főként az adózással kapcsolatos lelkiség. Ez ugyan ismét 
magánvéleménynek tűnhet ugyan, annál is inkább, mert én mindig fenntartással voltam és vagyok az „adó”, az „egyházi 
adó” kifejezéssel szemben. Könnyen előfordulhat, hogy hasonló kicsengése volt némelyek fülében, a kövendiek esetében 
is, de még 1927-ben sem érkezett el annak az ideje, hogy esetleg a megnevezés megváltoztatásával, egy újabb próbálkozás 
rendjén vigyék sikerre az ügyet. Öt év vívódást követően egy újabb, 12 tagú bizottságot hoztak létre, melynek ebben az 
esetben a gondnok volt az elnöke és feladatává tették, hogy ismételten kidolgozzon egy új adórendszert, majd ezt 
népszerűsítse és törekedjen annak gyakorlatba ültetésére. A bizottság elvégezte a munkáját, melyet követően, a már előbb 
is ismert módon, a keblitanács és közgyűlés tudomására hozott. A korábbiakban megismert, ugyanakkor jól bevált 
gyakorlatot részesítették előnyben és név szerinti szavazással próbálták életbe léptetni az új adózási rendszert, mely ismét 
fennakadt a szavazás rostáján. Érdekesnek tartom, hogy a szavazás rendjén többséget jelentett ugyan az igen szavazat, de 
ennek ellenére mégis sikertelenné vált a közgyűlési akarat, hiszen, „szavazás közben a Közgyűlés több tagjai eltávoztak”.57 
Ez a helyzet bizonyára ismételten meghatározta az adóügy életbeléptetésének további sikertelenségét, ám tudomásom van 
arról, hogy az egyházközség vezetősége újabb közgyűlés összehívását rendelte el, melyre sor is került 1927. május 22.-én. 
Az a szomorú, hogy ekkor sem sikerült végleges döntést hozniuk az egyházi adóval kapcsolatosan, de megnyugtatom a 
kedves olvasót, hogy az ezt követő időszakban már nem tűrt halasztást a kérdés. Így hát nincs semmi, közelebbi 
tudomásom arról, hogy miként, minek köszönhetően sikerült kicsikarni az abszolút többség beleegyezését, de az tény, hogy 
1927 minősíthető annak az esztendőnek, melytől kezdve életbe léptették Kövenden is az egyházi adózás rendszerét. Most 
pedig, évekkel később megkockáztatom a kijelentést: kevesek örömére és többek bosszúságára. Ha pedig a mindenkori 
vezetőség álláspontját figyelem és ezt közlöm, akkor egyértelműen kicseng a korábbi, vagy ha úgy tetszik az első, 
megfogalmazott vélemény: Egyházunk, népünk, közösségünk érdekében! 

Alapítványok, részvények 
Röviden vázolom, hogy miért döntöttem úgy, hogy az alapítványokról és részvényekről egy helyen szolgáltassam 

az általam megtalált adatokat. Azért, mert az alapítványok és alapok, de a részvények és a bankban elhelyezett tőkésített 
alapok is megkövetelik, hogy megfelelően kerüljenek értékelésre, főként az utókor részéről. Persze, hozzátartozik a 
valósághoz, hogy a néhány „árulkodó” jel ellenére nem foglalkoztak ezekkel olyan behatóan, mint, amilyen szerepet 
elláttak az anyagiak során.  Közelebbről már a hagyományban sem emlegetnek olyan horderejű, egyházközségi szinten 
megszületett alapítványokat, vagy alapokat, melyek mögött komoly szellemiség, személyiség, ajándékozási szándék és 
felelős kötelességtudat, illetve sok-sok munka állna. Amikor szembetaláljuk magunkat egyik-másik, alapítvánnyal 
kapcsolatos tudósítással, akkor nyomban tapasztaljuk, hogy fontos volt ugyan az adott időszakban, de a szűkszavú 
tudósítás, a számszerű adat megjelenítése mögött alig szerepel az azokat megelőző nemes szándék.  

Az alapok tekintetében már megelőzően nyilvánvalóvá vált, hogy szinte teljes mértékben elhallgatják a 
jegyzőkönyvek, de még az időnként ellenvéleményeket megformálók sem tesznek említést arról, hogy hát mi a helyzet pl. a 
kepemegváltási alappal, mely biztosítja a belső emberek fizetését? Miért kell egy új adózási rendszert bevezetni, amikor 
már van egy olyan alap, amelyet pontosan ebből a célból hoztak létre? Ebben az esetben éppen ebben rejlik a keblitanács 
tisztánlátása, ugyanis a közös ügy, a nemzet megmaradásának lehetőségét látta és erre hívta fel a gyülekezeti figyelmet is 
az adózás megvalósítása rendjén és nem a belső emberek fizetésével hozta összefüggésbe. Erre ugyan akkor nem is volt 
szükség. Ez csak 1948-at követően vált egyre igazoltabbá.  

Végül, de nem utolsó sorban ott voltak a részvények, melyek a kövendi gyülekezet esetében sokkal több értéket 
képviseltek, mint a bankban, vagy bankokban elhelyezett tőke, illetve az 1. Világháború idején befektetett kötvények. 
1906-ban már javában létezett és működött az aranyos széki hitelszövetkezet, melynek tagja volt a kövendi egyházközség 
is. Sőt a torockói székhelyű, hasonló bankban is volt letétbe helyezett pénze az egyházközségnek. Persze ezzel én is úgy 
voltam, mint sok más, hozzám hasonló kutakodó, hogy azonnal és még több pontos információra voltam kíváncsi. Nem 
sikerült többet megtudnom, de annyit igen, hogy 1906-ban 5000 Koronát kivettek a bankból, amit lehoztak tőkésítésre az 
aranyos széki hitelszövetkezethez. Igen ám, de még ugyanannyi továbbra is tőkésítve ott maradt a torockói bankban, hogy 
utána megkapják a megérdemelt kamatokat. Az már csak ráadás, hogy a kivett összeget forgó tőkeként helyezték el, évi 5 
%-os kamatra. Tették mindezt abból a megfontolásból, hogy ezzel biztosítsák „az egyházközség mindennapi szükségeinek” 
fedezését.58 Két vonatkozásban is megerősítésre szorul az előbbi adat: az egyik mindenképpen a vezetőség ésszerű, gondos 
figyelmességét dicséri, a másik pedig az adott esztendő pénzügyi helyzetének biztonságára vonatkozik.  

A „Kovács Dénes alapítvány” 
Nem sikerült azonosítanom az alapítvány létrehozásának pontos évét, azonban minden jel arra mutat, hogy 

valamikor az 1800-as évek végén, de mindenképpen 1892 előtt látott napvilágot. Lényeges lenne, hogy pontosítsam az 
alapítvány keletkezésének idejét, de részemről megelégedtem azzal, hogy ennek voltára felhívhatom a kedves olvasó, de 
mindenképpen a kövendi atyámfiai szíves figyelmét. Arról sincs tudomásom, hogy egyszerűen megtalálható-e az 
alapítvány, alapító okirata, vagy, hogy mi volt, mik voltak alapvető célkitűzései, viszont mindenki megnyugtatására annyit 
elárulhatok, hogy ennek az alapítványnak köszönhetően részesültek évről-évre anyagi támogatásban azok a szegény sorsú 
kövendi gyermekek és emberek, akiknek névsorával találkozhattunk az időnkénti kiutalások alkalmával.  

 

                                                 
57 Uo.– 1927.02.27/közgyűlés/5. határozat 
58 Uo.– 1906.12.30/keblitanácsi gyűlés/3. határozat 
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Szatmári Márton féle alapítvány – 1906. 
Ebben az esetben is elmondom, hogy sokkal fontosabbnak tartom az alapítványt annál, mint amilyen hangsúlyt 

kapott az idők során, vagy amennyire emlékszik rá még valaki a gyülekezetben. Ezt értékelni lehet írói túlkapásként is, de 
nekem sokat jelent, annál is inkább, mert egyértelműnek találom az alapítvány létrehozásakor lefektetett célt. Arról 
rendelkezett ugyanis az alapító, Szatmári Márton és neje, szül. Simon Klára, hogy a 600 Korona értékű alapítvány 
részesedését 2/3-ad, 1-3-ad arányban segélyként ossza el a mindenkori lelkész és kántor között.  

Az is bizonyos, hogy a fenti alapítvány teljes körű intézőjévé, tulajdonosává csak 1906 júliusát követően vált az 
egyházközség, amikor elhalálozott az adományozó felesége is, aminek következtében meg kellett tennie az 
egyházközségnek a szükséges jogi lépéseket, hogy teljes joggal rendelkezzen az alapítvány fölött. 1906. szeptember 30.-án 
megbizonyosodunk arról, hogy a Szatmári féle alapítványnak köszönhetően az egyházközség tulajdonába került egy 103 
számot viselő betétkönyv, melyen 600 Korona összeg szerepelt. Minden bizonnyal ettől az időponttól kezdve beszélhetünk 
az alapítványban meghatározottak érvényre juttatásáról. Azt viszont tudni kell, hogy könnyen előfordulhatott, éppen a 
betétkönyv sorszámából ítélve, hogy a Kövenden, már ekkor teljes folyamatában levő Takarékpénztárban kaphatott 
elhelyezést a pénz. 

Tanka féle alapítvány - 1923 
A „Tanka testvérek” nagylelkű alapítványáról szereztem tudomást a fent jelzett esztendőben, melynek alapítási 

levele másolatát megküldték a Főhatósághoz is. A továbbiakra nézve nem tudok semmi közelebbit, hiszen erről nem adtak 
tájékoztatást a jegyzőkönyvek.  

Boszáncky féle alapítvány - 1929 
Ezzel az alapítvánnyal kapcsolatosan annyit tudok, hogy minden valószínűséggel egyszeri ajándékozásról volt szó, 

melyet Dr. Boszáncky András és neje tett az egyházközség részére 12000 lei összegben, de a „népkönyvtár” javára. A 
lelkész feladatává tették, hogy ezzel kapcsolatosan megfogalmazzon egy köszönőlevelet az adományozónak.  

Részvénykérdések 
Itt-ott elvegyítetten már szóltam az egyházközség ilyen irányú tevékenységéről. E helyen azért említem meg külön 

nyomatékkal a részvényesség kérdését, mert több vonatkozásban is érdekelt volt az egyházközség, amúgy pedig érthető 
módon kapcsolódás van Ádámosy Gábor lelkész személye és a részvények tekintetében. Az első összekötődést akkor 
találtam, amikor 1906 szeptemberében először felkerült a keblitanácsi tanácskozás napirendi pontjára az „Aranyosszéki 
Takarékpénztár Részvénytársaság” létrehozásának ténye. Ez pedig nem akármilyen vonatkozásban, hanem éppen helyi 
megközelítésben. Azaz maga a pénztár kövendi székhellyel megvalósult, melynek alapjához 100 részvénnyel, összesen 
5000 korona összegben maga az egyházközség is hozzájárult. Csak az érdekesség kedvéért árulom el, hogy 1926 
márciusára már csak egy lépésre állt az egyházközség attól, hogy 500-ra növelje részvényeinek számát. Ebben az esetben 
pedig most már csakugyan távol tartom magam minden mellékes értelmezéstől, és a közvéleményre bízom, hogy annak 
értelmében, a nyilvánosság mellőzősével, mondjon véleményt arról, hogy mennyire értékeli a korabeli vezetőség bölcs 
gazdálkodását, ugyanakkor mekkora szerep jutott ebben a kövendi lelkésznek, aki vezérigazgatója volt a 
takarékszövetkezetnek.  

Föld és erdőgazdálkodás  

Földgazdálkodás 1906-1930 között 
A későbbekben felvázoltak alapján látni fogja a kedves olvasó, hogy mennyire bonyolult, sokrétű tevékenységet 

folytatott az egyházközség, amikor a földjeivel való jó gazdálkodással törte magát. Sőt engem is igazolni kívánnak azok a 
későbbi megjegyzések, melyekről már korábban is tettem említést, amikor arra hívtam fel a figyelmet, hogy bizony sok 
körültekintést, gondot, törődést és igen csak lelkiismeretes munkát követelt az a háttérben maradt tevékenység, melyet 
másodrendűnek minősítettek a lelkiekkel szemben. A gondos és szorgos gazda földszeretete nélkül még akkor is silány a 
termés, ha Isten gazdag áldásban részesíti a földet. Kell az a többlet a földművesnek, mint amiről a közgyűlési fogadás 
rendjén szót ejtettem az állattartással kapcsolatosan. A föld szeretete meghozza ugyanis a földművesnek azt a többletet, 
melyet ma olyan nehezen értünk meg. Vonatkozik ez azokra is, akik már több generáció óta elmenekültünk a föld 
megmunkálása elől. Értenünk kell azt a többletet, melyet a föld jelentett a végső kisajátítások évéig, 1948-ig.  

Csakugyan, a földgazdálkodás igen fontos területe volt az 
egyházközség éves gazdálkodásának. Ennek intézését az alábbiakban 
ismertetem. Az egyházközség birtokában levő földeket két részre kell 
osztanunk. Az egyik területre sorolandók azok a földek, jelen esetben 
szántók, melyeket díjlevelek alapján a lelkész és énekvezér fizetésébe 
utaltak. Ehhez szorosan hozzátartozik még – megjelenésének 
időpontjától kezdve az a földterület is, melyet a harangozónak adtak 
bére fejében. Azt a földterületet általánosan is „kanonikának”, vagy a 
későbbiek során „kanonika porciónak” neveztek. Ezzel kapcsolatosan 
nem foglalkozom jelen esetben, hiszen a díjlevelek és az azokhoz 
fűzött magyarázatok tisztán, világosan rögzítik, hogy ezek 

megmunkálása teljes mértékben a belső emberek, illetve a harangozó feladata volt.  

Év Kg/ár Parcella / kg Bánatpénz 
1911 - - 5 Kor 
1923  50- 100 100-500 lei 
1924 7 lei - - 
1925 8 lei - - 
1926 7 lei Késedelmi kamat 20% 
1927 6,50 lei Késedelmi kamat 22% 
1929 7 lei - 500 lei 
1930 4,25 lei - - 
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A fennmaradt földterület jelentette azt a gazdálkodási felületet, ahol a helyi szokások, évekre visszanyúló 
hagyományok tiszteletben tartása, de a változó korok igényeinek, pénzügyének megfelelő változtatásokkal véghezvitték a 
gazdálkodást. Helyileg, pontosan meghatározható területekre vonatkozóan, búzatermés függvényében meghatározott 
parcellákra osztották az egyes földterületeket, melytől találtam kg-ban meghatározott eltérést is, de főként a pénz 
értéktelenedése, illetve a gabona értékének változásai miatt történtek változtatások. Ennek szemléltetése érdekében 
készítettem egy kimutatást, melyet a későbbiek során megtekinthet a kedves olvasó.  

Előzetes keblitanácsi megbeszélést, határozatot követően – melynek nincs nyoma minden esetben – megállapítást 
nyert a nyilvános árverezésnek az ideje és helye. Ezt minden bizonnyal kihirdették a templomban, de a kor gyakorlatának 
megfelelően közhírré is tették. Erre gondosan odafigyeltek, hiszen egyetlen panasz sem merült fel azzal kapcsolatosan, 
hogy valaki ne értesült volna az árverezés idejéről. Miután ez megtörtént, korábbi döntések értelmében, a helyszínen 
kimondták, hogy pontosan hány parcella kerül árverezésre, illetve megismételték, hogy mennyi egyenként azok bérleti díja. 
Ennek tudomásul vétele mellett „bánatpénz” befizetésére voltak kötelesek azok, akik részt kívántak venni a folyó 
árverezésen, mely bizonyára azon az alapon történt, hogy ki ad többet a szóban levő parcelláért. Ez a befizetett pénz nem 
veszett el, hiszen abban az esetben, ha az árverező szerencsésen bérbe vette a területet, akkor beszámították fizetési 
kötelességébe, amennyiben pedig nem sikerült bérelnie területet, akkor az árverezés végén visszakapta a pénzét. Hogy ez 
mire volt jó? Mindenképpen arra, hogy ezzel bizonyította az illető vásárlási-bérlési szándékának komolyságát. Az 
árverezések folyamatosan 6-6 évre szóltak. Vagyis ez azt jelentette, hogy aki bérbe vette az adott földet, illetve parcellákat, 
hat évig, de évenként, legtöbbször novemberi haladékkal megfizette az évre szabott bérelési díjat, illetve tőle függött, hogy 
hozzáállása révén mekkora hasznot húzott a bérelt területből. Mai szemmel is következetesnek, határozottnak, de 
ugyanakkor több tekintetből is figyelmesnek tartom az árverezési feltételeket, hiszen a bérlés egyik alapkövetelménye volt 
egy ún. „váltó” kiállítása, mely kezes létét tette feltétellé arra az esetre, ha a bérlő fizetésképtelenné vált. Teljes mértékben 
kizáró ok volt viszont, ha valaki hátralékban volt a korábbi bérleti díj kifizetését illetően. Olyan esettel is találkoztam, 
amikor többen visszaléptek az árverezés során kötendő szerződéstől, aminek nem tudom, nem ismerem előzményeit és nem 
is kívánok ezzel kapcsolatosan magyarázatokba bonyolódni. A keblitanács, pontosabban az elnökség bölcs intézkedésére 
vall, hogy az adott személyeknek mind visszaadták bánatpénzüket, de határozatilag kimondták, amit tudattak velük is, hogy 
a következő árverezésből kizárják őket. Ha belegondolunk, akkor simán mondhatjuk, hogy 12 évig nem számíthattak arra, 
hogy vetnek és aratnak az egyházközség földjében. Sehol nem találtam egyetlen megjegyzést sem arra vonatkozóan, hogy 
előnyben részesült volna egy korábbi bérlő a másikkal szemben, vagy valaki kifogást emelt volna a földterületek 
árverezésének kétes kimenetele miatt. Ez persze nem zárja ki annak lehetőségét, hogy ne lettek volna elégedetlenkedések. 
Erre utal ugyan az 1923. évi, Páncél kerti bérlemények körüli vitás kérdések feszegetése, de csak annyit tudunk meg ekkor 
is, hogy a bérlők valami oknál fogva nem tettek eleget fizetési kötelességüknek. Nem tartom valószínűtlennek a keblitanács 
önkényes szerződés-változtatását, s így az is elképzelhető, hogy valamilyen időszakos módosítás következtében, éppen az 
alapszerződésben foglaltakkal ellentétben kívánt érvényre juttatni valami mást a vezetőség, s ezért történhetett a testületi 
ellenállás. Hogy mi lett ennek a végső kimenetele, azt már nem tudom, viszont legalább felfedeztem a kutakodás rendjén 
annyit, hogy a megnevezett Páncél kertben, mintegy 12 parcellányi terület került rendszeresen árverezésre. E földterület 
értékesebb voltát jelzi, hogy míg más parcellák esetében 50 kg búza ára/ parcella a fizetés, addig e helyen a kétszerese, azaz 
100 kg / parcella. Talán éppen e tényben keresendő az ellenállás bizonyos megjelenése.  

Az egyházközség, az Ádámosy Gábor lelkészsége idején két földreformot is átélt. Az elsővel akkor találkozott, 
amikor megjelent az egyházközség élén, mely tulajdonképpen ún. tagosítás alapján, bizonyos föld-csoportosítások 
végrehajtásával egyfajta földrendezést végeztek. Közelebbről azt kell tudni ezzel kapcsolatosan, hogy mint a Páncél 
kertbeli föld esetében, volt, amelyik állagában sokkal bővebb termésű, azaz jobb minőségűnek számított a másikkal 
szemben. Ugyanakkor ha példának éppen a harangozó által használt földterületet vesszük, mely eredetileg erdőterület volt, 
akkor az területében jóval nagyobb volt ugyan, de amennyiben cserélni kívánt volna az egyházközség, akkor egy jobb 
minőségű földterületből alig harmadrészét sem kapta volna. Amennyiben kíváncsi a kedves olvasó, akkor elmondom 
számára, hogy az Ádámosy lelkész idejében történt földgazdálkodás rendjén, nyomon követhető mindenik bérbe adandó 
földterülettel kapcsolatosan az előbbi megállapításom. Vagyis a kövendi gyakorlatban pontosan kimutatható, hogy minden 
földterület esetében feltüntették a mennyiséget is, amit vagy pénzben, vagy terményben be kellett szolgáltasson a bérlő. Ez 
pedig megerősíti azt a minősítést, miszerint a földek termékenységétől függött minden esetben a bérleti feltétel, melyeket 
aztán szerződésben rögzítetten aláírtak a felek: a bérlő és az egyházközség vezetősége.  

A második valóság, vagyis földreform sokkal érzékenyebben érintette az egyházközséget, hiszen itt már 
kisajátításokról beszélhetünk. Szíves engedelmükkel a földgazdálkodás terén nem megyek bele ezek taglalásába, de 
megígérem, hogy az erdőgazdálkodásokról adott tájékoztatóm végén, néhány fontos információ erejéig visszatérek a 
kérdésre.  

A gazdakör 
A valláserkölcsi élet bemutatása rendjén már szóltam a gazdakörről, hiszen éppen maga a vizsgálószék minősítette 

olyanná, mely megérdemelten ott található az adott időszakban az egyházközség valláserkölcsi életének a fejlesztői között. 
Ezt nem kommentáltam ott, de nem áll szándékomban itt sem megváltoztatni korábbi álláspontomat, vagy esetleg 
kiforgatni a régi véleményt. Sőt, amennyiben sikerül, akkor még nagyobb nyomatékkal helyezném el a gazdakört, de ebben 
az esetben az egyházközség gazdálkodásától függetlenül és a maga rendszabályai alapján működő szerveződést. Pontos 
adatom van ugyanis arra vonatkozóan, hogy 1911 decemberében hivatalosan is megalakult a „községi gazdakör”. Annyit 
azonban engedjen meg nekem a kedves olvasó, hogy máris elkülönítsem a gazdabizottságot a községi gazdakörtől. Már 
legalábbis, ami tevékenységét illeti. Egyetlen okom sincs a kételkedésre, hogy maga a gazdakör is a legjobb szándékkal 
hívta életre létét, de tevékenységében egyáltalán nem azonosítható sem a már említett gazdabizottsággal, sem a 
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keblitanáccsal. A gazdabizottságokat az egyházközség pénzügyeinek ellenőrzése céljából hozták létre eredetileg, majd a 
gazdagondnokság létesítésével vált a gazdasági ügyek intézőjévé. Maga a gazdakör pedig a kövendi gazdák csoportosulását 
jelentette, akik egyes tanácskozásukra pl. kölcsön kérték az egyházközség tanácstermét. Hogy mennyire különálló 
tevékenységet folytattak az egyházközségétől, mi sem mintázza jobban, mint az a tény, hogy esetenként kemény 
ellenállásba ütközött a tanácsterem részükre történő bocsátása. Hogy pontosan mi volt tevékenységi körük és időnként 
miként kapcsolódott össze az egyházközség gazdasági tevékenységével, arról nincsenek adataim, de e helyen nem is 
kívánok nyilatkozni.  

Erdőgazdálkodás 1906-1930 között 
Az egyházközség erdőgazdálkodása egy olyan bonyolult, összetett, ugyanakkor részleteiben teljes mértékben 

kidolgozott, rögzített szabályok szerint működő tevékenységet ölel fel, mely sokkal több odafigyelést érdemelt volna a 
korabeli jegyzőkönyvek, bejegyzései tekintetében. Hiányérzetem támadt már akkor, amikor vázoltam – nagy vonalakban – 
a pénztárosok szerepét. Talán ők egyedül azok a tisztségviselők, akikkel szemben a legkevesebb figyelmesség történt, 
akiket a fenti időszak egyetlen egy esztendejében sem dicsértek meg odaadó munkájukért. Pedig teljes mértékben 
megérdemelték volna. Sőt, éppen azért, mert nem tették meg akkor, amikor éltek és tevékenyen hozzájárultak ezek az 
emberek az egyházközség anyagi gyarapodásához, megteszem helyettük most én, egyben felkérve a kedves olvasót is, 
minden kövendi embertársamat, hogy néhány pillanatnyi kegyelet-érzéssel gondoljanak az egykori pénztárosokra. 
Köszönöm.  

Az erdőgazdálkodás kisebb-nagyobb eltérésekkel hasonlóan működött, mint a föld értékesítése. Amiben persze 
messzemenően eltért, az éppen a kínálatából eredt. A tűzifát, az építkezésekhez szükséges alapanyagot az erdő biztosította, 
melynek okos, tervszerű kihasználása mindig elsődleges szempontnak bizonyult a vezetőség számára. Emlékszik a kedves 
olvasó, amikor összehasonlítottam a három szál cserefa értékét a lelkésznek és énekvezérnek szánt segélyösszeggel. Ebből 
akár arra is következtetni lehet, hogy a sok holdra (több mint 88) terjedő erdő óriási bevételekhez juttatta az 
egyházközséget. Ez persze igaz is mindaddig, míg az állam kezet nem tett rá, csak éppen azzal a hozzáadással, hogy 
egészen másként történt az erdő fáinak kitermelése, mint amit láthattunk a ’90-es években, vagy aminek manapság tanúi 
vagyunk. Sok odafigyeléssel, törődéssel, gonddal kezelték a vágásokat, ritkításokat, illetve új telepítéseket. A mindenkori 
vezetőség teljes mértékben tudatában volt annak, hogy a telepített erdőt nem magának, sőt nem is gyermekének ülteti, s 
mint ilyent látta maga előtt azokat az erdőrészeket, melyek pompában, díszben álltak előtte, gyönyörű fáival. Kövenden is 
érvényben volt, hogy az erdőből mindig a beteg, a selejt fát kellett kivágni és lehetőség szerint menteni az épet, szépet.  

Ádámosy Gábor lelkész idejében csakis és kizárólagosan az egyházközség által elkészített és államilag 
jóváhagyott üzemterv szerint történhetett, illetve működött az erdőgazdálkodás. Ennek két korszakát emelhetem ki. Az első 
1906-1924-ig, amikor viszonylag szabadabb gazdálkodás történt. Ez nem jelenti azt, hogy minden megengedett volt az 
egyházközség tervei szerint, de viszonylag nyugodtabb gazdálkodás folyhatott. A második korszak már sokkal keményebb 
szigorításokat jelölt az egyházközségnek. De nemcsak ezzel kellett szembenézzen, hanem a kisajátítás tényével is 
szembesült. Erre még visszatérek a későbbiek során. Amikor tehát elkészült a terv és megérkezett a jóváhagyás, akkor 
készen állt az erdőrész, ahol annak megfelelően végezték a nagy fák eladását, ritkítást, vagy éppen tarvágást. Ezt az 
időpontot – a földek árverezéséhez hasonlóan – előre kihirdették, hogy az emberek beszerezhessék szükséges tüzelőjüket. 
Nem találtam egyetlen utalást sem arra, hogy bánatpénz, vagy váltó szükséges lett volna ezeken az érverezéseken, annál is 
inkább, mert itt egyszeri fizetésről és vágásról volt szó. A gyakorlatnak megfelelően, megelőző tanácskozások alkalmával 
rögzítették az erdei árverezések menetét is, melyhez kötelességszerűen ragaszkodott a gondnok vezetésével felállított 
bizottság. Már itt kijelentem, hogy felelősség terhelte ugyan az egész bizottságot az időközben előállt szabálytalanságokért, 
de ez inkább arra vonatkozott, hogy a bizottság segítsen a hivatalos intézkedések végrehajtásában. A rendbontásokért, 
illetve az esetlegesen elkövetett megkárosításért viszont nem a bizottság, hanem a gondnok volt a felelős. Ennek ellenére 
mégis miért emeltem ki a pénztárosok szerepét? Azért, mert ők voltak első sorban felelősek a nyilvántartások vezetéséért, 
de a pénzügyi megvalósítás pontosságáért is. Más szóval: ők álltak ott a tarisznyával és ceruzával, illetve hozzuk folyt be az 
árverezésből származó pénz.  

A favágás idejének meghatározása eltérő időpontokat mutat a jelzett időszakban, s éppen ezért nem mondhatom 
ki, hogy késő őszre, vagy kora tavaszra tehető. Volt esztendő, amikor határozattá akarták előléptetni a kora tavaszi favágást 
(1916), de nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez teljes sikert jelentett, főként a nagy árverezés tekintetében. A nagy 
árverezés ugyanis az igénylők szempontjából volt fontos, természetesen az egyházközség érdekének megfelelően, s mint 
ilyen a vevőkre érvényes határozattal megszabták a megvásárolt fa levágását és elszállítását az erdőről. Ettől kissé eltérő 
képet mutat a belső emberek fakepéjének a levágása és hazaszállítása. Ez a tevékenység egy nagyon összetett feladatsort 
jelentett. Nyugodtan állíthatom, hogy elég sok fejfájást is okozott minden idők gondnokának, vezetőségének. Az volt az 
eredeti elképzelésem, hogy nem ások mélyre ebben a kérdésben, de a nehézséget, a szükségességet, mint járandóság egyik 
részét képező, gazdálkodással kapcsolatos tevékenységet mégis csak meg kell említenem néhány, alapvető megjelenésében. 
Mindenek előtt megállapítom, hogy nemcsak Ádámosy idejében, hanem 1948-at követően is, - persze ekkor már jóval az 
adott lehetőségek határain belül, de az egyházközség feladata volt, hogy gondoskodjon belső emberei számára, a 
díjlevelekben meghatározott famennyiségről. Ezt pedig levágva és leszállítva volt köteles rendelkezésre bocsátania. A 
többféle próbálkozás biztos jele annak a nehézségnek, ami e tevékenység mögött meghúzódott. Bár minden érv meg van 
amellett, hogy Ádámosy lelkész időszakában más szemmel nézzük és lássuk a közmunka jelenlétét az egyházközség 
életében, arra is van okunk, hogy szívélyes segítségadást felfedezzünk a hívek részéről. Mégis olyan sok nehézség támadt a 
levágás és hazaszállítás rendjén, hogy ki kell mondanunk azt, amit szívesen elhallgatnék magam is: Talán a legtöbb gond a 
belső emberek fájának levágása és hazaszállítása terén adódott a kövendi egyházközségben is. Erre szeretett volna 
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megoldást találni a keblitanács – elég okosan, amikor a harangozó feladatává tette a belső emberek fájának levágását és 
hazaszállítását 1/6-od rész mellett. Csakugyan semmi árulkodó jelét nem találtam a panasznak. Hogy ez utóbbi próbálkozás 
is miért fulladt néha kudarcba, de sejtem, hogy mi áll igazán mögötte. Annak idején magam is végeztem favágást az erdőn, 
s visszagondolva a fizikai munka keménységére, könnyen elképzelem, hogy sok munka volt szükséges ahhoz, hogy a 
harangozónak is megérje a bevállalt tevékenységgel járó haszon. Közelebbről 18 szekér fát kellett levágnia, elkészítenie, 
helyszínre szállítania ahhoz, hogy ő hármat hazavigyen, amit magáénak tudhatott. Ma viszont tudomásom szerint 50 leit 
fizetnek egy szekér fáért azok, akik saját erdejükből vitetik haza saját fájukat. És ne feledjük! Motoros láncfűrészek állnak 
rendelkezésre! 

Végül a fenti témával kapcsolatosan nemcsak feloldani kívánom az esetleg támadt feszültséget, hanem 
általánosságra viszem a valós helyzetet. Kisebb-nagyobb elakadásokkal, de tökéletesen működött a fent jelzett időszakban a 
belső emberek kepefájának biztosítása. 1916-tól több vonatkozásban is megváltozott a helyzet, hiszen a kora tavaszi 
favágás egyben azt is jelentette, hogy télire száraz tüzelővel fűthettek a belső emberek. Amennyiben figyelembe vesszük a 
kor adott lehetőségeit, vagy törekszünk is arra, hogy minél jobban megismerjük az akkori fűtési viszonyokat, akkor nem 
csak azt kell megjegyeznünk, hogy viszonylag sok tüzelőt használtak a belső emberek, hanem azokat a kályhákat is 
szemügyre kell vennünk, melyek addig biztosították környezetükben a meleget, míg lobogott bennük a tűz. Ettől kivételt 
csak azok a kemencék képezték, melyek a konyhai részekben találtak elhelyezést, s melyek legtöbb esetben a kenyérsütésre 
is alkalmasak voltak. Végül pedig, ha a felmerült panaszok számszerű előfordulásának figyelembe vételével ítélném meg a 
fakepe biztosítását, akkor egyértelműen kiviláglik, hogy Ádámosy lelkész egyetlen panasszal sem állt elő, de Kiss Jakab 
kántor is csupán egyszer szólt, hogy elfogyott a fája.  

A földek esetében nem tértem ki a telekkönyvezésre, vagy a vásárlások útján szerzett földterületek jogszerű 
megszerzésének folyamatára. Itt sem áll szándékomban, hogy ezzel tegyem próbára a kedves olvasó türelmét. Van azonban 
néhány szempont, melyet szükségesnek tartok arra, hogy kiemeljem a többi, amúgy feledésbe kényszerített történés közül. 
Ez pedig nem más, mint a telekkönyveléshez kapcsolódó, szükséges intézkedés. Két véglettel találkoztam ugyanis az 
egyházközség erdőgazdálkodása rendjén a telekkönyvelést illetően. Az egyik arra vonatkozik, ami nemcsak kilátásba 
helyezi az újonnan vásárolt erdőrészek telekkönyvelését, hanem határozottan kimondja azok elmaradhatatlan 
szükségességét (1911.05.28). A második figyelemre méltó, és mint olyan a későbbiek során könnyen számonkérés és 
kiigazolás egyik alpontjába szoruló mulasztásnak számító megállapítást fedeztem fel 1930-ban, amikor kimondta a 
keblitanács, hogy az egyházközségnek vannak olyan erdőrészei, melyek „40 éve az egyház tulajdonát képezik, de azokra 
nézve telekkönyvi tulajdonjogot máig sem nyert.” Itt hát az a kérdés, hogy manapság érdemes-e ezzel foglalkozni, illetve 
idővel megszerezte-e az egyházközség a megfelelő, tulajdonlapi bejegyzések során a végső jogot? 

Az erdőgazdálkodás alfejezetébe soroltam a kisajátítás tárgykörébe tartozó megjegyzéseimet, melyekre 
vonatkozóan előbb ígéretet is tettem. 1924-ben ugyanis a „vármegyei másodfokú Agrárbizottság” utasításban közölte az 
egyházközséggel, hogy kötelesek lemondani az 52 kat. Hold fölötti erdőterületükről. Ez közelebbről nem egy egyszerű 
döntés meghozatalát jelentette, hanem komoly vívódás-sort, mely nem csak abban merült ki, hogy a keblitanács 
meghatározta, melyek azok az erdőrészek, melyekről lemondanak, hanem egy kérdéssort is meg kellett válaszoljanak 
önmaguknak és az egyháztagoknak, hogy miért történik mindez. Az önkényes, állami rendelkezéssel szemben nem volt 
semmilyen köztes megoldás. Ami az ügy rendezését illette, egyetlen lehetőség kínálta fel magát, ami abban merült ki, hogy 
az egyházközség eldönthette, hogy mely erdőrészekről mond le.  

Megállapításaimmal ismét igazolni akarom a keblitanács, a vezetőség ügyhöz való hozzáállását, megfelelő 
viszonyulását, hiszen csakugyan abban járt, hogy mentse a menthetőt. Sőt külön kéréssel fordultak a hivatalos szervekhez, 
hátha módját találják annak, hogy mégse kelljen lemondaniuk az adott területekről. Miután a 4405/1926 sz. iratban 
elutasították őket, tudomásul vették, hogy a továbbiakban semmi esélyük, elszállt minden lehetőségük, hogy újabb kérés 
megfogalmazásával és elküldésével megkeressék a „Comitetul Agrart”. 1926-ban 88 Hold 609  öl erdője volt az 
egyházközségnek, melyet a rendelet értelmében 52 holdra kellett csökkentenie. A fájdalmas tárgyalás során megtudjuk, 
hogy a következő helyrajzi számokkal ellátott erdőrészekről mondtak le: 2724, 3295, 3394-ből 1 hold 1260  öl. 
Bármennyire is szomorú, ki kell mondanom, hogy 1926-ban több mint 36 hold erdőjéről kellett lemondania az 
egyházközségnek a jogtalan állami intézkedésnek köszönhetően.  

Az erdőgazdálkodás rendjén még maradt egyetlen téma, melybe bepillantást nyújtok néhány korabeli esemény 
rövid felvillantásával. Ez pedig a fegyelemtartás tárgykörébe sorolható, hiszen akár a földgazdálkodást figyeljük, akár 
pedig az erdőgazdálkodás részleteit kutatjuk, azzal a ráadással, hogy a kövendi vezetőség mindig a helyzet magaslatán, 
felelőssége teljes tudatában, a békesség folyamatos megvalósításának szem előtt tartása mellett gyakorolta hivatalát, nem 
volt mentes a feszültségektől, de köteles volt eljárni időnként a fegyelem fenntartása érdekében. Még mielőtt bármit is 
mondanék, megjegyzem, hogy az erdőgazdálkodási szabályok áthágása felfedezhető itt-ott az egyházközség tárgyalt 
időszakában, de nem jellemző. Vagyis a néhány eset kivételével elmondható, hogy ritkán kellett fegyelmet gyakorolnia a 
vezetőségnek, sőt egyetlen olyan alkalom volt csupán, amikor keményebb eszközökhöz folyamodtak az egyházközség 
érdekeinek megvédése terén.  

1911-ben indult egy vita, mely az ún. „Szőkefűben” levő, Csegezy Mihály és társai szomszédságában található 
erdőrész használatával lobbant fel. Pontosabban arról volt szó, hogy az említett területtől délre eső részt feltörette Máté 
Lajos. Az egyházközség a szóban levő területet telekkönyvi bejegyzéssel igazolva magáénak mondja, és ugyanígy vásárolt 
jogához ragaszkodik a fennebb említett atyafi is. Az első, keblitanácsi tárgyalás alkalmával névszerinti szavazást rendeltek 
el, melynek eredményeként senki nem szavazott igennel, ezzel igazolva a területfoglalás helyes cselekedetét, szembeállítva 
ez által az önkényes területfoglalót és az ezzel egyet nem értőket. A kivizsgálást végül azért kérték, mert már több, mint 30 
éve a jelzett terület az egyházközség birtokában volt. Ebben az esetben számomra kérdés, hogy szubjektív megállapítással, 
vagy valós megjegyzéssel állunk-e szembe a telekkönyvi jogosultságot illetően, vagy csak arra fektetünk hangsúlyt, amit 
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természetesnek talált a korabeli keblitanács is, hogy az adott terület már három évtizede az egyházközség tulajdonában volt. 
A további eljárás viszont kideríti a valóságot, hiszen az említett északi terület csakugyan a megnevezetteké, de a lefoglalt 
az egyházközség tulajdonát képezte és képezi. Ennek tudatában Máté Lajos 30 Kor kártérítést felajánlott azonnal a 
keblitanácsnak, de a bölcs intézkedésre vall, hogy a vezetőség Közgyűlés elé utalta a végső döntést. Ez utóbbi már nem 
mutat olyan megbékélési szándékot, mint ahogyan azt feltételezhetjük a keblitanács részéről. És minden valószínűséggel 
meg van a megfelelő okuk rá, hiszen rendkívüli, példátlan módon a megkárosító, a területfoglaló atyafi beperesítését 
követeli a közgyűlés. Hogy miként dőlt el ez a kérdés, arról már nincs semmi közelebbi adatom, de az tény, hogy a 
közgyűlés döntését követően a megkárosító megfenyegette perrel az egyházközséget. Ami aztán teljesen új nyomatékot 
adott a fenti ügynek, az nem más, mint egy 18 évvel később kipattanó, hasonló állapot. Ismét határsértést követett el 
nevezett Máté Lajos, akivel az egyházközség ekkor is elpróbálta a „békés kiegyezés” lehetőségét, de a következő 
esztendőben is folyó perből ítélve elmondható, hogy a per végéig nem sikerült a megegyezés. Ekkor viszont az elfoglalt 
terület visszaadását és kártérítés megfizetését ajánlotta a károkozó. 

Végül pedig még egyetlen téma maradt a fegyelemtartással kapcsolatosan, ami sokkal jobban jellemzi a 
keblitanács, illetve a sértő tagok egyházközséghez és egymáshoz történő viszonyulását. Igaz, ez utóbbi esetről 
beszámolhattam volna az eklézsiakövetés alkalmával is, de tekintettel arra, hogy az erdőgazdálkodással kapcsolatos, 
valamint alapjában két személy között keletkezett feszültség esetében kellett sorra kerüljön a békés elintézés, úgy 
döntöttem, hogy az erdőről szóló alfejezet záróakkordjaként elevenítem fel a példaértékű jelenetet. Történt ugyanis 1929 
őszén, amikor folyamatban volt az egyházközség faárverezése, hogy Nagy Sándor keblitanácsos megvádolta Fazakas 
Ferenc gondnokot, aki állítólag az intézkedései során, az árverezés rendjén megkárosította volna az egyházközséget. 
Egyben kérte, hogy indítsanak vizsgálatot a gondnok ellen. Hogy mi történt közben, ki és mennyire befolyásolhatta a vádló 
keblitanácsost, azt nem rögzítették a korabeli leírások, de tény, hogy a helyszínen visszavonta korábbi kijelentését. Majd 
indokolta, hogy mindezt azért teszi, mert „meggyőződött arról, hogy a gondnok a fa eladásánál a Keblitanács határozatát 
hajtotta végre, s tőle bocsánatot kér”.59 Meglátásom, hogy a különben ritka számba menő, hasonló történetek gyakorlati 
megvalósításának szép példáját találtuk ebben a türelemről, békességről és megbocsátásról szóló jelentben. 

Építkezés 
Azzal kell kezdenem Ádámosy Gábor lelkész idejének ingatlan – felmérését, amivel maga a lelkész állt 

elő a keblitanácsi gyűlés alkalmával és javasolta, hogy az értékek átadása érdekében nevezzen ki a keblitanács egy 
bizottságot.60 Ez természetesen megtörtént a lelkész kívánsága szerint. Ennek igen lényeges elemeként találom azt a 
figyelmességet, mely első sorban a lelkész körültekintésére utal, de a beleegyezés csak megerősíti azt a meggyőződésemet, 
miszerint a keblitanács sem engedett annak az „ismeretségnek” amit jelentett ugyan Ádámosy Gábor személye, 
kövendiként. Rá is érvényesnek találta a régebbi gyakorlatot, miszerint az egyházközség javainak átadás-átvétele, annak 
rendje és módja szerint, egy kinevezett bizottság jelenlétében történjen.  

Ádámosy Gábor lelkész időszakának fontos építkezéseként említhetem a kántori lakás megépítését. 
Természetesen határvonalat kell húznunk ebben az ügyben is, hiszen ez utóbbi esetében már abban is kell gondolkodnunk, 
hogy a rendszeres gyűlésezéseknek is helyet kellett biztosítson az új épület. A tanácsterem társítása pedig egyszerű 
magyarázat alapján is megérthető, hiszen a 19. sz. második felével annyira más irányulást kapott a keblitanácsi 
gyűlésezések tartása, hogy ez mindenképpen már korábbról megkövetelte egy ilyen terem szükségességét. Közelebbről azt 
kell értenünk, hogy a bővült keblitanács jóval tágasabb helyiséget igényelt rendszeressé vált tanácskozásai lefolytatására, 
mint amekkorára szükség volt a korábbi gyakorlat szerint. Sőt az említett időszakot megelőzően vagy a gondnok, vagy 
valamelyik egyházfi magánlakásában végezték el a szükséges előtárgyalásokat. Ez magától értetődő volt, hiszen nem azon 
volt a hangsúly, hogy megejtsék a tanácskozásokat, illetve döntéseket hozzanak, hanem, hogy megfelelő mederben 
irányítsák az egyházközség életét. A keblitanácsi intézmény megjelenésével viszont felborult a fenti állapot, ami ebben az 
esetben sem azt jelentette, hogy a határozatok, illetve a döntések meghozatala volt a lényeges, hanem most már egy jóval 
nagyobb létszámú vezetőség intézte az egyházközség ügyeit. Ahhoz viszont, hogy megfelelően összehangolják az adott 
ügyekkel kapcsolatos véleményeket, azaz kialakítsanak egy közös nevezőt, elmaradhatatlan volt a teljes keblitanács 
tagságának bevonása a kezdeti döntések meghozatalába. A későbbiek során viszont a végrehajtás, azaz az intézkedés ismét 
visszakerült az elnökség kezébe.  

Kántori lakás 

A fenti, rövid kitérőt követően rátérek a kántori lakás építésének néhány fontos kérdésére. Tudnunk kell, hogy az 
új kántori lakás építése, illetve az építéssel – átalakítással kapcsolatos ellenvélemények nem csatároztak sokáig a 
keblitanácsban, hiszen az első megjelenésétől a teljes kivitelezésig valamivel több, mint két teljes esztendő telt el. 
Lényegében csak a kezdeti időszakban voltak valami nézetkülönbségek a már említett építés-javítással kapcsolatosan. Arra 
következtetek, hogy Kiss Jakab kántor távlati igénye, az esperes elképzelése és a keblitanács meglátása sehogy sem esett 
egybe. Ennek az lett a következménye, hogy 1905-ben a keblitanács nem javasolta sem az építést, sem a kántori lakás 
átalakítását. A kántor viszont, akinek használatában állt a lakás, és bizonyára ismerte annak állapotát, illetve az esperes, aki 
pártfogás alá vette a belső embert, a másik oldalon foglalt helyet.  

                                                 
59 Jegyzőkönyv – 1929.12.30/keblitanácsi gyűlés/2. határozat 
60 Uo.- 1906.02.07/2. határozat 
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1907 márciusában egyhangúlag megállapították, hogy Fegyveresi Lajos tervei alapján építenek egy új kántori 
lakást és tanácstermet. Ez viszont azt jelentette, hogy megelőzően, akár már a decemberi, számadó keblitanácsi gyűlésben 
felmerülhetett az építés véglegesítésének javaslata, aminek nem találtam ugyan semmilyen nyomát. Hogy mégis erre 
következtetek, azt azért merészelem, hiszen nagyon jól tudjuk a keblitanács ilyen irányú, eddigi hozzáállásából, hogy 
alapos csakis megfontolást követően hozott döntéseket. Mivel egyetlen elhamarkodott intézkedése sem volt a tárgyalt 
időszakban (1906-1930), függetlenül attól, hogy mennyire bizonyul bölcs vezetőnek a lelkész és az elnökség, minden 
további nélkül feltételezhetjük, hogy alapos megfontolás és miért ne mondhatnám, tanácskozás előzte meg az új kántori 
lakással kapcsolatos döntést.  

Március végére készen volt a terv, de megállapodás történt Fodor G. Máté aranyosrákosi és Fegyveresi Lajos 
kövendi asztalosmesterrel, akiknek árajánlatát elfogadta az elnökség. Az építkezés összkiadását 5100 Koronában határozta 
meg a szerződés, de azzal a kiegészítéssel, hogy a vállalkozók 250 koronát kifizetnek a régi, lebontott kántori lakásért. Ez 
utóbbi feltételen egy cseppet sem kell csodálkoznunk, hiszen a korábbi, de a későbbi időszak jellemző szokása is volt, hogy 
a bontásra szánt épület felhasználható anyagait pénzzé tette a vezetőség, melynek aztán igen pontosan meghatározott helye 
volt az új építésben, vagy egy következő, más természetű munkában, vagy javításban. Sőt látom azt a könnyebbséget, amit 
ez a megoldás jelentett, szemben azzal a gyakorlattal, amikor nyilvános árverésen értékesítették a bontásból származó, még 
mindig felhasználható anyagokat. Sokkal egyszerűbb eljárásnak bizonyult, egyfajta könnyebbséget jelentett az 
elnökségnek, hiszen adott volt egy értékbecslés (250 Kor), ami bizonyára megfelelt az elvárásoknak, melyhez 
beleegyezését adta keblitanács is, ezt feltételként szabva, elfogadták a vállalkozók, s így az ügy simán megoldást nyert.  

1907. március 27.-én a Közgyűlés rábólintott, azaz véglegesen jóváhagyta a keblitanács eddigi intézkedését, de 
nyomatékosan felhívta a vezetőség figyelmét, hogy szerezzék be az egyházi és világi szervektől a szükséges engedélyeket, 
hogy ebben semmilyen mulasztás ne történjen. Ezt követően egy kilenctagú bizottságot választottak az építkezési 
munkálatok folyamatos felülvizsgálatára, illetve azért, hogy időnként megfelelő jelentéseket tegyenek arról, hogy éppen hol 
tart az építkezés. Elnöke Gál Domokos volt. Joggal felteheti a kedves olvasó a kérdést, hogy csakugyan annyi feladata volt 
ennek a kilenc embernek, hogy időnként le-, vagy odasétáltak, megnézték, hogy milyen munkafázisban áll az építkezés, 
majd egy baráti csevegés keretében elmondták a gondnoknak és pénztárosnak? Netán a lelkésznek? Sokkal többről van szó, 
hiszen a vállalkozó, meghatározott díj ellenében azt vállalta szerződés szerint, hogy a meglévő terv alapján elkészíti az 
épületet, s szerződésben foglaltak értelmében határidőre, annak teljes betartása mellett elkészül a munkával. Egy szerény 
ellenőrzésre semmiképpen nem lett volna szükség egy kilenctagú bizottságra. Még abban az esetben sem, amikor a végső 
folyamatban szemügyre vették, hogy a megállapodás szerint történt-e az épület kivitelezése. Az építkezés során ugyanis 
sok olyan háttértevékenységre sor került, melyekről alig, vagy egyáltalán nem is esik említés a jegyzőkönyvekben. Tették 
ezt bizonyára akkor azzal a megfontolással, hogy erről amúgy is mindenki tud abban az időben, ismerték a helyzetet, hiszen 
a legtöbben maguk is hozzájárultak mindenik építkezéshez. Anyagilag, vagy közmunkával. Az étkeztetés, és a közmunka 
megszervezése, illetve a hiányzó anyagiak előteremtése mind a bizottság feladata volt, nem csupán az időleges és végső 
ellenőrzés, illetve az épület átvétele. 

1907 decemberére felépült, végső kivitelezést kapott az új énekvezéri lakás és tanácsterem. A kivitelezés 
tekintetében a vállalkozók ragaszkodtak minden tekintetben az eredeti tervhez, de amint lenni szokott a bizottság talált 
némi kifogást, az építkezéssel kapcsolatosan. Tulajdonképpen két területen történt a korabeli tanácskozás, egyfajta vita. Az 
egyik a megvalósítások körüli elégedetlenkedésnek adtak hangot, ami bizonyos kifogások formájában jelent meg a 
keblitanács részéről, hogy bizonyos munkákat nem a megállapodásnak megfelelően végeztek el a kivitelezők. A másik 
témát viszont éppen az anyagiak miatti vita okozta. A tárgyalás az eredeti megállapodás áthágása kapcsán elevenedett fel a 
keblitanács és a vállalkozók között. Utóbbiak hangsúlyozták, hogy bizonyos többletmunkákat végeztek el, melyet nem 
rögzítettek ugyan a szerződésben, de amelyek feltétlenül szükségeseknek bizonyultak az építkezés során. Ezekért még 307 
korona 85 fillért kértek a vállalkozók. Nem sikerült megállapítanom a korabeli feljegyzések hangulatából, hogy 
végeredményben meg volt-e elégedve a keblitanács az új épület kivitelezésével, vagy csakugyan szíve szerint inkább 
kitartott volna a szerződésben foglaltak mellett. Vagy éppen a keblitanács ismételt nagylelkűségét, hajlékonyságát tükrözi a 
viszonylag gyors megoldás, melynek értelmében kifizették a kért összeget a vállalkozóknak, de maguknak és a későbbiekre 
nézve leszögezték, hogy hasonlót nem fognak tenni a jövőben, hanem mindenben tartani fogják magukat a 
megállapodásban rögzítettekhez. Azt viszont sikerült meglátnom, hogy a többletmunka igazoltnak látszik. Ami kis baj volt 
aztán még ezzel az üggyel, az szintén a szerződésben foglaltak felborítására utal. Végül tehát elmondható, hogy az új 
kántori lakás építésének összkiadása 5407 Kor 85 fill volt. 307 Kor 85 fillérrel több, mint ahogyan a tervben és 
szerződésben szerepelt. A teljes összeg kifizetésre került. 

Javítások 

Templom és torony 

1906-ban esedékessé vált a templom javítása. Az első elképzelésben már szerepelt, hogy megfelelő szakembert 
keresnek, aki pontosan és szakszerűen megállapítja a károkat, összeírja a szükséges javításokat, illetve megfelelő terv és 
költségvetés alapján végeztetik majd el a munkálatokat. Arról nincs tudomásom, hogy kinek az ötlete alapján döntöttek, de 
tény, hogy előbbi meglátásukkal megkeresték Pákey Lajos építészt, akit megkértek a szóban levő felmérés, illetve terv és 
költségvetés elkészítésére. Ezt a magam részéről is helyes döntésnek látom, ebben viszont messzire megelőzött engem a 
keblitanács, hiszen ők gondosan és tudatosan felmérték a helyzetet, amit értékes templomuk, de főként annak javítási 
helyreállítása jelentett. Érdekes adaléknak bizonyul, hogy a fennebb jelzett esztendőben arról is döntöttek, hogy felmondják 
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a takarékszövetkezetbe lehelyezett betétüket, melyet hamarosan a templomjavításra kell fordítaniuk. Azt már nem sikerült 
megtudnom, hogy valóban megtették-e a felmondást. 

Áprilisban már megtudjuk, hogy megelőzően, a határozatnak megfelelően megkeresték Pákey építészt, aki 
nemcsak elkészítette az „egyházközség vagyoni állásához mérten” a javítási költségvetést és szükséges tervet, hanem ennek 
rendjén azt is megállapította a kövendi gyülekezet templomával kapcsolatosan, hogy az „egy régi építmény, mely a 
megfelelő kijavításra, vagy esetleges kibővítésre teljesen érdemes”.61 Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy a 
jegyzőkönyvekben nem szerepel semmilyen utalás a költségvetés tételeivel kapcsolatosan, de az ténynek bizonyul, hogy a 
keblitanács nem fogadta el, ugyanis arra utasította a lelkészt, hogy mindenképpen járjon el az építésznél, hogy amennyiben 
lehetséges, akkor csökkentse a javítási kiadásokat. A lelkész viszont ismertette a keblitanáccsal, hogy ez csak abban az 
esetben lehetséges, ha a vállalkozó is beleegyezik. Ez viszont csakis és kizárólagosan a helyszínen intézhető, ami 
tulajdonképpen azt jelentette, hogy nemcsak a javítási terv állt készen a teljes költségvetéssel, hanem már a javítási munkát 
elvégző vállalkozó is kiválasztásra került. A vezetőség okos és megfontolt döntésére utal az a tény, hogy a javítási 
munkálatokat három részre bontották. Vagyis külön költségvetés alapján végzik a torony javítását, illetve a templomjavítást 
és bővítést. Nem ismerem a további körülményeket, de minden valószínűséggel a javítási munkálatok részleges, vagy teljes 
kudarcba fulladtak. Vagyis nem került sor a nagyméretű javításra, hiszen a következő tervek és megvalósítások 
egyértelműen erről vallanak. 

1912. 1911 márciusában életre hívtak egy nyolctagú bizottságot annak érdekében, hogy elindítsa és véghezvigye a 
templomjavítással kapcsolatos feladatokat. Azt ma már nem tudom megmondani, hogy mennyire sikerült közhírré tenniük 
a javítási szándékot, vagy éppen eljutott-e a megfelelő helyekre a vezetőség ezen szándéka, de tény, hogy májusban még 
csak egyetlen vállalkozó nyújtott be árajánlatot a javítással kapcsolatosan. Ezzel az eredménnyel nem volt megelégedve a 
keblitanács, aminek következtében sürgették a lelkészt, hogy további árajánlatok beérkezését tegye lehetővé, vagyis 
keressen még vállalkozókat, akik újabb ajánlatokat tesznek. A fenti javítással kapcsolatosan semmi, közelebbi ismeretem 
nincs azon kívül, hogy Ádámosy Gábor lelkész a takarékszövetkezet évi nyereségéből felajánlott 50 Koronát a 
templomjavításra.  

Tulajdonképpen 1912 jelentette azt a kezdeti időszakot, amikor már komolyabban jelentkeztek a 
templomjavításának készületi jelei. Arról sejtésem sincs, hogy ebben az esetben miért nem követték a korábbi gyakorlatot, 
miszerint ki kellett volna kérniük szakember véleményét. A lelkész ugyanis bejelentette, hogy már beszélt a tordai 
mesterrel, Köblös Antallal, aki árajánlatot tett a javítási munkákat illetően: Kőműves munka 16258 Kor 34 fill, az asztalos 
munka pedig 2455 Kor 40 fill, összesen 18713 Kor 74 fillérben állapították meg eszerint a javítási kiadásokat. A 
keblitanács bizonyára nem sértette volna meg semmiért lelkészét, de egyben utasította az elnökséget, hogy „óvatosságból” 
vegye fel a kapcsolatot Retezár Gerő köri mérnökkel és vizsgáltassák felül vele a javítási költségvetést. Az intézkedésnek 
eleget tett az elnökség, de ennek ismertetése előtt közbe kell iktatnom a lelkész javaslatát, aki azzal állt elő, hogy a 
templomjavítással azonos időben jó lenne, ha egy új szószéket és orgonát is felállíthatnának a templomban. Érdekes, hogy 
teljes mértékben egyetértettek a lelkésszel, s mindezt tették annak ellenére, hogy egyik megvalósításra sem volt meg a 
teljes fedezet. Ennek ellenére viszont azonnal megkeresték és megtalálták a megfelelő forrást, hiszen eldöntötték, hogy a 
javaslatban szereplőket közadakozás útján összegyűjtött pénzből megvásárolják.  

Visszatérve a költségvetés átvizsgáltatására, elmondhatom, hogy eredménnyel zárult az intézkedés, ugyanis a 
tételek újraszámolása és bizonyára bizonyos átértékelése alapján 1326 Kor 83 fillér megtakarítást jelentett az 
egyházközségnek. Mint ahogy azt előre sejtették. Az indoklásban megtaláljuk, hogy a renoválást végző mester ennyivel 
többet számolt fel a javítási kiadásokra. Egy hónappal később, március 17.-én úgy látszik, hogy a tavasz megérkezésével 
sínre került a templom nagyméretű javítása is. Főként amennyiben tapasztaljuk, hogy az egyházközségben hét pályázó 
jelent meg, akik bemutatták javítási tervüket, költségvetésüket. Ekkor már valami történt, amit nem rögzítettek az utókor 
számára, hiszen három nappal későbbre határozták a végleges döntést. Azt most könnyedén kimondhatom, hogy minden 
valószínűséggel egy közgyűlés összehívását rendelhették el, ahol kimondják majd a végleges határozatot a javítással, illetve 
javító mesterekkel kapcsolatosan, de várakozásommal ellentétben, ennek semmi jelét nem találtam. Ez pedig azt jelenti, 
hogy nem került sor a közgyűlésre. Sőt, áprilisban arról értesülünk, hogy az EKT nem engedélyezte (439/1912 sz. irat 
alapján) a javítást. 

Úgy látszik, hogy átmenetileg kudarcba fulladt a templomjavítás. Azzal magyarázták, hogy mindenképpen 
szükség lett volna egy szakmai véleményre. Ezzel kapcsolatosan ismét Pákey építész neve merült fel, de az is, hogy a 
szakvéleménynek igazodnia kell a „mai kor követelményeihez” és ugyanakkor a tervben szerepelnie kell a templom 
fűthetőségének is. Szinte kipattant a lelkészből a meglátás, hogy ebben az esetben is meg kell keresniük Pákey Lajos 
építészt, akit esetleg megkérhetnek arra, hogy átdolgozza az 1906-ban elkészített tervet, de úgy, hogy a javítási munkálatok 
belül maradjanak egy 17386 Kor 91 fill költségvetési keretben. Amikor elgondolkodtam a fenti követelmények kapcsán, 
akkor több kérdés is felmerült bennem. Először nem értettem, hogy miért is volt szükség erre az intézkedés-sorozatra? 
Aztán rájöttem a megoldás nyitjára, hiszen nem arról szólt a történet, hogy legyen egy új költségvetési tervezet, vagy 
legyen annak egy végleges elfogadási határozata, hanem elsődleges meghatározója mindennek a pénz volt. Vagyis minden 
valószínűség szerint rendelkezésre állt az előbb említett összeg, melynek túllépése újabb gondok elé állította volna az 
egyházközség vezetőségét. Ebben az esetben pedig elképzelhető, hogy nem látták lehetőségét újabb források 
felkutatásának.  

Júniusban jártak már és még mindig a tanácskozások szintjén volt a javítás ügye. Az kiemelhető, hogy Pákey 
mérnök már kétszer is járt az egyházközségben a javítások felmérése, illetve a szükséges tanácskozások elintézése végett, 
de ez még mindig nem volt elegendő ahhoz, hogy a nyár teljében, főként azonnal beinduljon a javítás. Az viszont 

                                                 
61 Jegyzőkönyv – 1906.04.08/keblitanácsi gyűlés/1. határozat 



 36 

megerősítést nyert, hogy „a templom régi magyaros stílusú helyreállítását” teljes mértékben helyeselték. Egy hónappal 
később úgy látszott, hogy minden készen áll a javítási munkálatok megkezdéséhez. Azt nem tudom, hogy mit takar a 
korabeli megjegyzés, amikor kimondja, hogy a templom javítási terve „nagy részben megfelel a korábbi tervezetnek”, de 
annyi bizonyos, hogy a költségvetés végső összege ebben az esetben 17500 Korona volt. A korabeli feljegyzések 
hangulatán érződik, hogy az idő előhaladta nagyon sürgőssé teszi a gyors intézkedést, ami a pályázatok elbírálását, illetve a 
végső megállapodások, szerződések elkészítését illeti.  

Az egyházközség augusztusban vette kézbe a javítási munkálatokat engedélyező főhatósági beleegyezést 
(797/1912 EKT), melynek javítási végösszege 16793 Kor 49 fill volt. A javítások elvégzésére öt pályázat érkezett be ez 
alkalommal. A bontás, a föld- és kőműves munkákat, az „elhelyező”, ács, cserépfedő és lakatos munkákat Köblös Antalnak 
adták ki összesen 13791 Korona összegben, a bádogos munkákért Török József tordai bádogos volt a felelős, aki 706 Kor 
44 fillért kapott az elvégzendő munkájáért. Végül pedig még egyetlen adalék a kiadásokkal kapcsolatosan. Pákey Lajos 
tervezéséért összesen 587 Koronát fizetett az egyházközség. Már csak egyetlen pillantást kell vetnünk a torony, illetve 
templom szükséges bádogozásának kiadására, ami a tervező mérnök díjánál csupán valamivel került többe, mint 119 Kor.  

Az 1912-es templomjavításnak van egy ismeretlen eseménye is, hiszen a templomfestéssel kapcsolatosan, ami 
minden bizonnyal nem csak a meszelést foglalta magában, megbízást kapott ugyan egy Solyom Márton nevű atyafi, de 
ugyanakkor van még néhány üzenete a korabeli tudósításnak, mely további kutatást igényel. Ebben az első, hogy a 
mennyezet festésére vonatkozott az ajánlat és annak elfogadása is. Ez több kérdést is felvet, hiszen tudva, hogy kazettás 
mennyezettel állunk szemben, pontosabban kellene látnunk ma, hogy milyen javítások is történtek akkor. A második 
megjegyzés magától értetődő, hiszen a falak meszelését vette tervbe az elgondolás. 

1912 novemberében és decemberében „hálás és örvendetes tudomásul” vétel mellett nyugtázzák a Főhatóság 500, 
illetve 1000 Kor segélyét. A számadásos jegyzőkönyvek bejegyzése szerint a templom javítása (1913 februári állapot 
szerint 11482 Kor 07 fill volt. A javítás végső összege viszont, beleértve az új orgona árát is összesen 28000 Korona volt. 
Azt azonban ma már teljességgel tudjuk, hogy maga a renoválás 1913-ban érte el végső befejezését. 1912 júliusától a teljes 
befejezésig, éppen a templom felújítása következtében nem tudták ott tartani az istentiszteleteket, de tudomásom van arról, 
hogy ezekre zavartalanul sor került az iskola nagyobbik termében.  

A templomszentelési ünnepséget őszi hálaadáskor kezdték megszervezni, melyről részletes jegyzőkönyv készült 
azonos időponttal. A jelzett ünnepélyre 1913. nov. 9.-én került sor.  

Alig hét évvel később máris komoly romlások mutatkoztak a templomon és a kőkerítésen, melyek kijavítását 
szükségesnek tartotta a vezetőség.  

1925-ben a templom külső és belső részén a vakolat javításra szorult, valamint a főbejáratnál a kőfal is sürgős 
kijavítást igényelt. A munka elvégzésére három ajánlat érkezett: 13765-6570 Lei között. Ez alkalommal az egyházközség a 
legkisebb árajánlatot vette figyelembe és ennek rendjén Létai Károly, várfalvi mesternek adta ki a munkát. Kis Sándor 
pedig 3300 Leiért lefestette a tornyot és a templomot az egyházközség anyagából.  

A torony javítása - 1908 
Általában nehéz külön választanunk a torony és a templom javítását. Attól eltérően, hogy együttest jelentenek, 

mégis adott esetekben külön kell beszélnünk róluk, főként a javítást illetően. Ennek egyenes következménye, ami 
tulajdonképpen 1906-1907-ben történt. Nem derül ki ugyan a korabeli feljegyzésekből, de éppen az 1908-as események 
bebizonyítják számunkra, hogy miért is maradt el a templomjavítási terv a jelzett időszakban. Minden valószínűség szerint 
azért, mert 1908 februárjában megállapították, hogy a bekövetkezendő javítások sorában első helyre kell sorolniuk a torony 
kijavítását. Ezt pedig a födés, a kívül-belül történő vakolat újrakészítése követeli meg a vezetőségtől.  

Amikor megszületett a végső döntés a javítással kapcsolatosan, meghirdették szándékukat a „Aranyosvidék” 
lapban annak reményében, hogy hamarosan árajánlatok érkeznek a javításokra. Nem csalatkoztak elképzelésükben, hiszen 
júniusra három árajánlat érkezett az egyházközséghez a megemlített torony-javítási munkálatok elvégzése érdekében. 
Korábbi álláspontja volt a keblitanácsnak, hogy ebben az esetben nem összeg szerint, hanem a minőségi munka 
tekintetében választják ki a jelentkezők közül a legjobbat. Az viszont érdekes helyzetnek bizonyul, hogy a három 
jelentkező közül csak kettő volt bádogos mester. Így ebben az esetben tulajdonképpen kettő közül kellett jobbat 
választaniuk, a kőműves munkára pedig csak egy volt adott, aki elvállalhatta a munkát. Választásuk Török József és társa 
alsójárai, valamint Holtzer Károly, tordai mesterekre esett. Ezt követően viszont érdekes fordulat következett, hiszen 
minden előzetes bejelentés nélkül, eltűntek a vállalkozók. Talán még egy hónap sem állt rendelkezésükre, hogy új 
vállalkozó után nézzenek. Ebben sikerrel jártak, hiszen Eckl Alajos lett az új mester, szabadkai templomépítész, aki 2236 
Koronáért vállalta a torony vakolását. Erre sajnos nem került sor ebben az évben, hiszen a vállalt időponttal messzire 
elcsúszott, bizonyosan más egyházközségben vállalt kötelessége miatt, s így szeptemberben szomorúan megállapította az 
egyházközség vezetősége, hogy az idő előrehaladta miatt, már ebben az évben nem is kerülhet sor a vakolat cseréjére. Sőt 
még három megjegyzése volt az előbbi mellett. A vakolat összetételét és a munkavégzés során keletkező károk 
helyreállítását illetően is változtattak korábbi álláspontjukon. Ez utóbbi helyrehozatalát a kivitelező kötelességévé tették. 
Innen már csak a harmadik szempont hiányzott, miszerint a javítással járó kiadásokon is csökkenteni fognak. A fentiek 
figyelembe vételévvel elmondhatom, hogy a toronyjavítás nem sikerült teljességgel 1908-ban.  

Mivel azonban semmi más megjegyzést nem találtam a torony bádogozására vonatkozóan, az a végső gyanúm, 
hogy az eredeti mesterek végezték el a toronyfödési munkálatokat. Ez a megérzésem szeptemberben igazoltnak is látszik, 
hiszen ebben megerősít egy bejegyzés, miszerint a torony bádogozását Török József végezte el 1269 Kor 20 fill összegben. 
Ebben az időpontban határoznak a torony födéséből megmaradt hulladékok értékesítéséről is, melyek egy része eltűnésével 
később a kántort vádolják és elindítják ellene a kivizsgálást.  
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Lelkészi lakás 

Azt tudni kell, hogy évente elkülönített összeg állt rendelkezésre a lelkésznek, hogy elvégeztesse a lelkészi 
lakáson a szükséges tavaszi, vagy későbbi javításokat. A régi lelkészi lakás javításával kapcsolatosan viszont 1913 és 1917 
említhető, amikor csakugyan számottevőbb javításokat végeztek el rajta. Arról nincs pontos tudomásom, hogy milyen 
állapotban volt az akkori lelkészi lakás, de 1906 szeptemberében találtam egy olyan megjegyzést, ami hamarosan a 
lelkészváltást követően kilátásba helyezett egy új lelkészi lakás építést. Hogy ez elhamarkodott ajánlatnak, meglátásnak, 
vagy esetleg javaslatnak bizonyult, azt mi sem jellemzi jobban, hogy ennek az új lakásnak az építése egészen Fikker János 
idejéig váratott magára.  

1913 viszont több vonatkozásban is fordulópontot jelentett az egyházközség életében. Összecsapott ugyanis két 
valós helyzet. Az egyik minden bizonnyal a lelkészi lakás javításának szükségessége volt, a másik pedig az a tény, 
miszerint a lelkész nem használta a lelkészi lakást, melyet ugyan haszonbérbe adott a „községi irodának évi 50 kor. 
haszonbérért”. Persze ma már tudjuk mindnyájan ennek beszédes magyarázatát, hiszen Ádámosy Gábor lelkész, mint 
kövendi származású, tehetős ember, saját ingatlannal is rendelkezett, melyet nem hagyott el a lelkészsége idején. Vagyis 
saját házában lakott. A második tényezőt egy felvetés indította útjára, aminek következtében napvilágot látott a „papi lak 
építés alap”. Tulajdonképpen 1913 jelentette azt az időpontot, amikor komolyan elgondolkodtak egy új lelkészi lakás 
építéséről, de ugyanakkor hozzáfogtak a szükséges alap megteremtéséhez is. A lelkészi lakás építésének szándéka miatt 
mellőzték a szükséges javításokat. Még azt is megkockáztatom, hogy komoly következményei voltak a halogatott 
javításoknak.  

A fenti állapottal kapcsolatosan is van némi megjegyzésem. Először arra utalok, hogy évi 50 Kor díjat kapott az 
egyházközség a bérlésért, ami tíz évre is csak 500 koronának, vagyis nem túl nagy összegnek bizonyul. Ez az összeg 
viszont, a kor követelményeit figyelve is messzemenően elenyésző a teljes kiadásokhoz képest. A második tényező 
visszakapcsol az elsőre azzal a ráadással, hogy a bérleti díjból befolyt összeget tőkésítenie kellett az egyházközségnek. 
Természetesen magam is látom az intézkedések alaposságában minden egyes fillér megtartásának fontos szerepét, de ettől 
függetlenül nagyon nehezen tudom elképzelni a végső, nagy megvalósítást. Az is megtörténhet, hogy éppen ennek 
figyelembe vételét követően érezhető egyfajta hűvös hozzáállás a lelkészi lakás építéséhez, de még inkább tapasztalom a 
korábbi lelkesedések hiányát. Ennek pedig bizonyára volt valamilyen oka.  

A fenti meggyőződésemben megerősít aztán az 1917-ben elvégzett javítási munka, illetve kiadás. A gondnok 6200 
cserepet és 400 „gerincz cserepet” vásárolt, hogy a tavasz érkezésével (március) elvégezhessék a szükséges javításokat a 
lelkészi lakáson és a lelkészi telken található melléképületeken. A munkát Czakó Józsefnek és Orosz Ferencnek adták ki, 
amiért összesen 700 Koronát fizettek. Arról nincs tudomásom, hogy mennyibe került a cserép. Számoljunk csak egy kicsit. 
Négy évvel vagyunk később a korábbi, lelkészi lakás építési alap létrehozását követően. Kb. 200 Koronát termelt a lelkészi 
lakás bérbeadása. 500 koronával kellett megtoldaniuk a javítási munkálatok kiadását. Ami pedig még részkiadásként 
megjelent, az után már nem is kutakodtam. Itt van tulajdonképpen elrejtve az a meglátás, ami ugyan nem kapott hangot a 
keblitanács részéről, de valahol ott volt a levegőben.  

Támfalak - kerítések 

Az építés-javítás tárgyalásának végéhez érkezve nem akarom elhallgatni azokat a javításokat sem, melyek a 
templomot körbevevő, vagy éppen a lelkészi telek köré építettek javításait illeti. Ennek részletezésébe nem bonyolódom, de 
megjegyzés szintjén kiemelem, hogy kellő komolysággal kezelték a kérdést. Bár néhol találtam arra is utalást, hogy a „papi 
telek kőkerítése kelet és délkelet felöli részén már több éve ki van dőlve”62, még sem mondhatom el, hogy jellemzően 
elhanyagolta volna a vezetőség ezek helyreállítását. Általában előteremették a szükséges, javítási összeget, megvásárolták a 
hozzávaló építési anyagokat, majd mesterembert, esetenként önkéntes közmunkást kerestek a hibák helyreállítására. A 
templomtorony melletti kőfal esetében, a tervezés és kivitelezés tekintetében kizárólagosan szakember munkáját vették 
igénybe.  

Fontos megjegyeznem az építések-javításokkal kapcsolatosan azt az eljárást, mely szinte minden alkalommal 
megelőzte a kivitelezési munkálatot. 

1). Első lépésben megállapítást nyert agy adott építés, vagy javítás szükségessége. Ez úgy történt, hogy általában a 
vezetőség, de esetenként egy keblitanácsos részéről elhangzott a figyelmeztetés, melyben ajánlotta a szükséges építést, 
vagy éppen a javításra szorult állapotot hangsúlyozta, vagy éppen a megkárosodás (vihar esetén) felülvizsgálatának 
szükségességét. 

2). Amikor kineveztek egy bizottságot, azonnal meghatározták eljárási feladatkörét. Miután megtörtént a felmérés, 
megfelelő fórum előtt (keblitanács, közgyűlés) beszámolt a bizottság az elvégzett munkáról, illetve megtette javaslatait.  

3). Rend szerint megkerestek egy hozzáértő szakembert, főként olyant, akit vagy ajánlott a Főhatóság, vagy éppen 
egyházi szolgálatban állt (Lásd Pákey!), akivel aztán elkészíttették az építési-javítási tervet. Amikor ez készen állt és 
megbizonyosodtak arról, hogy mekkora összegről kell gondoskodniuk a javítási munkálatok sikeres elvégzése érdekében, 
megvizsgálták azt is. hogy melyik az a felső keret, amelyhez igazíthatják a pályázatokban feltüntetett összegeket.  

4). A negyedik pontban általában a pályáztatással kapcsolatos ügyek kerültek rögzítésre. Időnként több, máskor 
kevesebb pályázat érkezett az adott építés-javítási munkák elvégzésére, melyek között rendszerint nem az volt az irányadó, 
amelyik a legkevesebbért vállalta fel a munkát, hanem elég gyakran figyelembe vették az illető kivitelező ajánlóleveleit, 
melyeket a megelőzően elvégzett munkáiról állítottak ki az adott helyeken.  
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5). A bizottság, melyet kineveztek a munkálatok előkészítésére, felülvigyázására és lebonyolítására, vagy éppen az 
elnökség feladata volt, hogy az építés-javítás elvégzésével elkészítsen egy átfogó jelentést a szakszerű munka 
kivitelezésével, vagy esetleg hiányosságaival kapcsolatosan.  

6). Amennyiben szükség volt, akkor határozattan kérték a javítások utólagos elvégzését, esetenként a javítások 
során, más épületrészben keletkezett károk kijavítását. Általánosságban elmondható, hogy a felméréseket követően, illetve 
annak elfogadásával történhetett meg csupán a megállapodásban szereplő összeg végleges kifizetése.  

7). Majdnem minden esetben szakember által elkészített szerződésben rögzítették a felek kötelességeit. Pontokba 
szedetten tárgyalták a kivitelező és az igénylő, jelen esetben az egyházközség kötelességeit. Ebben komoly megállapításnak 
számított az időpontok feltüntetése, melyek tiszteletben tartása mindkét fél részéről (elvégzés és kifizetés) 
elmaradhatatlanul fontosnak bizonyultak.  

8). Panaszok. Nem jellemző a kövendi egyházközség intézkedései során, hogy ezekkel sok alkalommal bíbelődtek 
volna. Legalábbis azt mondhatom, hogy ennek elég ritkán adtak hangot a jegyzőkönyvekben. E tekintetben nincs is okunk a 
kételkedésre, hiszen tapasztalható az évek során a szakmai hozzáértés jelenléte, de az a különös, békességszerető hangnem 
és hozzáállás, ami uralkodott a mindenkori keblitanácsban, s ez akarva-akaratlan átsugárzott az egyházközségi életre is.  

9). Végül pedig hadd említsem meg a jegyzőkönyveknek azon megállapításait, melyekben hálásak az elvégzett 
építésekért-javításokért és köszönetet mondtak mindenkinek, hogy erre együttesen képesek voltak „szeretett egyházuk 
érdekében”. 
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6). Az egyházközség ingó és ingatlan javai 
Az egyházközség javainak összeírása több alkalommal is megtörtént, sőt erre már hivatkoztam korábban a püspöki 

vizsgálat alkalmával. Jelen írásnak viszont nem is ez a célja, hanem az, hogy adatközléssel ugyan, de minél jobban 
körbehatároljam egy adott lelkész tevékenységének időszakát, s ha egy mód van, akkor a fontosabbak ki ne maradjanak, 
míg a részletekkel törődöm.  

Orgona 
Két alkalommal került komolyan tárgyalásra, illetve kivitelezésre az orgona ügye Ádámosy Gábor idejében. Az 

elsőt még az 1912-re tervezett nagyobb „templomtakarítással”, azaz javítással egy időben vették tervbe. Ugyanekkor vált 
esedékessé a szószék cseréje is. Mivel azonban helyesen ítélték meg, hogy ez igen komoly megpróbáltatást jelent az 
egyházközség pénztárának, így a Főhatósághoz fordultak segítségért. Azt már nem ismerem jelen pillanatban, hogy mi volt 
a válasz, de tény, hogy bizonyára alaposabb odafigyelésre hívta fel a Főhatóság az egyházközség vezetőségének a 
figyelmét. Közelebbről megmutatta annak lehetőségét, ami megvalósítható, illetve figyelmeztetést kaphattak arra nézve is, 
hogy mi okozhat komoly gondot a későbbiek során, ha mégis meglépik a megvalósítást annak ellenére, hogy nem látják rá 
a megfelelő fedezetet.  

Minden valószínűséggel szabad utat kapott az egyházközség vezetősége egy új orgona beszerzésében, hiszen 
megállapítást nyert a továbbiakban, hogy a lugosi ev. Templom orgonájához hasonlót szeretnének ők is megvásárolni és 
beszereltetni a templomukba. Az elnökség megtette a további szükséges lépéseket az orgona megvásárlását illetően, hiszen 
év végére beérkezett három árajánlat, melyek közül kiválasztották az Angsler József és fia, pécsi orgonakészítő ajánlatát, 
aki egy hét változatos 501 síppal felszerelt orgonát készített és szállított le az egyházközségnek, illetve szerelt fel 3720 
korona értékben. 

Még két adattal szolgálhatok az orgonaügyben a fenti időszak figyelembe vételével. Az első, hogy 1912-ben, a 
megelőző évi nyereségéből 50 Koronát adományozott a takarékszövetkezet az orgonaalapba. A második adatom már 
elkeserítő, hiszen az 1. Világháború időszakára figyel, amikor azzal a szomorú valósággal találjuk szemben magunkat, 
hogy ismeretlen körülmények között kiszerelték az orgona fémsípjait, melyeket elmaradhatatlanul pótolniuk kell. Kizártnak 
tartom, hogy valaki ne tette volna fel a kérdést, hogy igaziból mi történt ezekkel a hiányzó sípokkal. Nem tudom 
elképzelni, hogy ne lett volna akkor válasz az „elrekvirálta és leszereltette” bejegyzés mögött. Ám mivel akkor e 
tekintetben nem történt feljegyzés, időben pedig nagyon messzire vagyunk az eseményektől, ma már egyéb kutatási terület 
is szükséges ahhoz, hogy pontosan megválaszoljuk a fenti kérdést. Pedig a cselekedet mögött ott volt a tettes. 

Harangok 
Ádámosy Gábor lelkész idejében két évszámot kell megemlítenem. Az első 1915, a második pedig 1925. Szinte 

gondolja is a kedves olvasó, hogy mi következik az első esetben. Csakugyan arról van szó, hogy az 1217/1915 EKT sz. 
leiratban hivatalosan is értesítették az egyházközséget, hogy köteles beszolgáltatnia egyik harangját. Azt megállapítom, 
hogy nem volt különösebb lelkesedés a keblitanács soraiban, de ami ennek ellenére külön dicséretes és a korabeliek, de 
főként a ma és a későbbiek örök büszkeségére vall, hogy semmi magyarázkodás nélkül, elsőre a nagyobbik harangot (460 
Kg) ajánlották fel a haza oltárára. Az értelmezés szükségtelen voltát arra értettem, hogy nem volt ellenvetés, vagy vita azzal 
kapcsolatosan, hogy miért ne a kicsit, vagy miért éppen a nagyot? Egyértelmű volt, hogy a hazának minél több ágyúra volt 
szüksége, amiből következtettek a végső döntés meghozatalakor. Annyi viszont bizonyos, hogy volt az egyházközségnek is 
elvárása, történetesen kettő, miután beszolgáltatta nagyobbik harangját:  

1). Ragaszkodott ahhoz, hogy hivatalosan állapítsák meg a harang akkori értékét 
2). A leszereléssel és elszállítással járó kiadásokat az intéző bizottság fedezze. Azt már nem sikerült megtudnom, 

hogy részesült-e kártérítésben az egyházközség. Annyi bizonyos ugyanis, hogy néhány gyülekezet kártérítést kapott az 
elszállított harangjáért.  

A második időpont tíz évvel későbbről származik, de szorosan kapcsolódik az előbbihez, hiszen éppen az 
elszállított harang pótlásáról szól. Ekkor a „lelkész előterjeszti, hogy elérkezett az ideje annak, hogy a háború alkalmával 
hadi célra elvitt harang helyett új harang szereztessék be, hogy az ércnyelvével a béke és szeretet igéit szólja s a világba 
fáradt lelkeket Isten házába hívja szent pihenőre.”63 Ez volt tulajdonképpen a kezdete annak a nagy munkának, ami ezután 
következett. Milyen érdekes, hogy ebben a tekintetben is kikérték a gyülekezet, a közgyűlés véleményét, hogy az mondja ki 
a végső igent a megvalósítás érdekében. Meggyőződésem, hogy még szívrehatóbban terjesztette elő a lelkész, de ez 
alkalommal már a keblitanács szándékaként, a harangvásárlási szándékot, amikor őszi hálaadás ünnepén véglegesen is 
kimondta a gyülekezet, hogy közadakozás útján megvásárolja új, kb. 400 kg-os harangját. Az ünnepet követően, 
decemberig a lelkész vezetésével elindult egy bizottság a faluban azzal a céllal, hogy megajánlásokat, illetve már 
befizetéseket gyűjtsenek. Ennek a tevékenységnek első eredményeként beszámoltak arról, hogy 58000 lei megajánlás és 
46000 lei befizetés történt az új harang alapjába. Ezt a pénzt a takarékszövetkezetben helyezték el a biztonságos megőrzés 
céljából.  

Ezt követően felvették a kapcsolatot a harangöntőkkel, aminek eredményeként három árajánlat érkezett. Az egyik 
Babos és Marian (a bágyoni kisebbik harangot is ők öntötték) Tordáról, a második Ferragricola Nagyszebenből, a harmadik 
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pedig Königh Frigyes Aradról. Babost és társát választották, valamint eredeti elképzelésüket követték, hogy egy kb. 400 kg 
súlyú, „G” hangú harangot szeretnének. A megállapodásban ekkor még 180 Leu/ kg szerepel, vagyis kb. 72000 leuba 
kerülne a harang. A lelkész és a gondnok kötelességévé tették, hogy elkészítsék a megfelelő szerződést.  

1924. december 7.-én egy igen kemény hangú, a szokásostól messzemenően eltérő hangvételű bejegyzést találtam, 
melynek első része arra utal, hogy a szükséges fedezetből még 1200 Leu hiányzik. Ez ma már megnyugtató lehetne, hiszen 
ebből arra gondolunk, hogy akkor máris kézben volt 70000 leu. Arra viszont következtethetek, hogy a készpénz és a 
megajánlások, illetve a be nem fizetések közti különbségre utalhattak akkor, amikor kihangsúlyozták, hogy „akik vagyoni 
állásukhoz képest igen keveset, vagy semmit erre a nemes célra nem adtak, aránylagosan”64 kötelesek újabb, rájuk rótt 
összeg megfizetésére. Aztán a súlyos figyelmeztetés következik: ellenkező esetben a családtagok temetése alkalmával 200 
Leu megfizetésére kötelesek.  

1925. február 18.-án kész volt az új harang. Egy bizottság feladatává tették, hozzáértő bevonásával, hogy 
alaposasan megvizsgálják az elkészült harangot. Amennyiben a bizottság elfogadhatónak találja, akkor a továbbiakban 
intézkednek annak ünnepélyes kiszállításáról. Igen ám, de miután a bizottság megvizsgálta a harangot, egyébként mindent 
rendben talált, egyetlen hibára lett figyelmes a harang belsejében, amit akkor repedésként minősítettek, bár egy öntéshiba 
volt. A harangöntők folyamatosan csak erősítgették, hogy egy olyan szépséghibáról van szó, ami tulajdonképpen nem is 
látszik, ám az átvevő bizottság „felelőssége teljes tudatában” arra kérte a keblitanácsot, hogy ne vegye át a harangot. Ebben 
az esetben nem hallgattak teljességgel a bizottság véleményére és abban állapodott meg a keblitanács a harangöntők 
meghallgatása során, hogy mégis csak felszerelik a harangot, s miután meghallgatták egybecsengésüket, azt követően 
mondják ki a végső döntést.  

Igen lényegesnek tartom a fentieket követően, hogy kiemeljem a harangöntő megjegyzését, amikor elmondta a 
keblitanácsnak, hogy a harang súlyához képest ő halknak találja a harangot, és amennyiben úgy gondolja a keblitanács, 
akkor április 15.-re újraönti a jelenleg készen álló harangot. A fenti kijelentés ellenére, mégis felszerelték, majd azt 
követően megállapították, hogy nemcsak hogy igaza volt a harangöntőnek, hanem ők sincsenek megelégedve a hangzással. 
Így hát nem maradt más megoldás, mint leszerelni, újraöntetni a harangot. Az újabb harang május 21.-re elkészült. Teljes 
súlya 451 kg, ára pedig 80660 lei volt. Ebben az esetben nem csak az vált nyilvánvalóvá, hogy messzemenően meghaladták 
a költségvetést, hanem azt is megtudjuk, hogy a teljes összegből még mindig kifizetetlen 50660 lei. Ebben az esetben a 
keblitanács feladata volt, hogy előteremtse a szükséges összeget. Amit viszont nem értek a korabeli feljegyzést figyelve, az 
nem más, hogy hová lett az addig letétbe helyezett pénz. Vagyis miért ilyen magas a még kifizetetlen összeg? Ennek nem is 
sikerült utána járnom megfelelőképpen, de annyi bizonyos, hogy megtaláltam az életbe léptetett intézkedést. Arra a 
következtetésre jutott ugyanis a vezetőség, hogy a hiányzó összeg fedezésének egyetlen megvalósítható lehetősége van, 
amennyiben azokra osztják a teljes összeget, akik még mind ez ideig nem adakoztak az új harang javára. Több mint 
valószínű, hogy tartozásukat kiegyenlítették a harang öntése és felszerelése tekintetében. Hogy ezt milyen forrásból 
teljesítették, azt nem tudom, de arról meggyőződtem és megnyugtatom a kedves olvasót is, hogy következő év, azaz 1926 
márciusában a végső elszámolási tételekkel találkozunk, amikor feljegyezték, hogy a harangalapba összesen 86143 lei 
befizetés történt, kiadásként 83670 leit könyveltek, a maradék 2473 leit pedig elhelyezték az orgonaalapba. Itt viszont 
semmi másra nem kell gondolnia a kedves olvasónak, csupán arra, hogy továbbra is fenntartották, éltették az alapok 
sorában az orgonaalapot, melynek könyvelése bebizonyítható a számadások rendjén.  

Toronyóra 
1908 februárjában indult útjára az elképzelés egy toronyóra megvásárlásáról és felszereléséről. A keblitanács 

rugalmasságát, igényét és gondoskodását jelzi, hogy azonnal munkához láttak, hogy egy bizottság kinevezésével 
megkezdjék a gyűjtést, valamint a hívek adományából megvalósítsák azt a komoly tervet, amit talán a kornak megfelelően 
kell értékelnünk ahhoz, hogy megfelelően lássuk egy toronyóra felszerelésének gyakorlati hasznát. Ma már kevésbé 
figyelünk fel arra, hogy egy toronyban van óra, vagy nincs, jól jár-e egyik oldalon, vagy a másikon teljesen ellentétes időt 
jelez. Nincs is szükség erre, hiszen rengeteg, napi használatunkban levő eszköz figyelmeztet az idő múlására. Az idő, 
minden bizonnyal 1908-ban is telt, de a mérése messzemenően alul maradt, még a harmincas évekéhez viszonyítva is. Ez 
utóbbi évtizedben ugyanis már egyre elterjedtebbé váltak a faliórák, s így elég sok házban hangoskodtak a falon. A 20. 
század első évtizedében viszont nagy jelentőséggel bírt, hogy a falu gyülekezetének, a község egyetlen templomának 
tornyában volt egy óra, melyre felpillantva mindenki ahhoz időzíthette napi teendőit.  

1908 szeptemberére már alig 300 Korona hiányzott az óra teljes összegéből. Nagyon érdekesnek találtam a 
megfogalmazást, mellyel a község tudomására hozták, hogy nem terhelhető ez a fennmaradt különbözet az egyházközség 
pénztárára, hanem inkább arra törekedjenek, hogy egy újabb kijárás során összegyűjtsék a még mindig szükséges pénzt. 
Csakugyan nagyon óvatos megfogalmazásával találkoztam annak a valós helyzetnek, ami azt hivatott mindenki tudomására 
hozni, hogy a toronyban felszerelendő óra tulajdonképpen nem csupán az egyházközséget, hanem inkább a község minden 
tagját fogja szolgálni.  

Októberben megszületett a végső kivitelezés, amikor a torockói Wernes István 1190 Koronáért, ötévi jótállás 
mellett felszerelte a toronyórát. Vállalta, hogy az általa elkészített és felszerelt óra megfelel a következő feltételeknek: „8 
naponkénti felhúzással, órát és felet ütő szerkezettel, üvegezett szekrényben, horgonyzott sodronykötelekkel, fehér 
számlapokkal, fekete mutatókkal, rézkeretekkel” áll az egyházközség használatára. 65 A fentiek ellenére azonban megjegyzi 
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egy 1910-ben készült jegyzőkönyv, hogy még mindig 100 korona hátraléka van az egyházközségnek a teljes összeg 
kifizetését illetően.  

Végül pedig még egyetlen adalék a toronyórával kapcsolatosan a tárgyalt 1906-1930 időszakra vonatkozóan. A 
toronyóra majdnem 5 évig működött, ám 1915 decemberében meghibásodott. Hogy ennek mi volt az oka, azt már nem 
sikerült megtudnom, de tény, hogy hamarosan az egyházközségbe hívták az óraszerelő mestert, aki elvégezte a szükséges 
javításokat, miután ismét a köz érdekét szolgálhatta.  

Más tárgyak 
Ádámosy Gábor lelkész idejéből származik az 1907-ben, szülei, Ádámosy György és neje Koronka Lotti által 

adományozott úrvacsorai tálca 5 Kor értékben, valamint özv. Tanka Sámuelné és családja által 1913-ban adományozott „1 
valódi ezüst”kehely 200 Korona értékben.  

Arról is tudomásom van, hogy 1907-ben a konfirmáltak 14 Korona értékben egy Bibliát adományoztak az 
egyházközségnek, melyből hat koronát maga a lelkész fizetett. 
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7). Az egyházközség jegyzőkönyvei 
Nagyon fontosnak találom, hogy megemlítsek néhány olyan fontos tudnivalót, melyek első sorban a 

jegyzőkönyvekhez köthetők.  
1). Mindenek előtt a jegyzőkönyvek két fontos tulajdonságát kell kiemelnem. Az egyik mindenképpen egyfajta 

szubjektivitás, a másik pedig ennek ellentéte. Alaposan szemügyre vettem az Ádámosy korszak jegyzőkönyveit és 
felelősséggel állítom, hogy nem tapasztaltam azt a szükségszerűséget, melyet azok követelnek, akik felnagyított 
szkepticizmussal olvassák a jegyzőkönyvek korabeli tudósításait. Nekem nem lenne bátorságom ahhoz, hogy 
megkérdőjelezzem bármelyik jegyzőkönyv hitelességét. Mondom ezt annak ismeretében, hogy a kövendi gyakorlatban 
rendszeresítettnek találtam a jegyzőkönyvek felolvasását a következő gyűlés alkalmával. Elképzelhetetlennek tartom, hogy 
ebben az esetben egyetlen ferdítés, a valóságnak meg nem felelő tájékoztatás, esetleg hazugság belekerülhetett. Ami 
viszont mégis beletartozik a szubjektív valóságába, az nem más, mint adott jegyzőkönyvek határozatainak kimenetele. 
Közelebbről találunk olyan határozatokat, melyekben teljességgel megfogalmazásra került valamilyen munkálat, illetve 
más tevékenység végrehajtása. Ez addig marad további kétségek forrása, míg nem következik egy olyan beszámoló, 
melyből pontosan kiderül, hogy az adott határozatot életbe léptették, vagyis megtörtént gyakorlati megvalósulása. Amidőn 
ez utóbbival találkozunk valamelyik későbbi jegyzőkönyvben, illetve kimutatható a számadási bejegyzések során, akkor 
nyugodtan áttérhetünk a jegyzőkönyvi határozat tárgyilagos vonalára.  

2). A következőkben a jegyzőkönyvek formai és tartalmi tulajdonságaira hívom fel a szíves figyelmet. Abból 
indulok ki, amivel magam is szembetalálkoztam, amikor kinyitottam valamelyik jegyzőkönyvet. Mint általában 
találkozásaink alkalmával létezik egy első benyomás, úgy jelenik meg a hasonló érzés akkor is, amikor a jegyzőkönyvek 
lapjain kívánunk betekintést nyerni egy gyülekezet életébe. A fenti érzésvilág kétféle irányba tárulkozik: az egyik a 
kellemes, a másik viszont nem annyira kellemetlen, mint inkább megnehezíti a dolgunkat. Amint a mellékelt képen is 
látható, egy olyan kellemes írás tárul szemünk elé, amiből csakis szépre és a jóra következtethetünk. Semmi más 
mellékérzésünk nem jelenik meg, még kevésbé kerít hatalma alá. Ez még abban az esetben is így van, ha éppen nem 
kellemes történések peregnek szemeink előtt a jegyzőkönyvek oldalain.  

Igen ám, de sajnálatos módon megjelenik az a másik fajta világ is, ami nemcsak az olvasást nehezíti, hanem 
felszínre hoz sok olyan gondolatot, mely tisztázni kívánja az adott időszak, megfelelő keblitanácsi gyűlés pontos 
hangulatát, az azon résztvevők hozzáértését, stb.  

Persze ez a világ – mármint a jegyzőkönyvek külső, látható formája – nem csak az előbbiekre enged következtetni, 
melyek inkább a negatív kicsengéseket csalogatnák elő belőlünk, hanem beszédes bizonyítékaivá válnak annak a 
helyzetnek is, melyet úgy fogalmazhatok meg, miszerint nem tűrt mulasztást a jegyzőkönyvek vezetése. Vagyis, nem 
engedélyezték azok elmaradását a következő alkalomra, egy későbbi pótlás reményében, hanem a helyszínen és azonnal 
kellett elvégezni. Az utólagos felolvasása, hitelesítése mindenképpen magán hordozza az egyre kevesebb hibázás tényét.  

A következő szempontot a formai jellegben határozhatom meg. Ezen belül is több jellemvonás tapasztalható, 
hiszen legalább három megjelenési forma kiemelhető. Az egyik éppen a számozással kapcsolatos. Pl. egy első esetben 
éppen az a gond, hogy a megelőző jegyzőkönyv február 7.-i keltezésű. Sőt a jegyzőkönyv elején az „I” jelzi a sorszámot a 
jegyzőkönyvek sorában, míg a fentinél „II” a folytatást mutatja. Ugyanakkor nemcsak ez a tévedés tapasztalható a 
jegyzőkönyv vezetésében, hanem újraindulnak a határozatok is az „1”-es sorszámmal.66 Itt is elkövetik ugyanazt a hibát, 
mellyel találkoztam a bágyoni jegyzőkönyv rendjén, hogy újraindítják a jegyzőkönyveket az „1”-es sorszámmal, melynek 
következtében természetesen nem tartják be a határozatok folyamatos sorszámozását.67 

1916. az első alkalom Ádámosy idejében, amikor a jegyzőkönyv a következőképpen indul: „Jelen vannak: 
Ádámosy Gábor lelkész, Fodor József gondnok, Máté Lajos pénztárnok, Kis Jakab jegyző /…/”, majd következnek a 
„presbiterek”. Érdekes, hogy a kövendi esetben is tapasztalható, hogy maga a gyűlés „keblitanácsi”, de az azon résztvevő 
tagok „presbiterek”. 

A fentiek ellenére a forma nem általánosítható a későbbiek során, de nem sok idő múlva gyakorlattá válik. 
Mármint a tisztségviselők rendszeres felsorolása, megemlítése.68 Megtanultam kimondottan értékelni a jegyzőkönyv egyes 
utalásait. Ezek közé tartozik az is, amikor hangsúlyosan kiemeli a jegyzőkönyv a bevezető során, miszerint az olvasható 
jegyzőkönyv a datált időpontban készült ugyan, de a benne foglaltak a megelőző évi adatokra, eseményekre vonatkoznak.69 

A következőkben néhány fontos, szövegezési szempontra hívom fel a figyelmet. Számomra igenis jelentősek azok 
a tudósítások, melyekkel találkoztam az adott esztendők bizonyos jegyzőkönyveiben. Ezek közül első helyen említem azt a 
megjegyzést, melyet 1906-ban érdekesnek találtam, és ahol a jegyzőkönyv megnyitó szövegezésében a következő áll: „a 
Kövendi unitárius egyházközség közgyűlést tart Ádámosi Gábor lelkész és Finta Károly gondnok elnökletök alatt számos 
egyháztag jelenlétében.”70 

A fenti megjegyzés mellett még azt is fontosnak tartom, hogy nincs kiemelve a pénztáros és jegyző személyének a 
jelenléte, bár több alkalommal megfigyelhető, hogy jelen vannak az adott gyűlések legtöbbjében. Sőt láttamozzák is ez 
utóbbiak esetében a jegyzőkönyveket. 

                                                 
66 Jegyzőkönyv-1906.02.05/1. határozat 
67 Uo.-1906.02.14/keblitanácsi gyűlés 
68 Uo.-1916.12.10 
69 Számadásos-1922.03.28 
70 Jegyzőkönyv-1906.02.06/ közgyűlés 
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1909. jelenti az első alkalmat, amikor külön megjegyzésre méltatja a jegyzőkönyv a pénztárost, mint 
tisztségviselőt.71 

Az első jegyzőkönyv Ádámosy idejében, melyben a lelkész neve mellett a gondnoki és pénztárnoki tisztség is 
megnevezésre kerül a személynévvel párhuzamosan (Fodor József gondnok, Máté Lajos pénztárnok). Sajnos azonban, 
hogy ez alkalommal sem teljes a tisztségek sora, hiszen még mindig hiányzik a jegyző. A névsorban – elrejtve – 
megtaláltam viszont a kántort is. 72 

A szövegezés rendjén még van egy utolsó megfigyelésem, melynek úgy érzem fontos hangot adnom. Ez pedig 
magára a jegyzőkönyv vezetőjére vonatkozik inkább. Azaz inkább következtetni tudok arra, hogy ki is lehetett igazán a 
jegyzőkönyv vezetője.  

Érdemes megfigyelni az eredeti jegyzőkönyvben, hogy mennyire talál a jegyzőkönyvi bejegyzés, illetve egy-egy, 
adott aláírás. Minden valószínűséggel következtethetek ezekben az esetekben, hogy a jegyzőkönyvek vezetése igen 
gyakran a kántor, illetve a tanító nevéhez köthető, még azokban az esetekben is, ha éppen más személy töltötte be 
névlegesen a jegyzői tisztséget. (Kiss Jakab).73 

A tartalom tekintetében két részre kell osztanunk a jegyzőkönyveket. Miért fontos megtennünk ezt? Azért, mert 
míg a keblitanácsi jegyzőkönyvek, valamint a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyvek szinte mindenben kölcsönösen követik 
egymást az abban foglaltak tekintetében, addig a vizsgálószéki jegyzőkönyvek szinte minden esetben egy azonos 
kérdéssort követve válaszolnak a kérdésekre, melyekkel tulajdonképpen felvázolják a gyülekezet adott esztendejét.  

Visszakanyarodva a keblitanácsi gyűlések, valamint a közgyűlések jegyzőkönyveinek tartalmához, 
megállapíthatom, hogy rendszerességgel megtaláljuk bennük a számadással, választással, soron levő javításokkal, 
építésekkel, beruházásokkal kapcsolatos kérdéseket. Ezek mindig annak függvényében jelennek meg, hogy éppen milyen 
időszakban van az egyházközség. Megállapíthatom, hogy talán éppen ilyen fontosságot, súlyt kaptak a jegyzőkönyvekben a 
szociális kérdéseket érintő problémák, valamint azok megfelelő elintézése. Nem készítettem kimutatást, nem végeztem 
felmérő összesítést arról, hogy esetleg a valláserkölcsi témák, vagy éppen az anyagiak voltak-e túlsúlyban Ádámosy lelkész 
idejében, a jegyzőkönyvekben, de szerintem ez nem is annyira fontos. A lényeg, hogy időről-időre jelentkezett a vallásos 
élet emelése érdekében szükségesnek talált intézkedések foganatosítása, megtárgyalták az anyagi életre vonatkozó 
kérdéseket, de elintézést kapott az a néhány, elenyésző számban jelentkező vitás kérdés, melyet nem sikerült kikerülnie a 
kövendi egyházközség elöljáróságának sem. Ezekre majd kitérek a megfelelő helyeken.  

A fentieket követően ki kell emelnem a jegyzőkönyvek bejegyzéseiből egy igen jellemző vonulatot, mely 
tulajdonképpen belegyökerezik az anyagiak talajába, de ettől eltekintve én soha nem éreztem, hogy nincs meg a kellő 
erkölcsi vetülete. Ezt most teszem szóvá először, bár figyelmem már régebben megakadt azokon a vizsgálószéki 
bejegyzéseken, melyek sorozatosan megismétlődnek a valláserkölcsi élettel kapcsolatos kérdések rendjén. Ez pedig nem 
más, mint az áldozatkészség megnyilvánulása az egyházközség életében. Nemcsak az kerül kiemelésre a feljegyzések 
rendjén, hogy mekkora volt az összeg, hanem arra is gondot fordítanak, hogy személy szerint kiemeljék az adományozókat, 
akik kimagasló összeggel, vagy adománnyal járultak hozzá az egyházközség fejlődéséhez. Ezen ma csodálkozunk, hogy 
mit keres itt, a valláserkölcsi fejezetben, ám akkor ez teljes mértékben egyenes arányban volt a hívek felfogásában, az 
egyházi élet fejlődésében.  

Az is szempontnak bizonyult, hogy majdnem minden hasonló esetben megjegyezték, hogy a nevek és összegek 
bejegyzésre kerültek az egyházközség Aranykönyvébe. 74 

Megtörténhet, hogy kíváncsivá válik a kedves olvasó, hogy miként is épült fel egy számadásos, azaz vizsgálószéki 
jegyzőkönyv Ádámosy lelkész idejében. Ezt kívánom teljesíteni a következőkben, amikor előtárom válaszaimat egy 
kérdésre: Hogyan épül fel a számadásos jegyzőkönyv? 

- Pontos dátumot találunk, ami teljes mértékben megfelel annak az időpontnak, amikor készült az adott 
jegyzőkönyv, illetve párhuzamosan megtaláljuk azt az időszakot is, melyet tárgyal az illető jegyzőkönyv.  

- Ezt követi – teljes rendszerességgel a megérkezés időpontja, a munkálatok megkezdésének meghatározása, az 
istentisztelet tartásának, illetve a közgyűlés időpontjának meghatározása.  

- A jelenlét következik, vagyis, kik végezték a vizsgálatot. A gyülekezet részéről általában a lelkész és a gondnok 
neve kerül megemlítésre.  

- Ezt követi a Közgyűlés megelőző kihirdetését, annak szabályszerű összehívását, majd határozatképességét.  
- A fentieket követi az ún. kanonikus kérdések feltevése.75 
I. Valláserkölcsi életről 

a). istentiszteletek megtartása, látogatása 
b). szertartások, „lelkész szolgálatának” igénylése 
c). áldozatkészség, aranykönyvi bejegyzések, melyek között fontos helyet kapott minden esetben a perselypénz. 
d). törvénytelen házasságok76 

                                                 
71 Uo.-1909.06.27 
72 Uo.-1912.12.31/keblitanácsi gyűlés 
73 Uo.-1912.12.31/keblitanácsi gyűlés 
74 Számadásos-1920.07.11 
75 Ennél a pontnál szükségszerűen kell tennem egy kis kitérőt. Fontos ugyanis kiemelnem 1905 esztendőt, mint ami fordulópontot jelent az egyházközség 
jegyzőkönyvelésének rendjén is. Történetesen abból a szempontból, hogy éppen a kanonikus kérdések feltétele rendjén megváltozott a régebbi gyakorlat. 
A jelzett időpontot, esztendőt megelőzően ugyanis a valláserkölcsi élet egy későbbi kérdéssor rendjén került megválaszolásra, hiszen addig sokkal 
fontosabbnak tartották az anyagiakkal kapcsolatos ügyeket. Ezek között is első helyen áll a belső emberek fizetésével kapcsolatos kérdések. Persze azzal a 
természetszerű kiegészítéssel, miszerint nemcsak a lelkészek, kántorok adták meg a választ, hogy mennyire vannak megelégedve az egyházközségtől 
kapott bérükkel, hanem a gyülekezet is kinyilváníthatta elégedettségének, vagy elmarasztalásának hangját.  
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e). „Dávid Ferenc fiókegylet” megalapítása (1922. márc. 28.-án) is szóba kerül a jegyzőkönyvek rendjén 
f). Könyvtár. Fontos helyet foglal el a kérdések sorában. Minden esztendőben bekerülnek a szaporodások, illetve 
tapasztalhatjuk, hogy adott időszakban „népkönyvtárnak” nevezik az egyházközség könyvtárát.  

II. Tisztviselők 
a). Az anyakönyveket rendesen vezeti a lelkész 
b). Itt megtörtént a megfelelő megjegyzés – amennyiben volt – a kántorra vonatkozóan 
c). Rögzítették, hogy miként végezte feladatát a Keblitanács 
d). Utalások a gyűlések megtartására vonatkozóan, illetve felsorolták az azokkal kapcsolatos véleményeket 

III.  Az iskolázásról 
a). Az iskola jellege szerepelt első helyen. Általában állami iskoláról szólnak a jegyzőkönyvek, hiszen az is volt, viszont 
1920-ban megjelent a felekezeti jelleg is.  
b). Az ismétlőiskolával kapcsolatos megjegyzéseket sorakoztatják fel ebben a pontban. 
c). a nyári-téli tanítás kérdéseit taglalják 

IV.  Vagyoni ügyek 
a). megállapítást nyer, hogy történt-e valamilyen változás az ingatlan vagyonban 
b). a földekkel kapcsolatos kérdéseket tárgyalja 
c). épületekkel kapcsolatos tudnivalók szerepelnek, esetleg megemlítésre kerül azok szükségszerű, vagy elmaradhatatlan 
megjavítása. Ugyanakkor azt is rögzítik a jegyzőkönyvek, hogy melyek vannak rendben, vagy javítás alatt. 
d). a faiskola létezéséről is tudomást szerezhetünk 
e). Esetleges peres ügyek felvázolása, megemlítése 
f). A belső emberek megkapták-e illetményüket?77  
g). Előző évi jóváhagyott számadások, következő évi költségvetés, pénzvagyon felsorolása. 

V. Szociális kérdések78 
a). az egyházközség valláserkölcsi életét fejlesztő szerveződések: dalkör79, népkönyvtár stb.  
b). csecsemő, árva- és anyavédelem 
c). szegénységi ügyek 

d). középiskolai tanulókkal kapcsolatos tudnivalók80 
3). Harmadik pontban a hiányosságok további megjelenését vázolom röviden, melyekkel szembetaláltam magam a 

jegyzőkönyvek tanulmányozása során. A pontatlanság, a hiányosság természetesen nemcsak akadályozza az események 
megfelelő egymásutániságát, hanem időnként megzavar adott személyek és események közötti rendrakásunkban is.  

Vegyünk egy példát!  
1. Szó van egy Kovácsi Pálról, aki elhalálozott. Megtudjuk, hogy halálát megelőzően földet bérelt az 

egyházközségtől, melyet az esetet követően felesége nem kíván fenntartani. 
2. Érdekes viszont, hogy ugyanennek a jegyzőkönyvnek a végén ott találunk egy Kovácsi Pált, akit jegyzőként említ 

a jegyzőkönyv.81 
Nem számottevő a jegyzőkönyvek hiányossága, de szó nélkül el nem mehetek mellettük. A jelzett JKV végén 

található még egy jegyzőkönyvi bejegyzés „jún. 17” dátummal. Mivel az adott jegyzőkönyvi bejegyzésből hiányzik az 
évszám. Csak következtethetek arra, hogy minden valószínűséggel „1934”-ről van szó.82  

Tulajdonképpen az esperesi vizsgálat alkalmával készült jegyzőkönyvek gyűjteményét magába foglaló könyvről 
van szó, melyből érdekes módon, vagy éppen meghatározható történés következtében elmaradt a jegyzőkönyv az 1919-es 
évről. Sőt tapasztalható, hogy a megelőző jegyzőkönyvet 1918. Február 20.-án vette fel a vizsgálószék.  

Megj. 1919 fontos időpont a dél erdélyiek, de a mindenkori magyarok, illetve a hasonlóan érzők körében. Ez 
viszont egyáltalán nem volt ok a jegyzőkönyv elmaradására, annál is inkább, mert egyébként úgy látszik az egyházközség 
évi tevékenységéből, mintha nem is történt volna meg a „nagy esemény”.83 

Végül pedig megjegyzem, hogy eddig még nem tapasztaltam, hogy elmaradt volna egy gyűlés jegyzőkönyvelése. 
Itt viszont egyértelműnek látszik, hogy a keltezés, a jelenlét felsorolása, illetve a jegyzőkönyv hitelesítésére történő 
előterjesztést követően elmaradt a további bejegyzés. A következő jegyzőkönyv 1925.09.13 keltezésű.84 

                                                                                                                                                                       
76 Ezekről ritkán esik említés. Ha igen, akkor mindig valamilyen hátsó akadályt láttatnak a kapcsolatok mögött. Ezek megszűntéről jelentéseket tesznek, 
amennyiben csakugyan megszűnt minden befolyásoló körülmény. Hogy mellőzzem az esetleges kérdést, megjegyzem azonnal, hogy a hátsó akadályok 
alatt első sorban a szülői tiltást kell feltételezni, illetve valamilyen hasonló problémát, ami a két fiatal összeházasodásának útjába állhatott. Ez a két fél 
különböző vagyoni helyzetéből is eredhetett. 
Ugyancsak e helyen hangzanak el a kérdések a „botrányos” esetekre vonatkozóan. A tárgyalt időben, éppen Ádámosy lelkész idejében nem találtam 
egyetlen rendbontó eseményt sem. 
77 Íme látható, hogy mennyire hátra került a vizsgálószéki kérdések sorában a lelkészek javadalmazásával kapcsolatos kérdés. Majdnem az utolsó helyre a 
vagyoni ügyek sorában.  
78 Nincs ebben semmi túlzás, hiszen a kövendi egyházközség életében pozitív formát, illetve megvalósítást kapott ez a tevékenység. Erről viszont majd a 
maga helyén, a jótékonyság fejezetben bővebben is szólok.  
79 Az 1922. márc. 28.-i vizsgálószéki jegyzőkönyvben olvasom az 1921.-re vonatkozó adatok sorában, hogy ismét alakulóban van a dalkör. Ezek szerint 
jóval korábban már működött. 
80 Az iskolával kapcsolatos fejezetben majd bővebben kitérek erre a megjegyzésre. Itt csak annyit elöljáróban, hogy a keblitanács felelősségének tartotta 
azon ifjak nyomon követését, akiket alkalmasnak találtak a középiskolai tovább tanulásra.  
81 Jegyzőkönyv-1914.03.08/keblitanácsi gyűlés 
82 Jegyzőkönyv-1906-1934 
83 Számadásos-1920.07.11 
84 Jegyzőkönyv-1925.07.12/keblitanácsi gyűlés 
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Utolsó előtti megjegyzésemben egy egészen rendkívüli esettel találkoztam Ádámosy Gábor idejében, melyet meg 
kell osztanom a kedves olvasóval is. Ehhez hasonlóval még nem találkoztam a jegyzőkönyvelés rendjén! Egy adott 
pillanatban ugyanis felfüggesztették a keblitanácsi gyűlést és megalakítják az egyházközségi Közgyűlést. Ami a 
jegyzőkönyvelés rendjén furcsa számomra, az nem más, mint hogy nem kapott új számokat a Közgyűlés jegyzőkönyve.  

Ami már viszont a gyűlési rendhez tartozik, a következő a meglátásom: Előfordulhat, hogy az adott jegyzőkönyvi 
tudósítás másoknak nem jelent sokat, számomra viszont alapfokon hordozza a gyűlésezések gyakorlati történetiségére utaló 
jegyeket, melyek mind a mai napig fennmaradtak. Miről is van szó? Arról, hogy az adott időpont pontosan jelzi a korabeli 
gyakorlatot, miszerint minden Közgyűlést megelőzően arra törekedett a keblitanács, hogy elvégezze a szükséges 
tárgyalásokat. Meghozza javaslatait, illetve döntéseit. A későbbiek során majd még találkozunk az időpontok kijelölésével, 
vagy azok minél hatékonyabb kihasználásával, itt viszont csak arra kell összpontosítanunk, hogy: Először a keblitanács 
elvégezte a rá háruló feladatokat; másodszor: Nem hagyta hosszú kötélre, ugyanis azonnal, a gyűlésezést követően 
tárgyalásra bocsátották a Közgyűlés elé.85 

Végül pedig felhívom a szíves figyelmet egy 1923.07.09 keltezésű jegyzőkönyvre, mely tulajdonképpen egy 
püspöki vizsgálószéki jegyzőkönyv, melyben igazán mindenre kiterjedő tájékoztatásban van részünk. 

                                                 
85 Uo.-1926.03.08/keblitanácsi gyűlés/közgyűlés 
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