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Kiss Zoltán (1949-1985)1 

I. Életrajzi adatok 
 

 
       iss Zoltán lelkész 1915. május 17.-én, Kövenden, népes családban látta meg a napvilágot. A teológiai diploma 

megszerzését követően Ravába kapott kinevezést, ahol 1949-ig végezte szolgálatait. Ekkor a kövendi lelkészi állás 
megüresedése kapcsán úgy döntött, hogy visszatér szülőföldjére, szülőfalujába és itt folytatja azt a munkát, melyre feltette 
egész életét. Nincs semmi értelme elbonyolítanunk az ügyet, hogy minek kapcsán jutott erre az elhatározásra, hogy 
egyszerűen volt-e egy megfelelő indíték, ami ebben a döntésében meghatározó módon befolyásolhatta. Tény, hogy jóval a 
pályázata előtt itthon járt, hiszen megeskette a rokonságban levő Kiss Károlyt és Kiss Margitot. Ez az esemény 
tulajdonképpen az utolsó mozdító rugó volt abban a döntésben, melyet hamarosan meghozott későbbi élet-alakítása 
érdekében.  

1949. május 8.-án sor került Kiss Zoltán lelkész ünnepélyes beiktatójára. A templomi istentisztelet keretében Pálfi 
Lőrinc üdvözölte az egyházközség nevében, aki a későbbiek során nemcsak a kör felügyelő gondnoka, hanem az 
egyházközség egyik legtevékenyebb szereplője lesz. Az egész beiktatói ünnepélyt – kövendi gyakorlatnak megfelelően – 
egy bizottság tartotta kézben és intézett mindent az elejétől a végéig. Minden bizonnyal mindenki jól érezte magát az 
ünnepséget2 követően, hiszen a gyülekezetnek ismét volt egy lelkésze, akivel kéz a kézben elindulhatott a már átalakulóban 
levő életben. Sajnálatos, hogy akkor még senki nem tudta, talán kevesen sejtették, hogy ez az időszak annyira különös és 
más lesz, amihez hasonlót feltételezni sem mert volna valaki.  

Házasságából négy gyermek született. Ágnes, Miklós (1944. ápr. 18), Zoltán (1946. dec. 4) és Mihály (1950. máj. 
4). Ez utóbbi volt csókfalvi, jelenlegi hódmezővásárhelyi unitárius lelkész. Ágnes kivételével Kövenden történt a 
keresztelőjük 1950. szeptember 20.-án. 

Kiss Zoltán lelkész tevékenysége során tapasztaljuk, hogy mennyire lelkesen odaadó munkáságról tett 
tanúbizonyságot főként a betegek gondozása terén. Lehet, hogy közelebbi tapasztalatai, saját, időnkénti betegsége is 
szerepet játszott ebben a meggyőződés-kialakításban, hiszen az évek során többször is rászorult gyógykezelésre. Ennek 
ellenére a kövendi szolgálatának 36 évre terjedő időszakában nem történt szolgálati mulasztás. Ennek utána jártam, hiszen 
mindig helyettesítőket (Fazakas Ferenc, Nagy Endre, Göncz Mihály, Rezi Elek) találunk a szükséges időben. Legyen éppen 
a szószéken, vagy éppen koporsók mellett. A lelkész lelkiismeretes munkájára és odaadó szolgálatára vall, hogy szinte 
rendszerességgel közzétette jelentéseiben – éppen a kieső időszakokra vonatkozóan -, hogy sajnálja, amiért egészségi 
állapota miatt nem sikerült úgy elvégeznie a munkáját (család- és beteglátogatás), ahogyan szerette volna.  

Érdekesnek tartom Kiss Zoltán lelkész szolgálatainak utolsó hónapjait, hiszen az általános gyakorlattal ellentétben 
egyetlen szót sem ejt arról, hogy nyugdíjba készül. Egy hónappal az eseményt megelőzően, egyszerűen csak bejelentette, 
hogy 1985. július 31.-el nyugdíjba vonul, ugyanis májusban betöltötte a 70. évét, s így a nyugdíjazási szabályok ezt 
lehetővé teszik számára. Az egyházközség tagjai „könnyes szemmel” vették tudomásul lelkészük hirtelen bejelentését, és 
mindenképpen kimutatták őszinte hálájuk jelét, amikor egy nagyobb méretű kibúcsúzó ünnepséget rendeztek. Erre július 
14.-én került sor. A régi gyakorlattól eltérően, most nem alakítottak bizottságot az egész ünnepély kézben tartása 
érdekében, hanem a gondnokot, Simonffi Miklóst nevezték ki, aki az elnökséggel karöltve megszervezte és lebonyolította 
az ünnepélyt.  

                                                 
1 Az évszámok kövendi szolgálati idejét jelölik.  
2 Az ünnepély összkiadása 56549 lei volt. A zárást követően megállapították, hogy 5460 lei túlköltés alakult ki, amit az egyházközségnek kell fedeznie.  
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II. Egyházközségi szolgálata 

1). Valláserkölcsi élet 
Az egyházközség valláserkölcsi életének ábrázolása csak akkor válik teljessé, amikor minden adat a megfelelő 

helyre kerül, amikor elmondhatja valaki egy következő írásáról, hogy semmit nem feledett ki azokból az apró 
történésekből, melyek hűen ábrázolják nemcsak Kiss Zoltán lelkész időszakát, hanem teljességében átölelik a kövendi 
unitárius gyülekezet történetét a kezdetektől napjainkig. Ebben pedig helye kell legyen a gyülekezeti élet minden apró 
fontos, de kevésbé érdekes eseményének, a mindennapi, kövendi emberek napi elfoglaltságának, amikor mezőre, vagy az 
erdőre indultak, de ott kell szerepeljen a harangozó hétfő reggeli álmos ásításának fürkésző tekintete a toronyablakban, 
amikor mindenkinek elhúzta a reggeli harangszót. Szólnia kell annak az írásnak mindarról, ami talán éppen azért maradt ki 
ebből, mert része volt ugyan 1949-1985-ig terjedő időszaknak, de még mindig nem érkezett el az ideje annak, hogy teljes 
bátorsággal, nyíltsággal, semmit el nem hallgatva szóljak olyan igazságról, mely nemcsak az egyházközség életét 
keserítette meg, hanem bosszússá tette azokét is, akik sokat dolgoztak, jóval többet, mint annak előtte, mindennapi 
megélhetésükért.  

Nem kell hangsúlyoznom, hogy Kiss Zoltán lelkész a 2. Világháborút követően érkezett az egyházközségbe. Nem 
tárgyalom a két lelkész közti időszakot, amikor úgy látszott, hogy Bende Béla személyében egy lendületes lelkészt kapott 
az egyházközség. A lényeg az, hogy a legtöbben, s így Kiss Zoltán lelkész is arra számított, hogy mint minden gyülekezet, 
rálép az építés, a fejlődés útjára. Lassan bekötözgetik a világháború, okozta sebeket, eligazítják a bécsi döntést követő 
állapotot, megvetik melegágyát annak az új életnek, mely sokkal több megvalósítást, még teljesebb egyházközségi életet 
eredményez. Ehelyett azonnal beköszöntött egy pénzreform, aminek jóformán vége sem lett, máris megjelentek az új 
„korszak” aktivistái, akik „szebb jövőről” álmodoztak, s azzal hitegették környezetüket, embertársaikat, hogy volt ahogy 
volt a múltban, ha megtörténik a változás, akkor egyformák leszünk mindnyájan, nem lesz köztünk senki szegény, de 
dúsgazdag sem. Egy ilyen állapotban ott állt a lelkész a vezetőségével egy gyülekezet élén, s el kellett döntenie, hogy mit 
tesz. Az ellenállás rossz módszernek bizonyult, mert annak következménye nemcsak a megbélyegzés, hanem a teljes 
ellehetetlenítés volt. Egy gyülekezeti vezető, egy lelkész arra kellett törekedjen, hogy a rossz lehetőségek közt is a 
legjobbat válassza. Nem ismerem a kor pontos hangulatát, hiszen erről olyan kevés árulkodó jel van. Azt viszont már 
sikerült megtudnom az elmúlt időszakok hozzáállásából, más gyülekezetben előfordult gondolkodásmódból, hogy a lelkész 
sokkal könnyebb helyzetben volt, amennyiben egy határozott, rátermett, szív-lélek keblitanács állt mögötte. Egymás 
tekintetéből is meglátták, hogy mi az a fontos döntés, ami megoldja a holnap feladatát.  

1950 márciusában csak az első „változtatásokon” volt túl az egyházközség. A teljes kifosztás tudata még nem 
érkezett el a felismerésükig. Legrosszabb álmukban sem láttak volna olyant, hogy egyik napról a másikra belső embereinek 
nem lesz egyetlen lej fizetése, ha gyorsan nem cselekszenek. Nem látták előre, hogy a kiszolgáltatottság olyan döntéseket 
hozat meg velük, melyekről korábban hallani sem akartak. Mindezek ellenére mégis sikerült átlépniük a nehéz korszak 
kezdetén. Úgy álltak a változtatások „magaslatán”, hogy kiérdemelték a vizsgálószék dicséretét is. A felsőbbség viszont 
csak abban az esetben tett ilyent, ha igazán jogosult volt rá az egyházközség. Csupán azért, mert átélt egy nehéz időszakot, 
vagy átvészelt egy sok tekintetben vészes korszakot, nem járt dicséret, vagy köszönet.  

Bocsásson meg nekem a kedves olvasó, ha időnként elragadtatom magam, vagy éppen az egyházközség 
valláserkölcsi élete során nem sikerül mindig szétválasztanom a lelkieket az anyagiaktól. Amennyiben tüzetesen megfigyeli 
ugyanis Kiss Zoltán lelkész ilyen irányú viszonyulását, akkor tapasztalni fogja, hogy neki sem sikerült. Nem 
belegabalyodott az anyagiak szükségességének útvesztőjébe, hanem a teljes valláserkölcsi élet fontos velejárójának tartotta 
az anyagiak szükséges voltát. Éppen a fentiek miatt sokszor tapasztaltam, hogy elválaszthatatlanul egymás mellett voltak a 
valláserkölcsi és anyagi kérdések. Az is tagadhatatlan, hogy mindig megkapták a nekik járó elsőbbséget, de a 
jegyzőkönyvek rövid ismertetése rendjén foglalkozom azzal a valósággal, miszerint a tárgyalt időszak gyűlésezéseinek 
elsőbbrendű pontja volt mindig az anyagi, mint az erkölcsi, vagy a vallásos természetű. Kivételt képeztek természetesen a 
nagy gyűlések alkalmai, amikor rendszeresen a valláserkölcs állt az első helyen. Attól a pillanattól kezdve, hogy nyomon 
követhetően rendszeresekké váltak a lelkészi jelentések, vagyis annak írott formái is megtalálhatóak, gyakran találunk 
olyan megjegyzéseket, hogy „nem kielégítő”, vagy „fejlődő irányzatot” mutat az egyházközség valláserkölcsi élete. Nincs 
okom kételkedni egyik megállapításban sem, hiszen a maga helyén mindkettő megállt. A lényeg nem is ez. Jelen írásomnak 
is más a célja. Amennyiben mégis valaki úgy dönt, hogy mélyebbre beleássa magát az egyházközség egy-egy időszakának 
anyagi nehézségeivel kapcsolatos panasz-gyűjteményébe, akkor könnyen megtörténhet, hogy egyik, vagy másik sarkalatos 
megállapítást részesíti előnyben, annak függvényében, hogy milyen irányban formálták az olvasottak meggyőződését. 
Azért, hogy ne történjen meg ez az egyoldalúság, nézzük végig a valláserkölcsi élet egészét, melynek bizonyos pilléreit 
földbe verték már Kiss Zoltán lelkész elődei, de amelybe aztán sikerült belekapaszkodniuk a későbbiek során, illetve 
amiket itt-ott kikezdett az idő, vagy egyebek „vasfoga”. Miként is került ábrázolásra Kiss Zoltán lelkész idejében az 
egyházközség valláserkölcsi élete?  

1). Körbejárták azokat a kérdéseket, melyek elsősorban a lelkész szolgálatait jellemezték. Ebben elsődleges 
szempontot a szolgálatok (esketés, keresztelés, temetés) kaptak.  

2). Nem értette a kedves barátom (Székely Miklós) sem, hogy miért kell külön kiemelnem a vallásos 
rendezvényeket, a vizsgálószékek jelenlétét az egyházközség valláserkölcsi életének rendjén. Azért, mert ennek nemcsak a 
két megelőző lelkész életében volt igen fontos jelentősége, hanem ezt a helyet megőrizték Kiss Zoltán lelkész időszakában 
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is. Bármennyire is különös, de az istentiszteleti látogatottság volt a legfontosabb fokmérője annak az érdeklődésnek, 
mellyel viszonyultak az eseményhez. Ez azt jelentette, hogy, amennyiben sokan megjelentek valamelyik rendezvényen, 
akkor azt nem puszta kíváncsiság okaként jellemezték, hanem valláserkölcsi érdeklődést láttak mögötte. A későbbiek során 
erre is még kitérek.  

3). A konformáció, a Dávid Ferenc ünnepély, karácsonyeste mindig elhozta a hozzá fűzött reményeket. A 
konfirmációval kapcsolatosan majd még kitérek a vallásoktatás terén. A konfirmáció valláserkölcsi életben észlelhető 
hatását első sorban a 400-500 jelenlevőből mérte le a lelkész, de maga az ünnepély is kimondott jelentősséggel bírt az 
egyházközség életében.  

4). A sátoros ünnepek alkalmait legtöbbször „tűrhetőnek”, vagy elfogadhatónak minősítették a valláserkölcsi élet 
bemutatása során. Sőt én határozottan állítom, hogy az egyházközség életében bebizonyíthatóan elérkezett egy olyan 
időszak (’70–es évek vége), amikor folyamatos fejlődés állt be az úrvacsorát vevők számában. Ez pedig azt jelentette, hogy 
megnőtt az ünnepi istentiszteletek látogatottsága.  

5). A vasárnapi, rendes istentiszteletek jellemzésével kapcsolatosan voltam olyan merész, hogy kimondtam magam 
is, megerősítve Kiss Zoltán lelkész véleményét. Itt láttam egy olyan őszinte megnyilatkozást, melyhez hasonlóval 
találkoztam már, de ami sokkal jobban sértette a hívek lelkiismeretét. Nem értettem, s most sincs megfelelő magyarázat 
arra, hogy Kövend unitárius népe minek köszönhetően fogadta el fiától azokat a jelzőket, szinte minősítéseket, melyek 
szájából, tollából származtak?! Legjobb esetben „szomorúnak”, máskor pedig egyenesen „gyengének” jellemezte azokat a 
vasárnapokat, melyek a lélek művelésére szolgáltak, s melyektől távol maradtak hívei. Kétféle magyarázatot találtam a 
vasárnapi istentiszteletekkel kapcsolatosan. Illetve az azokhoz fűzött magyarázatokat illetően. Az egyik a lelkész részéről 
érkezett, a másik pedig a hívek igazolásaként elevenedett meg. A lelkész helyenként azzal magyarázta, hogy az „évek 
hosszú során” alakult ki ez a templomtól távol maradó magatartás. Saját mentségére hozta fel, hogy ezen javítani 
igyekezett több alkalommal is, de sikertelennek bizonyult minden próbálkozása. Ilyen volt pl., hogy a temetéseket a 
templomból végezte, hogy ezzel is megérezzék a hajlék vigasztaló hatását. A valláserkölcsi élet fellendítése érdekében 
vállalta az énekkarral járó idő és áldozat-többletet, hiszen annak működtetése sok ráfordított energiát igényelt. Arra gondolt 
folyamatosan a lelkész, hogy a kitartó munka meghozza majd a gyümölcsét, mert nemcsak az istentiszteleti alkalmakon 
szerepelhet az énekkar, hanem tevékeny részt vállalhat a temetéseken is. Ez persze megtörtént, de egyik tekintetben sem 
hozta el a hozzáfűzött reményeket. Vagyis nem fokozta várható módon az egyházközség valláserkölcsi életét. A másik 
magyarázat a gyülekezeti tagok elfoglaltságát írta körül különbnél-különb változatossággal.  

6). A szertartások vonatkozásában, 1985-ben találtam egy sarkalatos határozatot, melyben rögzítették, hogy az 
énekkar és a lelkész megérkezése előtt zárják le a koporsót temetések alkalmával, mert, amennyiben azt követően teszik 
ezt, megzavarja a szertartás áhítatát. A javaslatot helyeselték és el is fogadták, sőt törekedtek annak alkalmazására, de el 
kell mondanom, hogy többször előfordult, hogy a dalárda megérkezését követően zárták le a koporsót. 

Istentiszteletek 
Néhány általános vonás ismertetésével kezdem a sort. Sajnos, hogy az istentiszteletek látogatottsága nem éppen 

abban a formában szerepel az első helyen, ahogyan azt szeretnénk. 1976-tól kezdve egyre fokozottabban jelentkezik a 
gyűlések, tanácskozások alkalmával a valláserkölcsi életről szóló tárgyalások elsőbbrendűsége az anyagiakkal szemben. Ez 
csakugyan pozitív megközelítésként kezelhető, ám akkor lenne igazi, ha felhőtlenné válna a lelkész megnyilatkozása az 
alkalmakkal kapcsolatosan. A lelkész általában „kettős kötelességről” beszélt. Az egyikkel ezek közül éppen ő tartozik a 
híveknek, a másikban pedig az egyházközség tagjai adósak a lelkésznek. Ezek figyelembe vétele fontos mindenki számára. 
Tudomásul vehetik hívei, hogy a lelkész mindig lelkiismeretesen, közmegelégedésre végezte szolgálatait. Így, tehát 
nyugodt a lelkiismerete.  

Másfelől viszont a hívek kötelességének emlegetése rendjén kimondja, hogy gyülekezetének tagjai nem látogatják 
olyan mértékben az istentiszteleteket, „mint az kívánatos” lenne. Ebben az időszakban 40-45 a templomlátogatók átlagos 
száma, de ez még mindig nem elegendő a gyülekezet létszámához viszonyítva. Itt is megtaláltam a lelkész érdekes 
magyarázatát a vasárnappal kapcsolatosan. Behatárolta ugyanis a hat nap alatt azt a munkát, melyet az emberek otthonuktól 
távol végeztek. A hetedik napon pedig arra fordították minden erejüket, hogy elvégezzék odahaza a szükségeseket. Ez 
bizony komoly ok a távolmaradásra. A fentiek mellé jöhet aztán még az időszakos mezőgazdasági munkák végzése. A 
templomlátogatás még abban az időszakban is hiányosságot mutatott, amikor már fogyóban voltak az előbb említett 
munkák. Ekkor próbálkozott azzal a lelkész, hogy a hideg időszakban áthelyezték a tanácsterembe az istentiszteleteket, ám 
saját bevallása szerint ez sem hozta el a hozzá fűzött reményeket (1976). Végül pedig hadd nyugtassam meg a kedves 
olvasót, hogy éppen a ’70-es évek végére, ha nem is látványos, de folyamatos javulás mutatkozott az istentiszteletek 
látogatásában.  

A továbbiakban rá kell világítanom a valláserkölcsi élet fejlesztése érdekében megtett intézkedések hosszú sorára, 
melyben ma már egy-egy próbálkozását láttam a lelkésznek, majd végül ismét visszatérek a templomlátogatásra, abban a 
formában, ahogy jelentkezett a jellemzések, a magyarázkodások, de néhány intézkedés összefüggésében is.  

Az istentiszteletek sokszínűségében először az adventi istentiszteletek (1978) bevezetését fedeztem fel. Aztán 
ahogy közeledett a karácsony és elérkezett a kövendi gyülekezet a karácsony nagyhetéhez, sorra kerültek az „ünnepet 
előkészítő esti” istentiszteletek. A ’80-as évektől kezdve szinte rendszerességgel megjelent a hiterősítő hét, illetve a 
nagyhéti, esti istentiszteletek tartása.  

1976-ban úgy látszott, hogy sarkalatos változás következett az egyházközség életében. Egy igen komoly, de egyben 
rendkívüli kezdeményezésnek köszönhetően elindult a halottakról történ ő megemlékezések sora. A magam részéről 
ennek lelki vetületét hangsúlyozom mindenek előtt, bár az egyházközség életében elkezdődött egy olyan folyamat, mely 
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meghatározó szerepet kapott minden esztendőben, s így gyakorlattá vált mind a mai napig. Ez az ún. „úrvacsorai 
megváltás” címen tett adományok elindulása. Az elsőt Bardócz Béla, az egyházközség jegyzőjének nevéhez kell kötnünk. 
Őt követte nyomban az Ádámosy Gábor lelkész családja, akik szeretteikre emlékeztek és ugyanakkor magasnak mondható 
adományt tettek az egyházközség javára.  

A korabeli feljegyzés többet is elárul nekünk az adományokról. Én nem találok semmi kivetnivalót ezek kapcsán 
még akkor sem, ha teljes mértékben őszintén villantják vissza a lelkész örömét. Persze látnunk kellene a mosolyt is ahhoz, 
hogy kellően felfogjuk a boldogság hangsúlyát, amikor kimondta a lelkész, hogy „komoly ébredés” vette kezdetét az 
egyházközségben. A feljegyzések szerint nagyra értékelték a „megemlékezésnek ilyen formáját, mert amidőn az emlékezést 
anyagi áldozattal köti össze az ember, ebben az esetben azt az intézményt kívánja támogatni, amelynek lelki tárházából 
maga az élő Isten küldötte koporsók mellett állóknak az áldott vigasztalást” 3 hozza. 

Az istentisztelettel összefüggésben – ígéretem szerint a következőkben ismét a látogatással kapcsolatosan követem 
nyomon Kiss Zoltán lelkész időszakát. Igazán 1964 előtt is találtam már egyfajta „panaszt”, mely az istentiszteletek 
látogatottságának hiányosságaira utalt, de az előbb jelzett esztendőben kivételesen a férfiakat hiányolja, hiszen az ők 
jelenléte kimondottan „megcsappant” az istentiszteletek alkalmával. Találkozunk majd a közigazgatás tárgyalása rendjén 
azzal a tényezővel, miszerint adott esztendőig nem találjuk a nők nevét a közgyűlések jelenléti felsorolásában. Ez arra is 
enged következtetnünk, hogy a közgyűlések tartása „férfi” dolognak számított, de az „általános” vasárnapokon tartott 
istentiszteletek látogatottsága női „ feladattá” vált. Amennyiben összevetjük a két alkalmat, akkor joggal várta el a 
gyülekezet lelkésze, hogy máskor is jelen legyenek a gyülekezet férfi tagjai.  

1965-ben még teljesen finom hangolása van a lelkész panaszának. Kimondja ugyan, hogy bizonyos hiányosság 
mutatkozik a templomlátogatásban, de „nem korholja híveit, megérti részben, hogy az emberek mérhetetlen nagy 
életküzdelemben vannak elfoglalva” 4. Ekkor még simán betudja ennek a tényezőnek a folyamatosan csökkenő létszámot. 
1977-ben már teljes mértékben „kölcsönvett” íze van a lelkész megnyilatkozásának. Nekem úgy tűnik, mintha valakitől 
elkérte volna egy időszakra, hogy ezzel hozza szeretett népe, kedves hívei tudomására, hogy az istentiszteletek 
látogatottsága „kívánnivalót” hagy maga után. Tudom, hogy kevésbé kíváncsi a kedves olvasó a véleményemre, de ennek 
ellenére mégis elmondom, nem azért, hogy felbosszantsam, hanem hogy megnyugtassam, a fenti kifejezést az esperesi 
vizsgálószéktől kölcsönözte a lelkész, s valószínű, hogy a gyülekezeti tagok ezért nem hozták soha szóba, mert mindig 
különös tisztelettel voltak a felsőbb szervek iránt.  

1979-ben a valláserkölcsi kérdések tárgyalása olyan fokra érkezett a kövendi gyülekezetben, amikor már nem a 
különös magyarázatokat állították fel csatasorba a látható, tapasztalható alacsony részvétel miatt, hanem keresték a 
megoldást. Onnan indítottak, hogy ha már a téli hónapokban (november 1.-től a tavaszi felmelegedésig) fűtött 
tanácsteremben várják istentiszteletre a híveket, akkor mi lehet az oka annak, hogy még ez a kényelem sem engedi a 
híveket, hogy eljárjanak az alkalmakra? Simonffi Miklós, a későbbi gondnok megnyilatkozásában rátapintott egy olyan 
valóságra, mely valóban elindult már akkor az Aranyos mentén, ami az ifjúság lassú, de biztos elvándorlásához vezetett. 
Persze Kövenden is voltak fiatalok, akik Tordára jártak munkába, s mint ingázók itthon tartózkodtak ugyan, de a 
vasárnapjukat más elfoglaltságra szánták.  

A harmadik és igazi megoldást akkor találták meg, amikor a „szülők szemüvegén” keresztül figyeltek a 
távolmaradások okára. Vagyis az a kérdés, hogy milyen példával járnak a szülők gyermekeik előtt? A kérdések feltevődtek, 
a válaszok megvoltak, sőt a gond is megoldottnak látszott. A helyzet aztán szép lassan változni kezdett. Hogy ez minek 
köszönhetően állt be az egyházközség életében, azt már nem sikerült megfejtenem. Kétlem ugyan, hogy valami „szégyen 
féle” uralkodott volna el a gyülekezet többségén, melyről több alkalommal is beszélt a lelkész a magánélete során. Ekkor 
ugyanis elárulta híveinek, hogy kimondottan szégyelli magát, amikor idegenek érkeznek váratlanul az egyházközségbe és 
kérdezik, hogy vasárnaponként nem járnak templomba a kövendiek? Ha mégis ez mozgató rugójává vált volna az 
istentiszteletek látogatottságának emeléséhez, akkor jó helyen és elég rendszerességgel terjesztette a kellemetlen hírt Kiss 
Zoltán lelkész. 

Szertartások – szolgálat5 
Megőrzöm az Ádámosy Gábor lelkész idejében elfogadott gyakorlatot, felfogást, miszerint a családalapítás a 

házassággal kezdődik, s így ennek hiányában nem beszélhetünk keresztelőről, azaz gyermek születéséről sem. Ezt a 
felfogást osztja jelen pillanatban Székely Miklós lelkész - esperes is, akivel nem szálltam vitába ezen a téren, még akkor 
sem, amikor a Főhatóság nyomon követte a törvénytelen házasságokat, illetve esetenként az abból született gyermekek 
ügyét. Kiss Zoltán lelkész időszakában viszont ez utóbbiról egyetlen említés sem esik.  

Visszatérve az alapgondolathoz, tehát a lelkész szolgálatait az esketési szertartással kezdem. Amennyiben 
figyelmen kívül hagyom a rokonságban elvégzett, kövendi megjelenését megelőző szolgálatot, akkor elmondhatom, hogy 
1949. június 11.-től vált rendszeressé az esketési szertartások végzése Kiss Zoltán lelkész részéről a kövendi 
egyházközségben. 

Amikor teljesítem, vagy legalábbis megpróbálom véghez vinni Kiss Zoltán lelkész kövendi tevékenységének 
összegezését, dióhéjba foglalását, nem sikerül teljességgel elrugaszkodnom saját véleményformálásom közlésétől, de 

                                                 
3 Jegyzőkönyv – 1976.06.06./keblitanács/16. határozat. 
4 Uo. – 1965.08.01./60-61. old/közgyűlés/1. határozat. 
5 Szertartások Kiss Zoltán lelkész idejében 

- 1949. május 10.-én végezte az első keresztelést. 
- Június 11.-én az első esketést kövendi lelkészként. 
- Június 12.-én az első temetési szertartást. 
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időnként jön önkéntelenül is a hátsó figyelmeztetés, hogy inkább mások véleményére hallgassak e tekintetben, inkább saját 
gyülekezetének, „népének” véleményét vegyem alapul, mintsem az enyémet helyezzem előtérbe. Erre törekszem e helyen 
is, de a későbbek során is ezt tartom szem előtt, amikor az egyes tevékenységei során, szinte összegzésszerűen vázolom a 

36 esztendőt, melyet a kövendi gyülekezet szolgálatában állva, tisztességesen, 
mindig népét szeretve, s ebben a szeretetben soha nem lankadva végezte 
lelkészi és nem egészen a lelkészséggel egybevágó feladatait.  

Elképzelem magam előtt a szolgáló lelkészt, akit először palástosan 
látok a gyülekezet élén. Szól, amint ez megadatott neki. Buzdít, bátorít, 
vigasztal. Erre még kitérek a valláserkölcsi élet bemutatása rendjén. Többnyire 
viszont a palást nélkül igyekvő lelkész-embert látom, akinek több érzékeny 
pontja is volt a szolgálatok rendjén, de első helyre sorolandó a szociális 
vonatkozás, melyet a családokkal szemben gyakorolt, s ami leginkább a 
betegek ápolásában jutott kifejezésre.  

Szerénységéhez természetesen hozzátartozott, hogy vállalva akár a 
felsőbbség (esperesi vizsgálószék figyelmeztetését) nem ritkán belefoglalta 
őszinte hangvételű jelentéseibe, hogy adott időszakokban – éppen betegsége 
miatt nem tudta ellátni megfelelően a lelkészi szolgálataihoz szorosan 
hozzákapcsolódó beteglátogatást. Nekem viszont más a megérzésem, sőt 
véleményem ezekkel a megjegyzésekkel kapcsolatosan. Ha csak egyetlen 
esztendőt veszek is alapul, pl. 1978-at, komoly teljesítménynek tartom, hogy 
betegeskedése ellenére 39 beteglátogatást végzett, melyek közül 8-at a tordai 
korházban. Ha még azt is valószínűsítem, hogy könnyen megeshetett, hogy 
naplójába nem jegyezett be minden beteglátogatást, akkor ez a szám akár még 
nagyobb is lehet, mint amit tisztelettel leközölt a kor vizsgálódása a későbbi 
korok számára.  

Elképzelem azt a hangulatot is, melyet magával vitt az injekciós 
fecskendője mellett, amikor beteghez hívták, vagy hívatlanul hozzá érkezett. 
Kiss Zoltán lelkész nem mulasztotta el a lehetőségét annak, hogy kifejezésre 
juttassa háláját Istennek, amikor betegségéből felgyógyulva, ismét a gyülekezet 
szolgálatába állhatott. Szavait így örökítették meg, amikor köszönetet mondott 
egyik alkalommal a „Mindenható Istennek, hogy megpróbáltatás teljes 
betegségéből részben felgyógyulva újból szolgálhat, s egyben együtt lehet 
híveivel, kiket eddig soha meg nem szűnt szeretni” 6. 

Külön örömet jelent számomra, hogy a lelkész szociális szolgálataira, 
de egyebekre vonatkozóan sem kell válogatnom az önjellemzés-ízű 
összegezésekből, mert ettől megkímélt mindnyájunkat. Korának vezetőit 
dicséri a hozzáállás, mellyel viseltettek Kiss Zoltán lelkészük iránt, amikor az 
adott tevékenységgel kapcsolatosan egyfajta jellemrajzot készítettek róla. Ezek 

már sok vonatkozásban másabbak, mint amire mi képesek vagyunk. Nincs rajtuk semmi cicoma, a mondatok 
szerkesztésében nem díszelegnek szóvirágok, a jellemzésből hiányzik minden olyan sallang, melyet azonnal észre vesz a 
kutakodó elme. Hogy mégis miben mutatkoznak nagyszerűnek ezek a jellemzések, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
amikor éppen a beteglátogatási munkájával kapcsolatosan azt írták róla, hogy a lelkésznek a beteglátogatás terén kifejtett 
munkássága „jóval felette áll az általánosságokban megkívánt követelményeknek”7. Amennyiben még pontosítok egy 
keveset, akkor ez azt jelentette, hogy orvosi megbízás alapján injekciós kezelést is végzett olyan betegek esetében, akik erre 
rászorultak. Többször is példáját mutatta annak, hogy nemcsak látszólag állt betegjei mellett, hanem számukra nagy baj 
esetén mentőt hívott, sőt igen gyakran Tordáig kísérte őket, hogy a helyszínen is megbizonyosodjon megjavult állapotukról.  

A későbbiek során még sokszor említem majd az átkos rendszer jelenlétének érezhető hatásait az egyházközség 
életében, ami tulajdonképpen bizonyos szempontból meghatározta a lelkész hozzáállását is, főként az anyagi kérdésekhez. 
Erről a maga helyén szólok majd. Itt viszont ki kell emelnem szolgálatkészségének másik jellemvonását, ami ma sok 
esetben egyfajta „rendszer kiszolgáló” tevékenységnek látszik azok szemében, akik találkoznak egy szűkszavú 
megjegyzéssel, melyben arról olvasnak, hogy adott ember, jelen esetben Kiss Zoltán lelkész „jó kapcsolatot tartott fenn” a 
helybeli termelő szövetkezettel, illetve a Néptanáccsal. A közigazgatási kérdéseknél kitérek majd ennek a jó kapcsolatnak a 
részleteire. Itt viszont megemlítem, - éppen Kiss Zoltán lelkész emlékének tisztán tartása érdekében, hogy az adott 
időszakban nem is várhatunk el másabb fogalmazást, hiszen eme jó kapcsolaton olyan kényszerűség feküdt, melyet csak 
azok tudnak, akik átélték a valóságban, de főleg lelkészként, ennek az időnek nagy „áldását”. Sem Kiss Zoltán lelkész, sem 
a szomszéd lelkészek esetében nem jelentett ez kiváltságot, hanem inkább kényszerűséget, melynek sem ízéről, sem 
hangsúlyáról nem tudok. Legalábbis, ami a tárgyalt lelkészt illeti. Ő tudomásul vette ugyanis, hogy a kor kihívásaként, 
szolgálataival a rendszer rendelkezésére kell álljon. Nem vitázott, nem hangoskodott, nem keltett zavart. Tette alázattal, de 
nem meggyőződéssel.  

A későbbiek során (egyházfenntartási kérdések) találkozunk majd azzal a komoly és folyamatos küzdelemmel, 
melyet nemcsak Kiss Zoltán lelkész folytatott, hanem vele együtt vívott a vezetőség, de az egész gyülekezet is, hogy a 

                                                 
6 Jegyzőkönyv - 1978.09.24/21. határozat. 
7 Uo. – 1974.02.17./Közgyűlés/2. határozat. 

Esketés Keresztelés Temetés 
Év Sz. h. Sz h. Sz. h. 

1949 5  20 9 7 10 
1950 7  19 3 16  
1951 3  17  15  
1952 9  20  20  
1953 4  12  11  
1954 7  10 2 9 2 
1955 3  18 1 9 4 
1956 9  8  14 1 
1957 8  7  10 2 
1958 7  19  12 1 
1959 8  10  12  
1960 6  16  13 1 
1961 2  14  15  
1962 4  2  12  
1963-ban nem volt 7  13  
1964 7  8  11  
1965 3  2  12 1 
1966 3  17  4  
1967 7  12  10  
1968 3 1 5  9  
1969 4  8  12  
1970 4  8  6  
1971 6 1 9  13  
1972 2  11  9 1 
1973 3  6  23  
1974 8  8  8 2 
1975 7 1 13  9 1 
1976 7  4  8  
1977 3  16  6 1 
1978 2  6 2 11 2 
1979 4  12  14 2 
1980 3  8  9 1 
1981 3  10 1 7 1 
1982 6  7  10  
1983 6  5  14 1 
1984 1  11  14  
1985 2  5  17  

Szertartások Kiss Zoltán lelkész idejében 
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lehetőségek határain belül talpra állítsák a kommunista rendszer okozta károk miatt előállt gazdasági ellehetetlenülést. 
Több alkalommal is parázsló vitát váltott ki ennek az új rendszernek a gyakorlati megvalósítása. Én úgy érzem, hogy a ’70-
es évek vége felé annyira megbékéltek a gyülekezeti tagok a helyzettel, hogy már nem is az volt a nagyobb gond, hogy 
éppen 80-ról 100 lejre kellett felmozdítaniuk a személyenkénti fenntartás díját, hanem inkább a fizetés utáni adóval, 
járulékkal kapcsolatosan volt fenntartásuk, főként a vezetőség néhány tagjának. Sehogy sem értették a felszólalók, de 
bizonyára többen sem, hogy miért kell gondoskodnia az egyházközségnek a lelkész fizetése utáni járulékok 
kiegyenlítéséről, és miért nem vonják le egyenesen azokat a lelkész fizetéséből? Amiért e helyen említem az ügyet, azt csak 
azért teszem, hogy kihangsúlyozzam a lelkész türelmét, mellyel ebben az esetben is viszonyult az adott alkalomhoz, 
lázongó szemlélethez, ami nem volt soha jellemző a kövendi vezetőség tagjaira. Szerintem ennek tudatában közelített a 
lelkész a hamarosan bekövetkező magyarázatával ahhoz a kényszer-helyzethez, melyet magam is átéltem néhány évvel 
később a szomszéd gyülekezetben. A lelkész megmagyarázta szépen, érthetően, hogy minden keblitanácsi tag megértse: a 
munkáltató egyházközség feladata és kötelessége, hogy ezeket a járandóságokat befizesse. Bár ebben a 
„magyarázkodásban” minden bizonnyal a lelkész mellé szegődött az esperesi vizsgálószék is, de ettől eltekintve a 
későbbiekre terjedően is komoly kérdések maradtak. Az aztán egy másik valóság, hogy Kiss Zoltán lelkész idejében többé 
nem foglalkoztak ezzel a témával.  

A sikeres megoldásokat olyan összefüggésekben találtam, melyek mindenképpen a lelkész türelmes hozzáállásában 
keresendők, de gyakorlati megvalósításuk nem a hallgatólagos beleegyezésében jutottak kifejezésre, hanem éppen 
ellenkezőleg. A szavak helyes kezelőjeként, bánni tudott azokkal a lelkekkel, akiket gondviselésébe vett 1949-ben, mely 
közösségből és népből származónak tartotta magát, s melyért felelősséggel tartozott mindaddig, míg szolgálatában állt. Első 
dolga az volt a lelkésznek, hogy a régi egyensúly és megfelelő lelki állapot fenntartása érdekében járjon el. Ezért „Kiss 
Zoltán lelkész a munkaülés keretében első sorban az új vezetőséget üdvözli, jó egészséget, munkakedvet és kifogyhatatlan 
egyházszeretetet kíván mindnyájuk számára” 8. Amikor előkészítette a lelki-terepet a továbbiak befogadására, akkor 
nemcsak megnyugtatta munkatársait, hanem egyben tudomásukra hozta a jövőre szóló figyelmeztetését is. „Miként az 
emberi élet két szívkamrájának harmonikus működése adja meg a létezés alapját, úgy az egyházi élet egyik szívkamrájaként 
a lelkész munkája tekinthető, a másik pedig a hívek kötelességének teljesítésében áll” 9.  

Zárómondatként az igen jól ismert történetet ismétlem, miszerint, amikor elkiáltotta magát a hadvezér, hogy 
„Előre”, akkor katonáiban ez kétféleképpen hatott. Az egyik, hogy vezérük továbbra is a háttérben marad, hogy ideje és 
lehetősége legyen a menekülésre, vagy mindig csak azt kell figyelniük, hogy hol jár előttük a vezérük. Mai értelmezésben 
így fogalmazhatom ezt: „Kövessetek”. Ez volt Kiss Zoltán lelkész jelszava is, de a maga módján. Időnként figyelmeztetett 
saját maga és hívei kötelességére, de tette, amit tennie kellett, elől járt, hogy követhessék azok, akik egy úton kívántak 
haladni vele.  

Valláserkölcsi nevelés 
Tapasztaltam, hogy Kiss Zoltán lelkésznek e területen is, ugyanúgy, mint az istentiszteletek vonatkozásában, sokat 

kellett próbálkoznia a sikeres vallásóratartás, a gyermekek vallásos nevelésének végzése érdekében. A társadalmi változás, 
az iskolai helyzet sarkalatos megváltozása, de a rendszernek köszönhetően kialakult politikai nézetek előtérbe kerülése is, 
mind olyan nehézségi fokot jelentettek a vallásoktatásban, amivel komolyabban kellett szembenéznie, mint elődeinek. Itt 
már nem csak arról volt szó, hogy heti egy-két, vagy több órában meg kellett tartania a vallásórákat, hanem az iskolai 
oktatástól teljesen függetlenül, az adott időszak tiltásaival dacolva, meggyőző munka során, szombat-vasárnapi alkalmakat 
teremtve, új alapokra kellett helyeznie a ven-nevelést.  

A vallásoktatást két területen követhetjük nyomon. Az egyik az alsós osztályosok csoportja. Ezzel kapcsolatosan 
nem is esett soha panasz. Meggyőződésem, hogy ez a munka megfelelően is folyt. Bár a lelkész nem a régi megszokott 
rendben és az iskolában találta osztályonként a gyermekeket, hanem 1949-től a tanácstermet és az irodát kellett erre a célra 
előkészítenie, mégis, a szülők segítségével sikerült összegyűjtenie a gyermekeket, hogy vallásos nevelésben részesítse őket.  

Az ’50-es évek közepén is hallunk arról, hogy a lelkész szülői értekezleteket hívott össze egy nagyobb ünnep 
megszervezését megelőzően. Ezt a korabeli feljegyzések is úgy tudatják velünk, hogy ezek olyan alkalmak, melyek 
„üdvösek és eredményesek” voltak a vallásos nevelés szempontjából.  

A téli hónapok külön akadályokat jelentettek a vallásórák működésében. Így volt olyan esztendő (1973), amikor 
nem is tartott vallásórákat a lelkész. Nem ismerem pontosan a tényt, de valószínűsíthetem, hogy bizonyos tekintetben 
éppen a terem, vagy iroda helyiségének kifűtésével adódhatott az elsődleges gond. A tüzelő beszerzése ugyanis egy olyan 
nehéz feladattá vált, aminek részletezésébe jobb, ha nem is megyek bele, mert ismerve az egyházközség múltját, azt a tényt, 
hogy mekkora erdővel rendelkezett, Kiss Zoltán lelkész időszakában már nemcsak, hogy semmije nem maradt, hanem 
könyörögnie kellett a helyi néptanácsnál egy-egy szekér fa kiutalásáért.  

Említettem, hogy az alsós gyermekek vallásos nevelésével kapcsolatosan nem olvastam panaszt. Ennél több 
magyarázkodással találkozom az 5-8 osztályosok esetében. Több helyen is arról értesülünk, hogy ezek a tanulók a várfalvi 
iskolába járnak, ahol bentlakásban élnek egész héten. Amikor szombaton eltávoznak, illetve hazaérkeznek a faluba, akkor 
sok nehézség árán sem lehet őket vallásórára csábítani. Kényszeríteni pedig már egyáltalán nem lehet.  

Az 1970-es évek vége fele (1977) látunk egy hirtelen változást. Megjelennek ugyanis a jelentésekben azok a 
rögzített időpontok, melyek közé tehető a gyermekek vallásórai oktatása. Ez természetesen elsősorban az esperesi 
vizsgálószék munkájának köszönhető, hiszen ez a „szerv” nyomatékosan felkérte a lelkészt, mint más egyházközségek 

                                                 
8 Uo. – 1978.04.09./keblitanács/15. határozat. 
9 Uo. – 1979.03.30./közgyűlés/1. határozat. 
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lelkészeit is, hogy örökítse meg azokat a sarkalatos időpontokat, melyek közt tartja a vallásórákat. Ez természetesen 
változó, de aztán lassan átvette az iskolai kezdés és végződés időpontjait. Érdekesnek bizonyul, hogy először a lelkész 
januártól júliusig, majd szeptembertől decemberig jelölte meg a foglalkozás időszakát. Először még szinte hajlunk arra, 
hogy a vallásórák tartásának, szünidő előtti befejezése egybeesett a konfirmációra történő felkészítés idejével, de ez nem 
így van. Ugyanis legtöbb alkalommal a konfirmáció átcsúszott augusztus hónapra, ami kizárta a júliusi befejezést.  

Végül pedig el kell mondanom, hogy a ’80-as évek elején (1981) történt egy próbálkozás a vallásórai nevelés 
fokozása érdekében. Akár több csoportot is oktatott a lelkész. Ezeket az időpontokat szombatonként 2-4, vasárnaponként 
pedig 9-11 óra közé tehetjük. Azt is meg kell jegyeznem, hogy egyik helyen elpanaszolta a lelkész, hogy mekkora 
fájdalmat jelent számára, amikor a karácsonyi készület zajos, tennivalóval gazdag időszakát követően üresen találja a 
tanácstermet. Mennyire fájdalmasan érinti őt, aki szívesen tanítaná népének gyermekeit arra, hogy miként zárhatnák 
szívükbe-lelkükbe áldott vallásukat és szeretett egyházközségüket.  

A második terület, melyről tudósítanom kell, a konfirmáció  és mindaz, amit ezzel kapcsolatosan megismertem. 
Már említettem, hogy ez fénypontjaként jelent meg a valláserkölcsi életnek. Ennek több helyen is megfelelő módon hangot 
adtak a korabeli feljegyzésekben. „Jegyzőkönyvbe(n) kívánja megörökíteni a lelkészi munkának azt a gyönyörű eredményét, 
amellyel a konfirmáló ifjakat előkészítette. Mint minden esztendőben, ez alkalommal is felejthetetlenül szép ünnepség 
keretében 16 ifjú növendék tett tanúbizonyságot arról, hogy a tiszta jézusi kereszténység útját megismerte, szent vallásául 
fogadta Dávid Ferenc hitét, a meggyőződése szerinti unitárius vallást. Örömmel jegyzi fel gyűlés, hogy a konfirmáció talán 
a legnagyobb családi ünneppé nőtte ki magát, amely magával ragadta az egész falu osztatlan, boldog örömét is” 10.  

Csakis olyan összefüggéseket találtam a konfirmációra történő felkészítéssel kapcsolatosan, ahol egyetlen 
nehézségről sem esik szó. Vagyis elmaradhatatlan követelményként állították minden más tevékenység élére ezt a feladatot. 
Nem lehet ugyanis semmi akadálya annak, hogy ne történjen az ifjak felkészítése annak rendje és módja szerint. Általában 
egész nyáron folyt a konfirmációra való felkészítés. Először még furcsálltam, hogy miért tevődött augusztus hónapra, sőt 
többször megkérdeztem Székely Miklós lelkész – esperes barátomat is, hogy miért helyezi olyan késői időpontra ezeket az 
ünnepélyeket. Amikor kerestem a különböző magyarázatokba bújtatott igazolását a konfirmáció időpontjának kitolására 
vonatkozóan, többek közt az is előtérbe került, hogy a felsőbb osztályosok, így éppen a konfirmálandók, csak hétvégéken 
jöttek haza, ami nem bizonyult megfelelőnek a teljes és odaadó felkészítésre. Így hát az maradt hátra, hogy a szünidő 
megkezdődésével, teljes gőzzel nekilássanak a feladatnak. Ennek ellenére nem volt kielégítő egyetlen válasz sem, hiszen én 
másként vélekedtem erről. Most azonban látom, hogy egyfajta hagyományőrzés is van az időpontot illetően, hiszen szinte 
rendszerességgel augusztus hónapban történtek az események. A felkészítésre visszatérve elmondhatom, hogy csakis egy 
lelkiismeretes munkát követően mondhatták el, hogy a „konfirmációs ünnepség felejthetetlenül kellemes érzéssel boldoggá 
tette elsősorban a szülők lelki világát, de nagy megelégedést váltott ki mindnyájunk részéről annak szép és zökkenőmentes 
menete” 11. Ebben az évben (1972) Dr. Lőrinczy Mihály, teológiai tanár volt az ünnepi szónok.  

1978 meghozta az első szomorú eseményt az egyházközség valláserkölcsi életében. Növendék hiányában ugyanis 
nem tarthattak konfirmációt. Azaz egyetlen gyermek volt, de ennek külön felkészítésére vonatkozóan nem mutatkozott 
elhatározott szándék. Nagyon elgondolkodtató volt, és az ma is, amikor látjuk, hogy egy 839 lelket és 506 fenntartó 
személyt számláló gyülekezetben elérkezett egy olyan év, amikor éppen gyermekhiánynak köszönhetően nem tarthattak 
konfirmációi ünnepséget. Elmaradt a gyülekezet és a családok legszebbé vált ünnepe.  

1983-ban egy kiemelkedően rangos konfirmációi ünnepélynek lehettek átélői, akik azon részt vettek. Az ünnepi 
istentiszteletet a csókfalvi lelkész Kiss Mihály végezte, az ünnepség keretében pedig orgona és hegedűművészek léptek fel.  

Végül van még egy igen fontos mozzanata a konfirmációi szertartásoknak, melyről mindenképp meg kell 
emlékeznem, még abban az esetben is, ha ez csupán általánosan érinti az ünnepélyt. Kiss Zoltán lelkész idejében is 
fenntartották a régebbről származó gyakorlatot, miszerint a konfirmáló növendékek valamilyen ajándékkal örökítették meg 
neves szereplésüket. A szomorú az, hogy ezek nem minden esetben kerültek bejegyzésre a ránk maradt iratokban, s így 
rátelepedett bizonyos tekintetben a feledés köde. Vannak ugyanis olyan ajándékok, melyek énekeskönyv formájában 
lapozgatásra kerültek sok éven át a gyülekezeti élet istentiszteleteinek során, vagy éppen a padsorok között leterített 
szőnyegen jutottak el helyükre az istentiszteletre látogatók. Közben soha eszükbe sem jutottak azok, akik ezeket 
adományozták konfirmációjuk emlékeként (1981). A jövőre nézve nem árt majd, ha ezeket az adományokat is egy helyen 
láthatná az utókor. Talán valaki majd bevállalja ezt a feladatot is. Nemcsak azért fontos, hogy láthassuk az adományok 
értékét, hanem inkább azért, hogy igazoljuk a korabeli feljegyzéseket, miszerint „felejthetetlen” ünnepélyek voltak ezek a 
gyülekezet, a családok életében. 

Ünnepélyek, megemlékezések 
A valláserkölcsi élet eseményei között kimondott fényt kapott az egyházközség 400 éves készülődése. Ami engem 

megragadott, az nem más, hogy alig lépett be az egyházközség az 1968. esztendőbe, máris az volt gondolkodásának 
legfontosabb iránya, hogy figyelmüket mindnyájan a nagy történelmi esemény felé fordítsák, s benne ne csak a négy 
évszázadra terjedő múltat, hanem a fényt is meglássák. Ahogy a lelkész fogalmazott: „Minden esztendő első 
alkalmatossága a találkozásban, több örömöt, több bensőséget, ünnepélyesebb keretet jelentett, de ez esztendő egyetemes 
unitárius múltunkban egy kerek és nagy évszám, amikor arra gondolunk, hogy 400 esztendő lett a múlté, az unitárius 
egyház történetében sok megpróbáltatás, nehézség, de égig érő dicsfény közepette” 12. 

                                                 
10 Uo. – 1968.02.19./közgyűlés/101-102. old/2.c határozat. 
11 Uo. – 1972.09.24./keblitanács/24. határozat. 
12 Uo. – 1968.02.19./keblitanács/97. old/1. határozat. 
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Két hónappal később, mintha az előbbi gondolatot folytatná, amikor „/…/ megnyitó beszédében kihangsúlyozza, 
hogy az 1969. esztendő az unitárius egyház történetében jelentős tényező a maga nevében. Az 1969. esztendő kezdő éve 
unitárius egyházi életünk V. századának. Általában véve minden kezdet nehéz, de minden kezdet ugyanakkor fokozottabb 
erőt, lendületet, hitet, reménységet is rejt magában. Erre való tekintettel hadd reménykedjünk, hadd ébredjen lelkünkben a 
lendületet adó életerőnk, hogy egyházi életünk legyen az új században is erős vára érzéseink nemes világának”.13 

Ebben a tavaszi hangulatban már boldogan néztek a kolozsvári és tordai zsinatra, majd a dévai rendezvényekre. Az 
augusztusi események rövid összefoglalójából egy kis ízelítő: „1968-ban a 400 éves évforduló alkalmából Erdélyben 
ünnepi Zsinatot tartottak: „Az ünnepi zsinat 1968. augusztus 17-én vette kezdetét három színhelyen zajlott, Kolozsvárott, 
Aranyostordán és Déván. Nem kevesebb, mint két és félszáz külföldi tisztelte meg jelenlétével a jubileumi zsinatot. Mesélik, 
felemelő látvány volt, amint mintegy száztíz palástos lelkész vonult be zsinat színhelyére, kifejezésre juttatva a hit megtartó 
erejét, ami egyben a lelkiismereti szabadság jelképe is volt. A vendéglátó dr. Kiss Elek unitárius püspök mellett, hogy csak 
a legjelentősebb vendégek nevét említsük, jelen volt Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspök, Nicolae Mladin erdélyi, 
görögkeleti ortodox egyház metropolitája, Pap László nagyváradi református püspök, Agray Sándor magyar, és Müller (?) 
szász evangélikus esperes valamint az angol és amerikai unitáriusok vezetői, a szabadelvű keresztény vallások képviselői. 
(90) Köztük volt dr. Peter Dalbert (IARF), dr. Dana McLean Greeley (USA), dr. John Kielty (Egyesült Királyság), és az 
„elengedhetetlen” lelkész-házaspár New Yorkból, Donald Harrington és Szánthó Vilma (Lucy). 

Az ünnepi zsinat része volt az augusztus 18-i istentisztelet, amelyen Dr. Kovács Lajos, professzor, egyházi főjegyző 
(későbbi püspök) hirdette az evangéliumot. Imát mondott Ürmössy Gyula esperes, az úrvacsorai ágendát pedig Máthé 
Zsigmond esperes végezte. Lukács Sándor esperes könyörgése után megkondultak a harangok valamennyi unitárius 
templom tornyában. Az ünnepi istentiszteleten a nyugat-európai, az angol és az amerikai vezetők is méltatták beszédeikben 
az erdélyi és magyarországi unitáriusok nagy eseményének 400. évfordulóját. A zsinaton a chicagói Teológiai Intézet 
rektora díszoklevelet nyújtott át a patriarkális korú dr. Kiss Elek püspöknek. A tudósító sajnálkozott azon, hogy „az 
egyházalapításra való megemlékezés legelső ünnepi akkordjának alaphangját a vendégek kórusában nem a mi 
magyarországi unitárius egyházunk képviselete adhatta meg”. A zsinat Aranyostordán folytatta munkáját augusztus 18-án, 
este, előbb az ősi, római katolikus templomban, a hajdani országgyűlés színhelyén, majd az unitárius templomban. Akkor 
kapott szót R. Filep Imre magyarországi unitárius helyettes püspök, aki beszámolt arról, ...hogy a jubiláris év alkalmából 
az IARF Budapesten tartja meg VB ülését.”. 

„A zsinat útja Tordáról Dévára vezetett, a vallásalapító Dávid Ferenc mártírhalálának színhelyére. Tudjuk, 
hitelveit állhatatosan vállalva, 1579-ben halt meg a dévai börtönben. Az út „Déva magas váráig” tényleges 
zarándoklatnak bizonyult, mert a megemlékezőknek szakadó esőben kellett felkapaszkodniuk a várig. A magyarországi 
vendégek ezen már nem vehettek részt, mivel fel kellett készülniük a nyugati hittestvérek népes csapatának fogadására, 
miért is ők, Déváról még aznap, augusztus 19-én Debrecenbe autóztak. Másnap részt vettek az „alkotmány ünnepének” 
felvonulásán, és megcsodálhatták a híres, debreceni virágkorzót.”14 

A zsinaton egy háromtagú bizottság vett részt Kövendről. Arról viszont nem tudok semmit, hogy gyülekezeti 
szinten volt-e valamilyen megemlékezés azon kívül, hogy fogadták a vendégeket. Ez utóbbi sem volt kevés, hiszen maga a 
püspökség is méltatta ezt a cselekedetét az egyházközségnek, amikor az 1353/1979 EKT leiratban köszönetét nyilvánította 
az egyházközségnek a szívélyes fogadtatásért. Az évi események között két fontos emelkedik ki magasan. Az egyik a 
konfirmáció július 15.-én, a másik pedig a vendégek látogatása és fogadása, a zsinatot követően.  

A magas rangú vendégek látogatásai mindig eleven hatással voltak a gyülekezetre. Én ezt természetesen megértem. 
Látom a vendég szemével a helyzetet, de érzem annak szívével is a fogadtatás melegségét, őszinteségét, szeretetét. Ha 
pedig ennek tudatában vagyok, ezt felismertem, akkor már csak egy lépésre vagyok attól, hogy bevalljam: sokan azért 
szerettek Kövendre látogatni, mert nem csak látnivaló volt ott, hanem a szívélyes fogadtatás is osztályon felülinek 
bizonyult. Ez történt Fikker idejében és ez ismétlődött meg 1974 május 19.-én, amikor Kovács Lajos püspök is kivitte 
Kövendre a szabadelvű konferencia résztvevőinek egy részét.  

A kövendiek örömmel fogadták a hozzájuk látogatókat és előre eltervezték, hogy a falu végén, régi szokás szerint 
várják majd a vendégeket. A lelkész üdvözölte a templomban, valamint az ünnepi istentiszteletet követően is. Amikor 
pedig véget ért a templomi ünnepély, akkor régi szokás szerint megvendégelték a látogatókat. 1977. július 24.-én 
megismétlődött egy hasonló látogatás, amikor egy 25 tagú csoport kereste fel az egyházközséget. Szívélyes fogadtatásban 
részesítették ekkor is a Kövendre látogató, magas rangú vendégeket.  

Végül pedig még egyetlen tudósítás maradt hátra, melyet úgy láttam, hogy a valláserkölcsi élet fokozása érdekében 
gyakoroltak, de hasonlóképpen is emlegettek. Ez pedig nem volt más, mint a légátusfogadás. Ezzel kapcsolatosan viszont 
az a gondom, hogy az egyházközségi bejegyzések még pontatlanabb képet festenek a gyülekezet ilyen irányú óhajáról, 
igényéről, mint a megelőző lelkészek időszakában. Megtudtam és továbbítom a kedves olvasó felé, hogy időnként 
megemlítésre került a légátus fogadás szükségessége. Ilyenkor azt sem titkolta el a vezetőség, hogy ezzel nemcsak a 
teológiai intézeten segítenek, hanem a gyakorlatot végző teológuson is. Mellékesen volt rá példa, hogy időnként valaki 
javaslatot tett az ünnep alkalmával légátus fogadására, de amint azt tapasztaltam, nem örvendett általános elfogadottságnak 
az ötlet. Harmadsorban pedig azzal is szembesültem, hogy bár nem fogadott már légátust az egyházközség, javasolták, 
hogy továbbra is gyűjtsenek pénzt, hiszen ennek mindig meg lesz a felhasználási helye (1957). Végül pedig arra is volt 
példa a ’70-es években (1973), hogy kérésre fogadott légátust az egyházközség.  

                                                 
13 Uo. – 1969. 04.06./keblitanács/110-111. old/1. határozat. 
14 Dr.Barabássy Sándor e-mailben küldött levelének részlete – 2010. január 26.-án. 
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Esperesi vizsgálószék - püspöki vizitáció 
Ha arra kérne a kedves olvasó, hogy határozottan állapítsak meg egy sorrendet a valláserkölcsi élet értékrendjeinek 

figyelemben tartása mellett, legalábbis a kövendi gyülekezet életében, nem lennék képes rá. Hogy miért? Arra éppen olyan 
egyszerű a válasz, mint amennyire bonyolult is. Nehéz megállapítanunk, hogy a várt és fogadott vendégek közül kinek az 
esetében tapasztalható kevesebb öröm, vagy boldogság. Még kevésbé látható, hogy kinek a fogadását szervezték kevésbé 
körültekintően. Ha lenne néhány ilyen szempont, akkor nekem is sikerülne felállítanom egy értékrendet. Mivel viszont a 
leírtak alapján mindenkit egyforma szeretettel fogadtak az illusztris vendégek közöl, és azonos tisztelettel viszonyultak az 
esperesi vizsgálószék tagjaihoz, de főként magához az alkalom szülte ünnephez, de nagy-nagy odaadással szerveztek meg 
minden ilyen eseményt, így csak az a lehetőségem maradt, hogy egyfajta csoportosítás alapján tárgyaljam a valláserkölcsi 
életre kivetülő jótékony hatásokat, de ezeket nem rangsorolhatjuk alsóbb, vagy felsőbb jellemzések alapján.  

Az esperesi vizsgálószékek sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak az egyházközség valláserkölcsi életében, mint azt 
sokan feltételezik. Azt is gondolhatják, hogy ennek az évenkénti kiszállásnak nem is volt olyan hatása, amilyent én 
bemutatok. Pedig sokkal inkább így van! Nemcsak az adott személyek iránti tisztelet, hanem mint intézményhez volt magas 
fokú a kövendi vezetőség, keblitanács és gyülekezet ragaszkodása, szeretete, tisztelete. Nem is tevődött fel soha kérdésként, 
hogy ezt miért kell így tennie. Vagy éppen miért kell különös bánásmódban részesítenie a mindenkori esperesi 
vizsgálószéket. Mindennél fontosabb volt, hogy évente egyszer megjelenjen a gyülekezet életében az a felsőbb fórum, mely 
minden vonatkozásban megvizsgálta a gyülekezet életét, elmondta meglátásait, s megérdemelten meg is dicsérte őket.  

Kiss Zoltán lelkész idejében voltak olyan, hosszabbnak bizonyuló korszakok, amikor teljesen feledésbe merült a 
korábbi lelkész időszakában szorgalmazott közös asztaltartások szükségességének emlegetése. Aztán egy váratlan fordulat 
következtében, amikor vagy a lelkész, vagy valaki világi élenjáró feltette a kérdést, hogy mi is a vezetőség álláspontja a 
szokásos asztaltartással kapcsolatosan, akkor kiderült, hogy „szeretetvendégség keretében” kívánták megoldani, ahová 
magukkal viszik a feleségüket is (1968).  

Nézzük azonban, hogy mi történik négy év leforgása alatt. Mekkora változás következik be az előbbi szemléletben. 
Nem gondolom, hogy valamit veszített volna súlyából az évente ide látogató esperesi vizsgálószék, de valami történt a 
szemlélet háztáján. Négy évig ugyanis nem foglalkozott egyik gyűlés sem azzal, hogy érkezik a vizsgálószék, hogy mi 
legyen az ünnepi résszel, vagy mit szolgáljanak fel és hogyan a közös, vagy szerényebb társaságban elfogyasztott ebéden, 
vacsorán. Aztán valakinek eszébe jutott, hogy mindez másként volt a múltban, sőt valamiként kimondták, hogy megérdemli 
az „egyházi életünk vezetésében ez a nagy tiszteletnek örvendő fontos szerv, hadd érezze a mi nagyrabecsülésünket.”15 
Miért fontos ez a megállapítás? Azért, mert ez alkalommal nem a régebben hangsúlyozott „asztaltartás” foglalta el a vezető 
szerepet a vizsgálószék fogadásában, hanem arra esett az elsődleges hangsúly, hogy az újonnan megválasztott 
tisztségviselők letegyék a hivatalos esküjüket. Ez pedig lényeges különbségnek számít a megelőző készületekhez képest.  

Vitathatatlan, hogy az eskütétel fontos mozzanata volt a korábbi ünnepi cselekedeteknek is, de erre vonatkozóan 
mindeddig (1972) nem találtam erre vonatkozó feljegyzést. Főként annak összefüggésében érdekes ez, hogy 1949 óta 
életbe lépett az új Szervezeti Szabályzat, melynek egyik előírása volt, hogy a hivatalukba megválasztott tisztviselők és 
tisztségviselők esküvel kellett megerősítsék egyházi tevékenységük melletti elkötelezettségüket. Így, tehát nem volt újszerű 
az intézkedés, de vízválasztónak minősül a régebbi felfogással szemben, miszerint az ünnepi istentisztelet részeként közbe 
kell iktatni az egyházközség elöljáróinak esküjét.  

A vizsgálószéki istentiszteletek időpontja változott. Ezt több szempont szerint határozták meg. Amennyiben a 
vizsgálószék este érkezett, akkor általában másnapra időzítették a templomi rendezvényt. Ha pedig a de. folyamán kezdte 
meg munkálatait, akkor a '70-es évek gyakorlatában estére hívták össze az istentiszteletet. Ilyenkor megelőzően mindig azt 
hangsúlyozta a lelkész, hogy az lesz a hívek részéről érkező legnagyobb segítség, ha minél nagyobb számban megjelennek 
az ünnepi alkalommal. Az viszont szinte általánosítva elmondható, hogy vagy a keblitanács, vagy a vezetőség előre tudott a 
vizsgálószék érkezéséről. A vizsgálószékek jegyzőkönyvének keltezése megegyezik minden esetben azzal az időponttal, 
melyhez képest vagy megelőző, vagy azt követő napon tartották az ünnepi istentiszteleteket. Hozzátartozik az 
eseményekhez, hogy majdnem minden alkalommal keblitanácsi gyűlés előzte meg az esperesi vizsgálószékek alkalmával 
tartott gyűléseket, istentiszteleteket. Hogy miért minősül ez valláserkölcsi tevékenységnek? Ha másért nem akkor már csak 
azért is, mert a vezetőség felelősségtudata jelent meg ebben a hozzáállásban és anélkül, hogy erre noszogatták volna. 
Mindig kötelességének érezte, hogy példával járjon a gyülekezet élén, hiszen azért választották meg vezetőknek, mert erre 
alkalmasaknak is találták.  

Érdekes jelenségnek számít, hogy nyolc évig, egészen 1980-ig ismét nem hallunk az asztaltartás fontosságáról. Arra 
utalt minden árulkodó jel, hogy az említett időszakban a lehető legszerényebb formában fogadták a vizsgálószék tagjait. Így 
hát saját kutatásom szerint egyetlen olyan alkalom sem volt, ahol egyáltalán felmerült volna egy nagyobb méretű 
vendéglátás szükségessége. Ennek nem ismerem valódi okát. Sejtésem van ugyan, de ennek nem kívánok hangot adni, mert 
nem biztos, hogy ezzel jó irányba befolyásolnám az erről kialakuló, további véleményeket. Igaz ez annál is inkább, mert 
éppen 1980-ban jelentkezett az új igény, miszerint előzetes bejelentkezés alapján kibővíthető a vizsgálószék alkalmából 
rendezett ebéd, főként azért, hogy a későbbiek során senki ne mondhassa, hogy részt vett volna ugyan, de mellőzték.  

A valláserkölcsi élet mozgatórugójaként jelent meg Kiss Zoltán lelkész idejében is az a két köri közgyűlés, melyről 
tudomásom van. Az elsőre 1949-ben, a következőre pedig 1974-ben került sor. E helyen nem kívánok ismétlésekbe 
bocsátkozni, hiszen a megelőző lelkészek esetében bőven kifejtettem a gyülekezet hozzáállását, lelkületét ezekkel az 
eseményekkel kapcsolatosan. Bár több vonatkozásban is megváltozott a helyzet, fogadóképesebbekké váltak a gyülekezeti 
tagok, vagy éppen kényelmesebbé vált az utazás, a helybelieknek semmit nem jelentett a vendégfogadás tekintetében. 

                                                 
15 Jegyzőkönyv – 1972.05.10./keblitanács/11. határozat. 



 10 

Ugyanazzal a régi lelkiséggel, szeretettel és jóindulattal viselkedtek a vendégek iránt, mint megtanulták, látták, tapasztalták 
eleiktől.  

Első helyen a fentiek figyelemben tartása mellett a püspöki látogatást emelem ki. Itt is rendkívüli módon 
egybekapcsolódnak az anyagiak a lelkiekkel. Ami aztán ezt követi, az már nem magyarázat, hanem gyakorlatba ültetett 
lelkület. Mi is történt Kövenden? Az, mint sok más helyen. A püspököt rendbe tett épületekkel, kisepert udvarral és házzal 
illik fogadni. Éppen azért, hogy amikor asztalhoz ültetjük, akkor még jobban érezze magát, hogy még más alkalommal is 
szívesen és szeretettel meglátogassa a gyülekezetet. Azért, hogy a látogatás alkalmával minden rendben legyen még kérést 
is intéztek a püspökhöz, hogy halassza el a tervezett látogatását egy későbbi időpontra. A jó vezető mindent megtesz azért, 
hogy sikert érjen el. A gyülekezet rendbe rakta épületeit, s a látogatás alkalmával kölcsönös örömnek adhatták át magukat. 

„Egyleti élet hiányának” következményei 
Bármennyire is fájó, az alcímben is arra utalok, hogy véget ért a dicsőséges „Fikker korszak”. Vége van annak a sok 

területre kiterjedő, minden korosztályt megmozgató egyleti tevékenységnek, mely előtt nem csak fejhajtással, hanem teljes 
elismeréssel álltam meg, amikor összegeztem a rengeteg tevékenységet. Akkor nem sikerült összefognom azt a komoly 
munkát és áldozatot, mely a tevékenységek mögött állandó mozgásban tartotta Fikker János lelkészt és mindazokat, akik 
komolyan, keményen, de ugyanakkor szívvel-lélekkel kivették részüket. Most abban a nehézségben vagyok, hogy szavakat 
kell keresnem, hogy kellően ábrázoljam e tevékenység-sor elmaradását. Amit ebben az értelemben elkövetek, az nem a 
„mundér becsülete”, illetve annak védelme. Sokkal többről van szó. Sajnos ezekről nem nyilatkozom, mert a korabeli 
feljegyzések is elhallgatták a nehézségeket, de úgy érzem, hogy nincs értelme megbántanom embereket azért, mert az 
akkori kor szellemét, ideológiáját követve segítettek az egyleti élet felszámolásában, megsemmisítésében.  

Két területen találtam némi tevékenységet, amit több-kevesebb sikerrel átmentettek a múltból. Az egyik, ami mai 
napig is fennmaradt, az énekkar. Az énekkar működésének és életben tartásának szükséges voltára felfigyelt a gyülekezet 
elöljáró vezetősége is, amikor külön köszönetet mondtak a lelkésznek, hogy „teendői mellett felvállalta és végezte a 
templomi kórus, illetve dalárda vezetését és tanítását, s nem utolsó sorban pedig az énekvezér képzés munkáját” 16. 

Jóindulattal dalárdának is nevezhetem, de az a valóság, hogy ezt a címét már akkor elveszítette, amikor Kiss Zoltán 
lelkész sok fáradozással mentette a menthetőt, amikor sorozatosan kérte a kántort, hogy tanulja meg a karvezetőséggel járó 
ismereteket, hogy fenntartsák, működtessék, szerepeltessék az egyházközség dalárdáját. Mivel ez nem következett be, a 
szereplésekre pedig nem sikerült kellőképpen felkészülniük, a temetések alkalmára zsugorodott az énekkar működése. Ez 
mai napig pozitívumként kezelhető még abban az esetben is, ha sok tekintetben elmarad az énekkarhoz köthető, előző 
felkészülési tevékenység. 

Az a munka, melyet elvégeztek a temetések alkalmával, s mely mai nap is jelen van az egyházközség életében, 
mindenképpen tükrözi a ’70-es évek hangulatának hasonló megjegyzéseit, amikor úgy gondolták, hogy a dalárda 
megjelenése a temetéseken megnyugtató, vigasztaló hatást nyújt a gyászolóknak. 1983-ra viszont „mélypontra” érkezett az 
énekkar. Sajnálatos módon a temetések alkalmával is egyre kevesebb taglétszámmal jelet meg a szomorú alkalmakon. 
Ennek okait fürkészték, keresgélték, magyarázkodtak. Az volt az elfogadott álláspont akkor, hogy a fiatal nemzedék egy 
idő óta nem vállal szerepet az énekkarban, vagyis nem kapcsolódik be annak működésébe. 

Az egyleti munka másik átmentőjeként a Nőszövetséget említhetem. Sajnos ebben a formában sehol nem találtam 
feljegyzést egyetlen tevékenységgel kapcsolatosan sem az 1949-1985-ig terjedő időszakban. Úgy igen, hogy a gyülekezet 
nőtagjai valamilyen tevékenységben részt vettek. Sőt nem csupán jóindulatból, hanem a gyakorlati megoldások 
szemszögéből figyelve, ott látom őket minden esztendőben a szükséges asztaltartások elkészítésében. Ennek viszont nincs 
írott nyoma. El sem tudom képzelni, hogy 25 év után először tett valami fontosat az a nőszövetség, mely a mai napig 
mozdul az első szóra, amennyiben erre kérés hangzik el. A feljegyzések alapján ugyanis 1974 bizonyul Kiss Zoltán lelkész 
időszakában az első alkalomnak, amikor hangsúlyosan megemlítésre kerültek a templomi varrottasok készítése rendjén 
(Aranykönyvi érték: 10000 lei.). Ez alkalommal én köszönetet mondok a „női lelkeknek” azért az áldozatos munkáért, 
melyet végeztek 1949-1985 között az egyházközség érdekében, és egyben megkérem őket arra, hogy amennyiben 
lehetőségük adódik, akkor véssék papírra azt a tevékenységet, melyről az említett időszakban oly kevés szó esik. 
Meggyőződésem ugyanis, hogy nemcsak otthon a családban, hanem az egyházközség nagyobb családjában is vállalták és 
végezték azt a feladatot, mely láthatatlanul maradt ugyan az egyházközség múltjában, de amely nélkül ma kevesebb 
eredménynek örülhetnének a kövendiek, de mi is, akik lelkileg hozzájuk tartozónak érezzük magunkat. Azért biztatom így 
a nők egykori és mai képviselőit, mert „saját bőrömön tapasztaltam” a ’80-as évek teaestéinek során, hogy ott és akkor is 
komoly szerepet vállaltak és töltöttek be nőtestvéreink. Nekik e helyen külön köszönet azok nevében, akik mindig nagyra 
értékelték a közösségért dolgozók tevékenységét.  

                                                 
16 Uo. – 1972.04.04./közgyűlés/2. határozat. 
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2). Munkatársak 
Tulajdonképpen nincs is olyan sok mondanivalóm a kántorok alfejezetben. Ha áttekintem az egész „munkatársi 

állapotot” melyben Kiss Zoltán lelkész nevével, mint az egyházközség vezetőjével, hányan hozhatók énekvezérként, vagy 
kántorként összefüggésbe, akkor nincs nehéz dolgom. Ha a köztes időszakban segítséget nyújtók, illetve az összes pályázó 
megjelenését, valamint az azzal kapcsolatos bonyodalmakat figyelem, akkor már sokkal több gondom támad. Ha arra 
törekszem, hogy a lehetőségek határain belül teljes képet készítsek a tárgyalt lelkész kövendi időszakáról, felelevenítve 
annak igen fontos pillanatait, akkor nem hallgathatok el néhány olyan részletet, melyek megvilágítása feltétlenül szükséges 
ahhoz, hogy a mögötte levő jó szándékot, de az örökös segítőkészséget is észre vegye a kedves olvasó.  

Én arra törekszem a fentiek figyelemben tartása mellett, hogy az utolsó elképzelést megvalósítsam, de amennyiben 
nem akar velem tartani a kedves olvasó, akkor szíve szerint cselekedjen és fordítson több oldalt egyszerre.  

A harangozókkal kapcsolatosan is van néhány tájékoztató jellegű tudósításom, melyek közt olyan döntés is szerepel, 
mely jövőbe nézően határozza az utat, s melynek tulajdonképpen kézzelfoghatóak mába érő hatásai. Ezekről a 
későbbiekben teszek említést.  

Énekvezér 
Lássuk most azt a tevékenységet, melyet Kiss Zoltán lelkész idejében valahogy teljesen más szemszögből kell 

figyelnünk, mint ahogy megszoktuk Ádámosy, majd Fikker lelkészek időszakában. Akkor ugyanis előttünk állt egy tanult 
kántor, aki általában az iskola tanítója, jobb esetben annak igazgatója volt. Ezek az énekvezérek nemcsak kezükben 
tartották a megfelelő végzettségüket igazoló iratokat, hanem bizonyos tekintetben állandóan készen álltak arra, hogy akár 
többet is elvégezzenek annál, mint amire szólt a kántori megbízatásuk. Ha mást nem is veszek ezen a téren alapul, akkor 
elegendőnek bizonyul Schatt László személye.  

1949-től nemcsak más szelek fújtak az egyházközség háztáján, hanem a kántori kötelességek terén is. Eltűnt a 
pályázatok alkalmára összeállított díjlevél, ami bizonyos mértékben máris meghatározta a későbbieket. Sőt azt mondhatom, 
hogy a kötelességek felsorolásánál már nem is volt ilyen határozott a szándék. Vagy átfogalmazhatom úgy is, hogy a 
felkínált fizetésnek megfelelően igazította az egyházközség vezetősége a kántor iránti követelőzéseit. Különben ezzel a 
kényesnek bizonyuló témával nem szeretnék foglalkozni, és van olyan vetülete a kántori tevékenységnek, melyre éppen 
azért nem térek ki, mert még egyáltalán nem ért meg rá az idő, hogy foglalkozzam a maga valóságában. Ha pedig 
kiszépítek történeteket és benne adott személyeket, akkor foghatom majd a későbbiek során a fejem, hogy miként lehetne 
helyrefésülni a rossz oldalra boronált fejdíszt?! 

Az egyházközségnek Kiss Zoltán lelkész idejére eső kántorok száma négyre tehető, akik mellé számolhatunk még 
három helyettesítőt, illetve negyedikként a lelkészt. Tulajdonképpen róluk szól az a pályázati folyamat, mely átível 1949-
től 1975-ig.  

Arra bizonyára emlékszik a kedves olvasó, hogy 1936-ban még megerősítették hivatalában újabb egy évre Schatt 
László énekvezért. Aztán csakugyan nem tudom mi történt időközben, míg Bende Béla lelkész átlépett a nagyváradi 
gyülekezetbe. Annyi bizonyos, hogy 1949. október 11.-én Nagy Dénest találjuk az énekvezéri hivatalban, aki aztán 1952. 
március 9.-én lemondott. Az is bizonyos, hogy a kántor a hívek osztatlan és önzetlen közszeretetének és megbecsülésének 
örvendett. Arról viszont nem szól egyetlen mondat sem, hogy mi állt lemondása hátterében. Több, mint bizonyos, hogy 
mint minden sok más okot és embert megértettek már, ebben az esetben is elfogadták a mentegetőzést és megértették 
gondjaival együtt a kántort. Az általa elfoglalt lakást még továbbra is használatában hagyták, mert tudatában voltak annak, 
hogy az előállt, nehéz körülmények között nem lesz könnyű találniuk egy új kántort. Amikor pedig meg lesz, akkor is ráér, 
hogy szóljanak Nagy Dénesnek, hogy adja át a lakást. Helyettesítésre Török János kapott megbízást.  

Tévedtek, hiszen elég gyors pergésben sikerült betölteniük az énekvezéri állást. 1953-1959 között Pálfi J. Dénes 
(jelenlegi sinfalvi lelkész édesapja) kapott megbízást a kövendi énekvezéri teendők elvégzésére. Ezt a megbízott kántor 

tisztelettel teljesítette is az adott időpontig, amikor szülőfalujában választották 
énekvezérré, s így lemondott a kövendi állásáról.  

1960 márciusában elindult egy olyan folyamat, mely aztán érdekes fordulatot 
vett, viszont valami hasonlóval találkozhatunk a ’70-es években is. Miről van szó? A 
megüresedett énekvezéri állás betöltésére jelentkezett Szabó Domokos „kisegítő 
énekvezér”, akit a keblitanács megbízott az énekvezéri teendők elvégzésére. Igen ám, 
de közben kiderült, hogy a jelentkezett afiának még nincs meg a képesítése, sőt arra 
is esett még némi hangsúly, hogy komolyan képeznie kell magát az énekvezéri 
munkában. Ennek ellenére teljes bizalom övezte a keblitanács lelkivilágát, s egyben 

bizakodtak abban, hogy teljes értékű énekvezérük válik hamarosan fennebb nevezettből. Most következik az, amire senki 
sem számított. Majdnem egy esztendő után, hirtelen megjelent egy kérvény az egyházközség asztalán, melyben Bíró 
Rozália arra kérte a keblitanácsot, hogy kérje áthelyezését „ideiglenes énekvezérként”. Ezt akkor én sem értettem, most 
viszont már világosan áll előttem a történet. Az történt ugyanis, hogy a kisegítő énekvezér, aki ideiglenes megbízást kapott 
a kövendi énekvezéri szolgálatok végzésére, beleszeretett a csegezi kántorba, Bíró Rozáliába, mellesleg feleségül is vette. 
Ha már egy családot alkottak, gondoltak egy nagyot, s eldöntötték, hogy az ideiglenes kántor-férj lemond hivataláról, míg 
az oklevéllel rendelkező csegezi kántor-feleség kéri Kövendre az áthelyezését. Ha én, akkor benne lettem volna a 
testületben, biztos igennel szavaztam volna. Aki képes volt egy ilyen fondorlatos cselszövésre, az meg is érdemelte, hogy 
nyerjen. Nem így járt el a keblitanács. Tudta ugyanis, hogy itt sokkal többről van szó, mint saját hatásköréről, s mert ebben 

Év összeg 
1974. május 1.-től 508/hó 
1975. november 1.-től 650/hó 
1978 673/hó 
1981 740/hó 
1981 535/hó 

Énekvezéri fizetés 
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sem akarta megelőzni saját árnyékát, még kevésbé rálépni, kimondták, hogy ez nem az ő hatáskörük. Nem kell megijednie 
senkinek. Csakugyan megkapta Szabó Domokosné a kövendi énekvezéri állást. Ugyanis a keblitanács kérte a Főhatóságot, 
hogy tegye meg a szükséges lépéseket.  

A fentieket követően négy éves történet következik. Ezt sem mesélem el napra szóló aprólékossággal, csupán 
azokat a szempontokat ragadom ki melyek nélkül értelmetlen lenne az egész 
történet. Sőt egyáltalán nem is lenne eseménye az egyházközség 1970-1974 
közötti időszak énekvezérre lebontható életének. Történt ugyanis, hogy 1970-
ben Szabó Domokosné Sinfalvára, illetve Szentmihályra kapott énekvezéri 
kinevezést, aminek következtében megüresedett a kövendi kántori állás. Ebben 
az időszakban viszont élt két fiatal, reménységgel övezett kántorjelölt a faluban, 
akik kérték a lelkészt, hogy „képezze ki őket az énekvezéri teendők végzésére” 17. 

A lelkész örömmel vállalkozott a felkészítésükre, bár akkor közel sem gondolt azokra a bonyodalmakra, melyek aztán 
bekövetkeztek a gyülekezet életében. Két év telt el, mialatt Szép Ágnes és Mezei József lelkesedéssel készült a hivatásra. 
1972. július 30.-ig kellett letenniük a vizsgájukat, hogy megfelelően megpályázhassák a megüresedett kántori állást. 
Időközönként többen faggatták a lelkészt, köztük még a keblitanács tagjai is, hogy mi történik a tanulók felkészülése körül, 
de a lelkész sajnálattal közölte, hogy a tanulók még nem érték el májusban sem azt a fejlettségi fokot, hogy szóba kerüljön 
a sikeres vizsgázás. Más szóval, a két jelölt „felkészültsége még nem üti meg azt a mértéket, mely a sikeres énekvezéri 
vizsga letételére elengedhetetlenül szükséges” 18. 1973 márciusában végre úgy találta Márkos Albert professzor, hogy a 
jelöltek jelentkezhetnek a vizsgára. Hogy mi történt azt nem tudom, de tény, hogy csak 1974-ben foghattak hozzá a 
megüresedett állás betöltéséhez. Ekkor viszont jött a bonyodalom, amire nem számított senki. Annak idején ugyanis arról 
volt szó, hogy a két tanuló közül az lesz esélyes a pályázatban, akinek jobb az eredménye. Erről most mindenki hallgatott. 
Arról viszont komolyan kezdtek beszélgetni, hogy olyan döntést kell szülessen, mely nem zavarja meg az egyházközség 
valláserkölcsi életét. Ezen megállapítás mögött pedig feszülni látszik valami, mintha készülőben lenne egy felfokozott lelki 
állapot, ami csak a megfelelő pillanatra vár, hogy kirobbanjon. A keblitanács előkereste régi, jól bevált fegyverét és úgy 
döntött, hogy titkos szavazással véglegesen megpecsételi az ügyet. Aki győz a szavazásban, az kapja a kinevezést. A 
fegyver azonban csütörtököt mondott, mert közben a keblitanács tudomására jutott, hogy az egyházközség hangulata 
„meglehetősen izgatott”. Éppen ezért úgy gondolták, hátha megoldja majd a feladatot a közgyűlés. Csakugyan itt volt a 
megoldás, vagyis Szép Ágnes döntésében, aki „az egyházközség békességes előmenetele érdekében, s hogy pártoskodások 
következtében ellentétek ne születhessenek” 19 – visszalépett a pályázattól. Ezután már csak az következett, hogy a közgyűlés 
megdicsérte a visszalépett pályázót, hogy egyéni érdeke fölé helyezte az egyházközség békéjét, valamint elfogadta az 
egyetlen pályázót. A 39/1974 UP leirat alapján Mezei József elnyerte kinevezését a kövendi egyházközség énekvezéri 
állásába. Az iratban kívánta a püspök, hogy váljon az egyház jó szolgájává, az egyházközség pedig örömet és boldogságot 
kívánt neki.  

Azt mondhatom, hogy a későbbi időszakban kisebb-nagyobb feszültségek támadtak az egyházközség életében, ami 
a kántor személyéhez köthető. Ennek persze voltak olyan vetületei is, melyekre ebben a tudósításban nem térek ki. Ami 
végleges elhatározásra kényszeríthette a kántort, az nem volt más, mint az 1981-ben meghozott döntés, miszerint fél 
normára kívánták csökkenteni tevékenységét, de főként a fizetését. Ez végérvényesen betöltötte a keserűség poharát, és 
mivel nem volt hajlandó sem ezt a döntést, sem valami más egyezséget elfogadni, 1982-ben szótlanul megszüntetett 
minden szolgálatot az egyházközségben. Ezzel tulajdonképpen egy új korszak vette kezdetét, melynek szolgálattevője – a 
kántorizálás tekintetében is Kiss Zoltán lelkész lett.  

Gondnok 
A tisztségviselők „táborát” a gondnokokkal kezdem. Amit itt mindenképpen megtehetek, az nem más, mint hogy 

ismét felsorolom Ádámosy Gábor lelkész gondnokaitól kezdve azokat a világi vezetőket, akik Kiss Zoltán lelkész 
időszakának bezárulásáig nemcsak bizalmat kaptak a gyülekezet részéről, hanem arra törekedtek, hogy ellássák 
feladataikat.  

Magam is úgy érzem, hogy egyfajta kötelességévé kell tennie valakinek majd azt, hogy adott időszakokhoz 
kapcsolódó gondnokok tevékenységét, háttérmunkáját is majd sorrendbe rakja, hiszen csakis ezekből a rész-töredékekből 

épülhet fel a kövendi unitárius gyülekezet múltja. Mivel azonban 
jelen munkámban erre nem vállalkoztam, csak az marad, hogy 
kiemeljem az adott időszakok néhány jellemvonását, illetve azokat 
a döntéseket, melyek meghatározták a későbbi tevékenységek, 
vagy éppen tárgyalások menetét. Persze itt-ott, elvegyítve 
megtalálhatók azok az ünneplések, adott esetekben javítások, 
melyek az egyházközség vezető embereinek nevéhez 
kapcsolódnak.  

1950 egy fordulópontot jelent az egyházközség 
történetében, főként, ami a gondnokot illeti. Ettől kezdve ugyanis 

kötelességszerűen - felsőbb utasításra ő is beszámolót kellett készítsen az egyházközség életével kapcsolatosan. Sajnos, 

                                                 
17 Uo. – 1970.04.17/keblitanács/143. old/ 15. határozat. 
18 Uo. – 1972.05.22/keblitanács/18. határozat. 
19 Uo. – 1974.02.17/közgyűlés/4.. határozat. 

1952.03.09-ig Nagy Dénes 
1953-1959 Pálfi J. Dénes 
1961-1970 Szabó Domokosné 
1974- Mezei József 

Énekvezérek Kiss Zoltán időszakában 

Idő Név 
1949.03.03 - 1951.01.18 Gál Dezső 
1951.01.18 – 1966.04.10 Bölöni Lajos 
1966.04.10 – 1972.04.04 Szathmári Samu 
1972.04.04 – 1978.02.18 Egei Kiss Pál 
1978.02.18 – 1984.01.15 Fazakas Ferenc 

1984.01.15 Simonffi Miklós 
Gondnokok Kiss Zoltán időszakában 



 13 

hogy a következő tudósítással kilenc év múlva találkoztam, ami egyáltalán nem erősít meg abban a meggyőződésemben, 
hogy ezek a jelentések általánosan gyakorlattá váltak a közgyűlés során.  

1950 szilveszter napján tartott keblitanácsi gyűlésben Gál Dezső gondnok lemondott tisztségéről. Mindennapi 
elfoglaltságára hivatkozott, melyek miatt képtelen ellátni feladatait. A keblitanács nem fogadta el lemondását, hiszen – 
nagyon helyesen – nem tartotta magát illetékesnek erre. Érthető, hiszen ez a kérdés a közgyűlésre tartozott és tartozik ma is.  

Érdemes vizsgálódnunk a tekintetben, hogy meddig tart egy-egy gondnok megbízatása. Amennyiben a Sz.Sz.20 
előírásait vesszük figyelembe – mást nem is tehetünk Kiss Zoltán lelkész időszakában, akkor egyértelműen kijelenthető, 
hogy a három éves ciklus időtartama első év január 1.-től a harmadik év december 31.-ig tart. Igen ám, de a gyülekezeti élet 
gyakorlatában mindig a következő esztendő közgyűlése jelentette a fordulópontot. Ez pedig januártól áprilisig tolódhatott. 
Így hát a régi gondnok, de a többi tisztségviselő is a választás napjáig viselte megbízatását. Ezért látszik némi eltolódás a 
ciklusok és a megbízatási idők között.  

1966-ban jelentkezett első esetben a gondnok (Bölöni Lajos) részéről, hogy nyilvánosan is megköszönte a 
közgyűlés bizalmát. Ami ehhez a jelenséghez szorosan kapcsolható, amikor időnként önként lemondtak hivatalukról azok, 
akiknek lejárt a törvény szerinti megbízatásuk. Persze ez utóbbi sem mondható általánosnak.  

1982-ben Fazakas Ferenc gondnok is lemondott megromlott egészségi állapotára hivatkozva. Ám ő is rossz helyen 
tette a bejelentését, hiszen ebben az esetben sem dönthetett a keblitanács. Sőt, egyszerűen megerősítették hivatalában azzal, 
hogy megnyugtatására kijelentették többen is, hogy segíteni fogják munkájában. Így egészen 1984-ig betöltötte hivatalát. 
Ekkor viszont egészen érdekes állapottal kerülünk szembe. Eddig ismerten megoldást ajánlott a keblitanács arra, hogy 
miként dőljön el az adott tisztségekre történt jelölés végső kimenetele. Dengyel Sándor, Csép Dezső és Simonfi Miklós 
hármas jelent meg a jelölés során, akik várományosai lehettek a legfőbb tisztségeknek. Ekkor eldöntötték, hogy az lenne a 
legjobb, ha a kapott szavazatok sorrendje határozná meg, hogy ki, melyik tisztségnek válik boldog birtokosává. A sorrendet 
előre meghatározták: gondnok, gazdagondnok, jegyző. A pénztáros neve fel sem merült. A közgyűlés szavazatai alapján a 
legtöbb szavazatot Simonffi Miklós kapta, aki gondnokává vált az egyházközségnek.  

Jegyző 
Harmadik helyre soroltam a közügyigazgatás során a jegyzőket, illetve velük kapcsolatosan néhány 

megjegyzésemet. Maradjunk abban, hogy a jegyzők esetében is teljesen nyitva hagyom azoknak az eseményeknek a 
további kutatását, melyek nemcsak az adott személyekhez, tágabb értelemben vett tevékenységükhöz köthető, hanem amik 
magukban foglalják magának a jegyzőkönyvnek a vezetését, de a köré szőhető olyan bizonyítékoknak a feltárását is, 
melyekkel most nem kívánom untatni a kedves olvasót.  

Kormos Jenő munkássága áthidalta az általam tárgyalt két lelkész közti időszakot is olyannyira, hogy 1950. február 
14.-én jött el a pillanat, amikor elfoglaltságára való hivatkozással lemondott hivataláról. Ezt pontosan a közgyűlés előtt 
tette, s így azonnali döntéssel megválasztásra került utódjaként Nagy Lajos. Azt azért itt se feledjük el, hogy a kövendi 
mentalítás megkívánta, egyszerűen megkövetelte, hogy a becsületes munkás megkapja a maga háláját, s ennek fejében 
nyilvánosan is megköszönték a volt jegyző tevékenységét, majd „Isten áldása kísérje megelégedésben, boldogságban” – 
jókívánsággal megváltak megbecsült jegyzőjüktől.  

A következő megválasztott jegyző is lemondott egy évre rá. Miután a közgyűlés előtt is megismételte szándékát, új 
jegyzőt választottak.  

1953-ban, 1958-ban, 1968-ban, 1969-ben, 1974-ben és 1982-ben helyettes jegyzőket találunk. Részben azért, mert 
betegség, részben pedig más elfoglaltság miatt akadályoztatva voltak a 
megválasztottak.  

Ami érdekesnek számít a jegyzők sorában, hogy 1958-ban, minden 
előző, vagy utólagos bejelentés nélkül Pálfi Lőrinc szerepel a jegyző 
bejegyzésnél. Az már aztán teljesen rendben van, hogy hivatalosan is azzá 
választották 1959 közgyűlésén. Igen ám, de mivel 1968 folyamán 
megválasztották köri felügyelő gondnoknak, az érvényben levő szabályok 
értelmében nem viselhetett két tisztséget, s így bekövetkezett egy másik 
jegyző megválasztásának szükségessége. Úgy döntöttek, hogy másodszor is 
Balla Zsigmondot bízzák meg a jegyzői feladatok elvégzésével.  

A váratlan események sora nem ért véget e jegyzők személyével 
kapcsolatosan, hiszen ismételten előfordult, de most már Bardócz Béla nevével kapcsolatosan, hogy váratlanul megjelent 
neve a jegyző felett 1974-ben. Ez pedig azt jelenti, hogy minden valószínűséggel a január 6.-án tartott közgyűlés 
választhatta meg jegyzőnek, csupán kimaradt a feljegyzésekből. 1982-ben huzamosabb ideig betegeskedett a korházban, 
mialatt Koncz Géza látta el a jegyzői feladatokat. 1984-ben aztán Dengyel Sándor kapta a jegyzői megbízatást. 

                                                 
20

 Szervezeti Szabályzat, mely alapján működött a kommunista rendszer időszakában az Unitárius Egyház. 1949. 564/1949 EKT 

Idő Név 
1938.01.07- 1950.02.14 Kormos Jenő 
1950.02.14 – 1951.01.18 Nagy Lajos 
1951.01.18 – 1958.08.10 Balla Zsigmond 
1958.08.10 – 1969.04.07 Pálfi Lőrinc 
1969.04.07 – 1974.01.06 Balla Zsigmond 
1974.01.06 – 1984.01.15 Bardócz Béla 

1984.01.15 -  Dengyel Sándor 
Jegyzők Kiss Zoltán időszakában 
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Pénztáros 
A tisztségviselők sorát a pénztárosokkal folytatom. Itt is 

helyénvalónak találtam, hogy a korábbi lelkészek idejében szolgált 
pénztárosokat is kiemeljem, hiszen nem árt, ha felfrissítjük emlékezeteinket 
velük kapcsolatosan. Amint láthatja a kedves olvasó, Kiss Zoltán lelkész 
időszakát egy olyan név jelzi, akit tulajdonképpen nem is ért hivatalában a 
lelkész. Ennek ellenére mégis fontosnak tartottam, hogy az átmeneti időszak 

utolsó pénztárosaként megjelenítsem azok sorában, akik aztán átvették a nehéz stafétát. Elfogadom indokként, hogy a 
későbbiek során tárgyalt pénztárnokok tevékenysége alul maradt felelősségben, de egyébként is az 1949-et megelőző 
időben szolgálókéhoz képest, de ne feledjük, hogy az átalakulás hozta új követelmények igen csak próbára tették 
rátermettségük igazolását, sok esetben türelmüket is.  

Kiss Dénes újraválasztásakor fordult elő még egyszer az a történet, amire volt már példa, hogy a választás 
alkalmával szóba se hozták, hogy van-e valakinek szándéka újraválasztani a pénztárost, vagy valaki más jelöltet javasol. 
Mintha kifeledték volna a felsorolásból, úgy vált a következő ciklus időszakára is a pénztárosi tisztség viselőjévé. Ezt nem 

kifogásként említem, hanem csupán tájékoztató jelleggel. Ennek helyenként viszont van 
elfogadható magyarázata, mert adott emberek nem a ciklus lejártával, vagy 
újrakezdésével kapták megbízatásukat. Ez előfordult néhány keblitanácsos esetében is, 
amikor valaminek köszönhetően korábban és rendkívüli módon kellett betölteniük a 
tisztséget. Az eltolódás pedig abból adódott, hogy nem a ciklus hátra levő részére 

választottak, hanem egy teljes terjedelemre.  
1958 februárjában lemondott Kiss Dénes – egészségi állapotára való hivatkozással a pénztárosi tisztségről, de ebben 

az esetben sem fogadta el a keblitanács, hiszen bármennyire is megértették az indokot, mégis ragaszkodniuk kellett a 
közgyűlés határozatához. Négy nappal később a közgyűlés véglegesítette a 
kérdést és új pénztárost választott Dengyel Domokos személyében.  

1972-ben Kristóf György nyerte meg a közgyűlés bizalmát, s így ő 
fogadta el Koncz Dezsőt követően a pénztárosi tisztséget és az azzal járó 
feladatokra történő megbízást. A bejegyzések során gyakran találunk egy 
„K” monogramot a pénztáros neve előtt, mely a Kerekes vezetéknevet 
jelöli.  

Kiss Zoltán lelkész egykori pénztárosai közül ma egy van életben, 
Nagy Pál, akinek még mindig „adhatunk” élő szavára, ha valakit 

közelebbről érdekel a tárgyalt időszak nehézségei között felvillantott eredmény-sor. Ő ugyanis ahhoz a nemzedékhez 
tartozott, aki szívével-lelkével és pénzével is ott állt szeretett egyházközsége mellett. 

Egyházfi 
A tisztségviselők sorát az egyházfikról szóló tudósítással zárom. Persze nem célom, hogy itt számottevő 

különbséget tegyek, éppen azzal, hogy kiemelem név szerint őket, vagy éppen azt a munkát, melyet kifejtettek a köz 
érdekében. Az bizonyos, hogy az Ádámosy Gábor lelkész időszakát megelőzően sokkal több és komolyabb feladatot láttak 
el, mint éppen Kiss Zoltán lelkész idejében. Az aztán egy más kérdés, hogy az adott kornak, időszaknak, társadalmi 
berendezkedésnek megfelelően miként értékelhető az adott egyházfik tevékenysége, vagy éppen milyen fokozatra emelhető 
kötelességük és felelősségük súlya. 

Két fontos tényezőt szántam kiemelésre, mely hangsúlyt kapott a tárgyalt időszakban. Az egyik korábbi 
hagyományon alapult, ami azt jelentette, hogy mindenik keblitanácsos „megelőző életében” egyházfi tisztséget kellett 
betöltsön, melynek megismerte áldásos, és kevésbé köszönetes velejáróit. Nemcsak azokat a feladatokat látták el, melyeket 
ilyenképpen kötelességszerűen „rájuk ruháztak”, hanem részt kellett venniük a gyűlésekben, ahol szembekerültek az egyes 
megvalósítások lehetőségeinek megvitatásával – hallgatólagosan, majd teljesítettek egy-egy reájuk szabott feladatot. Ezt az 
utat járta be Simonffi Miklós is, aki 1984-ben lett az egyházközség gondnoka. Egyházfivá érése pedig nyolc évvel 
korábban következett be.  

A másik fontos tényező, mellyel találkoztam a korabeli feljegyzések során, hogy 1977-ben két nőt választottak 
egyházfi tisztségre. Először nem hittem a szememnek, most már többszöri elolvasást követően látom, hogy nem férfi, 
hanem csakugyan női nevekről van szó. Sőt, az egyik a későbbiek során éppen családi nehézségeire hivatkozott, amikor 
nem vállalta a keblitanácsos tisztséget. Tudom, hogy sok helyen volt hasonló törekvés az egyházközségek életében, hogy a 
nők is megkapják a számukra megérdemelt szerepet. Nem is arról van szó, hogy felnagyítva kívánom előtárni a kövendi 
helyzetet, amikor a nők vezetőségbeli betöltött szerepét méltatom, hanem az egészben nekem a megjelenési forma különös. 
Azt mindenki tudta, hogy sok családban a feleség látta el a férj egyházfi munkáját. Ez gyakorlat volt. Vagyis a 
háttérvalóság. Arra viszont nem volt még példa kutatásaim során, hogy nővel töltsék be egy az egyben az egyházfi 
tisztséget. Ez komoly megvalósításnak számított.

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

Pénztárosok Ádámosy Gábor időszakában 

Idő Név 
1936.01.09- Kiss Károly 

Pénztáros Fikker János 
időszakában 

Idő Név 
? – 1949.03.03 Szász Imre 

1949.03.03 – 1958.02.09 Kiss Dénes 
1958.02.09 -1966.04.10 Dengyel Domokos 
1966.04.10 – 1972.04.04 Koncz Dezső 
1972.04.04 – 1978.02.18 K. Kristóf György 

1978.02.18 -  Nagy Pál 
Pénztárosok Kiss Zoltán időszakában 
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Harangozó 
Bevallom, én kimondott tisztelettel nézek fel a kövendi harangozókra. Kérem tisztelettel a kedves olvasót, hogy ne 

értsen félre ebben engem, hiszen hasonlóan vélekedtem azokkal 
kapcsolatosan, akik mögött mindig ott állt egy tisztességesen 
elvégzett munka. Nem az a lényeg azonban, hogy én miként 
vélekedem ezekről a munkatársakról, sőt nem is az a fontos, hogy 
miket gondolunk, hanem az, amiként sikerült nekik 
közmegbecsülésben maradniuk.  

Ne vegye rossz néven e helyen sem a kedves olvasó, hogy 
ismételten közlöm a harangozók neveit. Megérdemlik. Ez esetben semmit nem mondok az Ádámosy és Fikker idejében 
működőkkel kapcsolatosan. Csakis és kizárólagosan az érdekel, ami néhány adatként megeleveníti a harangozók 
tevékenységét ugyanabban az áldatlan időszakban, amikor sok kínnal, bajjal és nehézséggel kereste az egyházközség 
vezetősége a kiutat az anyagi ellehetetlenedésből.  

Azt sem tudom, hogy mikor történt igazán a váltás Pap 
Sándor és Nagy József között. Az viszont tény, hogy Kiss 
Zoltán lelkész ideérkezését követően kapott egy új harangozót, 
vagy a régit fogadta el. Ez a megállapításom tudom, hogy nem sokat 
ér, de a két változat közül helyes valamelyik.  

Kíváncsi voltam, hogy miként viszonyult a keblitanács a 
harangozó fizetésemelési kérelméhez. Gyönyörűen megoldotta ebben az esetben is a feladatot. Arra hivatkozott ugyanis a 
keblitanács, hogy évközben (szept.) semmiképpen nem tehet ilyesmit, de arra törekszik majd, hogy a jövő évi tervbe 
beleszője a kérelme szerinti emelést. Természetesen sikerre vitték a harangozó szerény kérését és megszavazták neki a 
fizetésemelést.  

A kötelességek felsorolásával csak 1976-ban találkoztam a harangozóválasztás alkalmával. Akkor is egészen 
lerövidített formában határozták meg, hogy mi a feladata: harangozás, a templom tisztán tartása, a templom előtti utcarész 
és sánc tisztán tartása. Ennyi.  

1978-ban különös fordulat következett az egyházközség életében. Ez azért fontos, mert amíg sikerült megoldaniuk a 
feladatot, azaz új harangozóval betölthették a megüresedett állást, a gondnok, a pénztárnok és két keblitanácsos felváltva 
vállalták és végezték a harangozást. Bár akkor is megörökítették határozatban e nemes tettet, most is ki kell mondanom, 
hogy megérdemlik részünkről, az utókor részéről is a teljes elismerést, melyre büszkék lehetnek még utódaik is. Becsülöm 

és tisztelem azokat a vezetőket, akik ingyen és bérmentve felvállalták, 
és sorban teljesítették a harangozó feladatait akkor, amikor szükség 
volt rá. Ezért merem pártolni – talán még jobban is, mint kell a 
harangozókat, de főként az általuk végzett munkát. 

1980-ban a harangozó fizetését is új alapokra helyezték. Eddig 
saját alapból biztosították, ami azt jelentette, hogy az egyházközség 
pénztárából fizették ki számukra az évenként meghatározott bérüket. 

A jelzett esztendőtől kezdve viszont a hívek közadakozásából fedezték ezt a költséget. Abba már nem megyek bele, hogy 
észre vette ugyan a keblitanács, hogy ezt a pénzt is hozzá kellene számolnia az egyházközség évi számadási tételeihez, de 
aztán nem is tudom, hogy mi történt. A lényeg ugyanis abban volt, hogy a pénz meglegyen, 
a harangok szóljanak, a harangozó pedig megkapja, ami neki járt.  

Az idegenek kiharangozásával kapcsolatosan nem sokat határozgattak a 
keblitanács tagjai. Kiss Zoltán lelkész idejében egyetlen hasonló adatot találtam, azt is 
szolgálatának vége felé (1981), amikor eldöntötték, hogy a háromszori 
kiharangozást 50 leiért végzik az idegen halottak esetében.  

Végül egy számomra igen kedves határozattal zárom a fejezetet, a 
munkatársakról szóló, rövid tudósításomat. Ez pedig valamennyire belecövekeli magát a 
régi hagyományba, de egyben újat is teremt. Miről van szó? 1969-ben megkérdezte a lelkész, 
hogy mit tartanának helyesnek: 

1). Ha az óévet záró és újévet köszöntő harangszót követően köszöntené a templomban a híveket, vagy 
2). A kultúrházban köszöntse a híveket? A válasz az volt, hogy „az eddigi szokás szerint” a kultúrházban köszöntse 

a híveket. Na, most miért olyan fontos számomra ez a határozat? Azért is, mert a kultúrotthonban találjuk szilveszter 
éjszakáján a híveket, akik együtt töltik az ó- és újévet, de akik várják a lelkészt, hogy áldást mondjon rájuk. Ez csakugyan 
fontos, mert hagyomány volt. Az is maradt mai nap is, hiszen 2009-2010 fordulóján magam is részt vettem a kövendiek 
újévköszöntő mulatságában. Itt viszont hadd fordítsam a figyelmet a harangozóra, vagy, ha úgy tetszik az általa megidézett 
harangszóra, mely búcsúztat és köszönt, mely feledtet bút, és derít új reményt. Boldog lehet az a gyülekezet, ahol a harang 
szava és a lelkész imádásága találkozik. Ez nem annyira azok számára fontos, akik hallják, hanem inkább azoknak, akik 
tapasztalják, hogy Kövenden ez még mindig megtörténik. 

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

Harangozók Fikker János időszakában 

Idő Fizetés 
1951 1000 lei/hó 
1951 500 lei/hó 
1976 250 lei/hó 
1979 3500 lei/év 
1980 4000 lei / év 

Harangozói fizetés 

Idő Név 
1951 – 1978 Nagy József 
1979 – 1981 Nagy Ödön – Bárducz Ödön 
1982 -  Bárducz Ödön – Váradi László 

Harangozók Kiss Zoltán időszakában 

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

Harangozók Ádámosy Gábor időszakában 
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3). Egyházközségi közügyigazgatás 
Amikor az egyházközség közügyigazgatásáról beszélünk, akkor ennek sokrétű tevékenységét kell elképzelnünk 

magunk előtt. Kevésnek bizonyul, ha a mindenkori vezetőség, vagy néhány ember irányítása alapján feltételezzük a 
gyülekezeti élet szerteágazó tevékenységének a mozgatását. Sőt sokkal több munka, feláldozott idő, türelem, de az egészet 
egybekapcsoló egyházféltés és gyülekezet iránti szeretet is áll az egész közügyigazgatás mögött, mint ami kiolvasható, a 
sokszor tárgyszerű, de ugyanakkor „száraz” jelentésekből, határozati javaslatokból, döntésekből, vagy másfajta 
intézkedésekből.  

Legalább négy terület összevont figyelemben tartása mellett sikerül megalkotnunk azt az összképet, mely 
megközelítően visszatükrözi a Kiss Zoltán lelkész időszakának, de az azt megelőző, illetve követő közügyigazgatással járó 
feladatokat. Nem kis dolog ennek teljes átfogó szemlélete, de nem is lehetetlen. A későbbiek során erre törekszem, hogy 
azok is bepillantást nyerjenek az egyházközség ilyen irányításába, akik mindez ideig csak a nagyobb események, 
ünneplések fényében látták az egyházközség igen bonyolult életét. Amikor a közügyigazgatás egészét figyeljük, akkor 
mindenek előtt látnunk kell az Elnökséget: lelkész, gondnok, gazdagondnok, pénztáros, jegyző személyét. Ők azok, akik 
elsődleges szerepet és ugyanakkor feladatot kaptak a gyülekezeti élet irányítására. Főként az irányítás alapfeltételeinek a 
biztosítására. Az elnökségi intézmény után következett a keblitanács, melynek most már az új Sz.Sz. értelmében 8-12 tagja 
lehetett. Szorosan a keblitanácshoz sorolható az ún. bizottságok létrehozása. Ez éppen az új törvény értelmében nemcsak 
megváltoztatta a régebbi gyakorlatot, hanem egyben újabb alapokra is helyezte a keblitanács intézményét. Ne gondoljon 
arra a kedves olvasó, hogy felborult a régi rend, miszerint már nem alakult pénztárvizsgáló bizottság, vagy nem hoztak létre 
bizottságokat egy komolyabb rendezvény, vagy munkálat elvégzésekor. Szabályban rögzült ugyanis (főhatósági), hogy 
minden egyházközségben létre kellett hozzák az ún. valláserkölcsi nevelési bizottságot, a gazdasági bizottságot, majd a 
fegyelmi bizottságot. Ezek mind meghatározott személlyel működtek. Eleinte kimaradtak a keblitanács munkálataiból, de 
aztán a kövendi gyakorlatban „összesített” gyűlés címszó alatt ezeknek a bizottságoknak a tagjai is meghívást kaptak. Így 
elég nehezen sikerülne különválasztanunk adott esetekben a bizottsági tagokat a keblitanácsosoktól. Végeredményben 
nincs is szükség rá, hiszen szerves egészét képezték a bizottság tagjai is az ügyek intézésével felruházott keblitanácsnak.  

A keblitanács előkészített minden olyan határozatot, melyet aztán véglegesítésre a közgyűlés elé vittek. Ez a fórum 
volt ugyanis az a testület az egyházközség életében, mely minden nagyobb horderejű változtatással kapcsolatosan kimondta 
a végső döntést. Ez így van mai nap is, ha arra szorul egy adott határozat, hogy a többség akaratával léptessen életbe egy 
komolyabb változtatást.  

Most, amikor túl vagyunk a fentiek megismerésén, akkor hozzálátok az általános kérdések ismertetéséhez. Amikor 
nem teszek külön megjegyzést egyik, vagy másik közügy-igazgatási formára, akkor úgy értheti a kedves olvasó, hogy 
bármelyikről is lehet szó, vagyis megközelítéseim általános vonatkozásúaknak bizonyulnak.  

Az említett vezetőségi fórumok időpontjának kijelölése komoly feladatnak bizonyult. 1972-ig a vezetők dönthették 
el, időnként figyelembe véve az esperesi vizsgálószék tanácsait, hogy mikorra időzítik a tanácskozásokat. A jelzett 
időponttól kezdve viszont kizárólagosan főhatósági engedéllyel és az időpontok korábbi megjelölése mellett lehetett 
egyházközségi választásokat megejteni. Ez pedig kizárólagosan a közgyűlések feladata volt. Hogy mi volt ennek a 
döntésnek a hátterében, az egyszerűen megérthető, amennyiben arra gondolunk, hogy ezzel törekedett a Főhatóság arra, 
hogy minden egyházközségben, azonos esztendőben legyen az általános tisztújítás.  

A vezetőségi tanácskozások, illetve a keblitanácsi gyűlések, vagy a választásokkal nem egybekötött közgyűlések 
időpontjait továbbra is belátásuk szerint határozták meg. Ettől találunk eltéréseket, sőt szembetűnő, szinte mulasztásszerű 
késéseket is, de aztán megismerve az esztendő eseményeit, mindennek megfelelő magyarázatát leljük. Ilyen szembetűnő 
eltolódás tapasztalható a közgyűlés, de a keblitanácsi gyűlés tekintetében is 1977-ben, amikor az ország egy nagy méretű 
földrengést vészelt át.  

Az ülések számával kapcsolatosan 1978-ig nem tehetünk fel egyetlen kérdést sem, de nem igényelnek megjegyzést 
sem. Miért? Azért, mert meggyőződésünk, hogy mindenik vezetőségi intézmény annyiszor gyűlésezett, ahányszor ezt 
éppen szükségesnek találta. A jelzett évtől kezdve viszont, mintha éreztetné hatását a felsőbb utasítások megjelenésével egy 
olyan követelmény, miszerint legalább évi négy keblitanácsi gyűlést kellett tartania a vezetőségnek és két közgyűlést. Én 
nem csak a kényszerűségnek ezt az ízét érzem a korabeli jelentésekben, hanem azt is, hogy helyenként (más gyülekezetben) 
mulasztások történtek e területen.  

A korábbiak során már találkoztunk a megoldások rendjén azzal a gyakorlattal, miszerint körzetfelelősöket 
állítottak, egyházfikat jelöltek ki a körzetek további értesítésére, vagy éppen két részre osztották a falut a közügy-igazgatási 
feladatok könnyebbé tétele érdekében. Sőt, valakitől származott egy jónak bizonyuló ötlet is, miszerint a konfirmáló 
növendékeket az egyházközség szolgálatába állították, amikor egy-egy rendezvényről, vagy éppen gyűlésről kellett hírt 
adniuk a gyülekezeti tagoknak. Erről „bevált gyakorlatként” nyilatkoztak 1985-ben, ami azt sugallja, hogy régebbről 
gyakorlatban tartották ezt az összehívási formát.  

Az általános tudnivalók közül ki nem feledhetem a kommunista rendszer beköszöntével gyakorlattá vált „áldásos 
jelenlétet”, mellyel elég sokáig gazdagították a keblitanácsi, közgyűlési tanácskozásokat. A rendszer ugyanis ún. 
megfigyelőket küldött a tanácskozásokra, hogy figyelemmel kövessék a vezetőség munkáját, adott esetben 
közbeléphessenek, ha valami nem a párt meglátása szerint történt volna. Erre hál’ Istennek nem volt példa. Legalábbis írott 
formában nem maradt fenn ilyen intézkedés. Ez is egy olyan területe a tárgyalt időszaknak, amiről nem szívesen beszélek, 
hiszen még sokan köztünk élnek azok közül, akik annak idején másként gondolták az életet, más véleményük volt az 
egyházról, vallásról, vezetőkről. Azokat viszont örökös hála, köszönet és dicséret illeti, akik szívvel-lélekkel kitartottak a 
lelkész mellett, s így továbbra is arra szánták idejük komoly részét, hogy tovább vigyék őseik szellemi örökségét. Az 
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anyagit hadd ne említsem, mert azt is szívesen gondozták volna, de nem volt mit, hiszen a lelkészi és kántori lakáson kívül, 
illetve az azokhoz tartozó területeken kívül mindent elvettek. Amennyiben a kedves olvasók közül mégis kíváncsi lenne 
valaki, hogy kik voltak ezek a megfigyelők, akkor szívesen elárulok nyilvánosságon kívül egy-két nevet.  

Az adott időszaknak, főhatósági rendeleteknek megfelelően új feladatok elvégzése is előtérbe került. Persze sok 
minden, régebbi kötelességteljesítés elmaradt, mert az államosítást, kollektivizálást követően nem kell beszélnünk föld- és 
erdőgazdálkodásról, sőt már a kanonika porcióról sem, s így az ezekhez kapcsolódó, régi intézkedések kiesetek a feladatok 
sorából. Ezek helyébe mások jöttek, amint említettem, de ne gondoljunk arra, hogy egyértelműen szolgálták az 
egyházközség előmenetelét. Ezek többnyire bizonyos „megszorítások” voltak, melyeket egyik részen pártfogóan a 
Főhatóság is magáévá tett, de mögötte már a kezdet-kezdetén sejthető az állami irányítás hatása. Vagyis ez alatt azt 
érthetjük, hogy a párt nemcsak az egyházközség pénzügyi tevékenységét követte nyomon, vagy változtatta román nyelvűvé 
az űrlapokat, hanem irányítása alá vonta azt is, hogy kik vannak keblitanácsosok között.  

Végül, hadd említsem meg azt a jellemvonást, mely szép lassan, de fejlődően mutatkozott az egyházközség 
közügyigazgatásában. Ez pedig a fokozatosan megélénkülő hozzászólásokban jelentkezett. Ezzel kapcsolatosan is 
pontosan átnéztem a megtalálható feljegyzéseket és arra a következtetésre jutottam, hogy Kiss Zoltán lelkész időszakának 
első részében csak egy-egy próbálkozást találunk arra, hogy valaki hozzászóljon az egyházközség anyagi, illetve 
valláserkölcsi megvalósításaihoz. Tehát nem jellemző a kezdeti időszakra. Ha már általánosításokat követek, akkor 
elmondhatom, hogy Pálfi Lőrinc – későbbi köri felügyelő gondnok az, aki rendszeresen igazolja a szükséges intézkedések 
meghatározásának elmaradhatatlan követelményét. Persze arra is találtam példát, amikor éppen az ellenkezője pattan ki a 
felszólalásából.  

A ’70-es évek vége felé közeledve egyre több és több keblitanácsos szólt hozzá az egyházközség adott 
tevékenységéhez. Nem azt mondom, hogy ezek nem építő jellegűek! Van azonban, amikor kibillen a régi egyensúly, s így 
nem a kövendi, megszokott tanácskozási mederben folynak a hozzászólások. Vagyis egy pillanatra úgy éreztem, hogy nem 
is a kövendi keblitanács, vagy közgyűlés ülésén vagyok, hanem valamelyik más egyházközségben. Ami a régi hangulat 
megtartását idézi az nem más, mint egyedül a lelkész kitartó türelme és végtelen szelídsége, mellyel kezelte ezeket a 
merőben kényes, kivételes, Kövenden idegennek számító kérdéseket. Ezek függvényében elmondhatom, hogy a régi 
gyakorlat, szokás bizonyos tekintetben a jelzett időponttal felborult, bár további kutatás célja lehet, hogy csakugyan alig, 
vagy egyáltalán nem szóltak hozzá Fikker és Ádámosy idejében a soron levő kérdésekhez, vagy éppen nem rögzítették 
azokat a feljegyzésekben? Azt viszont e helyen is ki kell emelnem, hogy a hozzászólók neve ugyan kiemelésre került, de 
hogy mi is volt a felszólalások tárgya, az nem tükröződik minden esetben. Sőt helyenként titok marad. Az viszont nem 
bizonyul elegendőnek, ha kimondjuk, hogy a valláserkölcsi élettel kapcsolatosan, vagy éppen az anyagiak vonatkozásában 
tettek annak idején megjegyzéseket. Továbbra is kérdés marad, tehát, hogy pontosan miről is beszéltek hozzászólásaikban a 
szóra emelkedők, vagy mi volt az a hangnem, melyet gyakoroltak?  

Keblitanács 
Már elég sok mindent elmondtam a három lelkész időszakának keblitanácsáról, de meggyőződésem, hogy a teljes 

kép megrajzolásához még szükséges néhány részlet. Először azzal kell kezdenem Kiss Zoltán lelkész időszakának 
keblitanáccsal kapcsolatos meglátásaim elősorolását, ami a lelkész megjelenésénél korábbra mutat. Tehát azt mondhatom, 
hogy a köztes időszak tevékenységét eleveníti fel. Teljes mértékben elismerést, sőt dicséretet érdemel az akkori keblitanács, 
hiszen a beszolgáló lelkésztől függetlenül (Bíró István, bágyoni) megtartotta a gyűléseket, sőt, meghozta a szükséges 
intézkedéseket és teljesítette is azokat. Miért bizonyul ez fontos és dicséretes dolognak? Azért, mert ezzel bebizonyította a 
keblitanács, hogy akár önállóan, a lelkész irányítása nélkül is képes feladatai ellátására. Tudatosan tette azt a vezetőség, 
ami gyakorlatban volt a keblitanács intézményének megjelenése előtt, amikor a gondnok az egyházfikkal ült le és tárgyalta 
meg, hogy mi is a következő lépés, amit meg kell tenniük és nem várta, hogy a lelkész leossza a feladatokat.  

Mielőtt rátérnék a keblitanács tevékenységének bemutatására, hadd elevenítsek fel néhány olyan fontos összetevőt, 
melyekre eddig nem került sor, de amelyek éppen Kiss Zoltán lelkész időszakára vonatkoznak. Képzeljük el magunk előtt 
azt az egyházközségi vezetőséget, mely két arculatot mutat. Egyik alkalommal ünneplőbe öltözött, népes csapat, máskor 
pedig hétköznapi viseletben megjelent keblitanácsosok, akik külsőben különböznek az ünnepitől, de lelkületükben, 
hozzáállásukban nem. Miért fontos látnunk ezt a két formát? Azért, mert a külső meghatározásnál így volt látható az 
ünnepet megelőzően tárgyaló, vagy egy szokásos hétköznap este feladatait ellátó keblitanács.  

Bármelyikről is beszélünk, az elnökséget láthatjuk a főasztalnál a lelkész és gondnok vezetésével. Elég korán 
gyakorlattá vált, hogy énekkel, illetve a ’80-as években rövid imádsággal kezdődött az ülés. A külső formákat követően a 
régi szokásokat követték, szinte azt mondhatom, hogy hagyományőrző módon tettek néhány intézkedést. Ezek között 
sorolhatom az esperesi vizsgálószék alkalmával készült jegyzőkönyvek, vagy a megelőző keblitanács alkalmával elkészült 
jegyzőkönyv felolvasását. Ez nem azt jelenti, hogy korábban nem volt példa rá! Sőt, gyakorlatban volt és maradt, hogy a 
korábbi jegyzőkönyv hitelesítésére is ekkor kerítettek sort. Érdemes megfigyelnünk, hogy ezeknek a jegyzőkönyveknek a 
felolvasása mindannyiszor „odaadó figyelem” mellett történt.  

Amikor túl volt a keblitanács a fentieken, akkor a megállapított tárgysorozat szerint elkezdődött a tanácskozás. A 
feladatok fontossági sorrendben szerepeltek, de időnként olyan megnyilatkozások is voltak, melyeket manapság az 
„egyebek” pont alá kényszerítünk. A rengeteg, megoldásra váró feladat felsorolása unalmas lenne, annál is inkább, mert 
elvegyülten beszéltem már sokról, vagy a későbbiek során még lesz alkalom ezek felelevenítésére. Ami viszont kiemelt 
fontossággal bír, az nem más, mint a közgyűléseket megelőző választások előkészítése és az azzal járó feladatok 
lebonyolítása. A régi gyakorlat értelmében a keblitanács kimondta, hogy milyen helyek üresedtek meg, illetve időnként 
javaslatot is tett azok betöltőinek személyére vonatkozóan. A Sz.Sz. életbe léptetését követően viszont borult ez a helyzet, 
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mert helyenként látjuk a jelölőbizottság felállítását, de egészen különös megoldással is szembe találjuk magunkat az 1984-
es választások alkalmával. Végül pedig hadd említsem meg éppen a választásokra történő jelölés kapcsán azt a szomorú 
jelenséget, melyet már érintettem ugyan, de bármennyiszer is emlegetem, akkor sem sikerül kellő hangsúllyal ellátnom, 
hogy mekkora keserűséget okozott a keblitanács soraiban, amikor a rendszer, a kommunista párt beleavatkozott a tagok 
összeállításába, arra kötelezve a vezetőséget, hogy nem sorolhatja tagjai közé azokat, akik tagjává váltak az RKP-nak. A 
kövendi keblitanács esetében ezzel az intézkedéssel már 1966 áprilisában találkozunk.  

Mi történt a továbbiakban?  
1). Megállapították a jelenlétet. Először az elnökség, majd a tagok, végül pedig az egyházfik nevét jegyezték fel.  
2). A lelkész üdvözölte a megjelenteket, valamint minden alkalommal Isten áldását kérte a keblitanács, együtt 

ülésezés esetén a bizottságok tevékenységére. Egyben megállapították, hogy a gyűlést szabályszerűen hívták össze, 
időnként hivatkoztak arra is, hogy milyen számú meghívó alapján, majd megállapítást nyert, hogy határozatképes a gyűlés. 
Nem találtam egyetlen olyan tanácskozást sem, ahol az ellenkezőjéről számoltak volna be.  

3). Utánanéztem és bármennyire különös is, de Kiss Zoltán lelkész időszakának első keblitanácsi gyűlésében 
említett tárgysorozat anyagi természetű. Ebben első helyet biztosított az elmúlt esztendő anyagi megvalósításainak, melyek 
számokban kerültek előtárásra. Persze a régi gyakorlat szerint, egy előre kijelölt bizottság vizsgálta felül a pénzügyet, 
amikor tételről-tételre elvégezte ugyanazt a munkát a keblitanács is. Ezt követően mindig megtették javaslataikat, előjöttek 
meglátásaikkal, illetve meghozták a döntést. Érdemes arra is odafigyelnünk, hogy szinte minden esetben kihangsúlyozást 
nyert, hogy egyhangú döntés született. Az is fontos, hogy a nagyobb lélegzetvételű kérdések végleges döntését a 
közgyűlésre bízta a keblitanács. A számadási ügyek tárgyalása rendjén a ’70-es években – nem rendszerességgel – 
találkozunk az aranykönyvi bejegyzések ismertetésével is, illetve annak végösszegével. Helyenként megtaláljuk az 
egyházközség anyagi ügyeihez tartozó adósságok emlegetését. Számszerűen legtöbb alkalommal.  

4). Amint már szóltam róla, a keblitanács kötelessége volt a soron következő választások előkészítése. Ezzel nem 
terhelem ismételten a kedves olvasót. Az viszont fontos szempont, hogy a választások alkalmával nyilvános és 
közfelkiáltásos alapon választott, vagy döntött a keblitanács.  

5). Általában a tanácskozások fontos napirendje közt szerepeltek a jövő időszak rendezvényei. Ezek között első 
helyre tehetem az esperesi vizsgálószékkel kapcsolatos szervezéseket, annak fogadásával kapcsolatos intézkedéseket.  

6). Kiss Zoltán lelkész időszakában kiemelten kell beszélnem az egyházfenntartással kapcsolatos kérdések 
tárgyalásáról. Alig van jegyzőkönyv, melyben ne szerepelne valamilyen formában ez a kérdés. Viszonylag én is komolyan 
foglalkozom majd az anyagiak során ennek előtárásával, s teszem ezt azért elsősorban, hogy a lelkész mellé álljak abban a 
küzdelemben, melyet első helyen maga vívott azért, hogy a megváltozott társadalmi viszonyok között ismét talpra álljon az 
egyházközség anyagi élete. Persze azért is kutakodtam mélyebben a témában, hogy végre megtaláljam a reményt, mely 
ennek megteremtésére vonatkozott. Úgy látom, hogy óriási volt Kiss Zoltán lelkész lelkében a bizakodás, hiszen az utolsó 
percben is úgy küzdött megvalósításáért, mint, aki már látta a kiteljesedést.  

7). Kiemelten kell kezelnem a keblitanácsnak azokat a megemlékezéseit, amikor bejelentették egy-egy volt 
keblitanácsos halálát, majd arra kérték a jenlevőket, hogy egy perces néma felállással áldozzanak az elhunyt emlékének. 

8). Végül kimondom, hogy Kiss Zoltán lelkész idejében is előjött néhány, kényesnek bizonyuló kérdés. A 
lehetőségek többségében a járhatóbb utat választották, s így a keblitanács is arra törekedett, hogy a békesség megoldásait 
válassza inkább. Talán a szembehelyezkedés elkerülése végett minden hasonló, kényes ügy esetében a titkos szavazást 
részesítették előnyben. Ez jó megoldásnak is bizonyult.  

Bizottságok 
Négy bizottságról kell e helyen szólnom, melyek életben maradtak, vagy éppen megszülettek Kiss Zoltán lelkész 

idejében. Az első mindenképpen a pénztárvizsgáló bizottság, mely részben a régi formában 3-4 taggal megjelent az 
egyházközség tevékenységében, amikor átvizsgálták a pénzügyi tételeket, megtette megállapításait, illetve javításra 
ajánlotta. Ez a bizottság az évek során furcsa mód sok átalakuláson ment keresztül. Volt olyan alkalom, amikor előre 
végezte az átvizsgálási tevékenységet, majd megtette véleményezését, viszont az is előfordult, hogy azt követően végezte el 
a korábbi gyakorlat szerinti munkáját, hogy már összeállításra került a „véglegesnek” számító pénztárnapló. Erre pl. akkor 
került sor, amikor az 1984-es főhatósági rendelet értelmében sokkal korábban kellett felküldeni a számadást, mint azelőtt. 
Tulajdonképpen ez a gyakorlat maradt a későbbiekre vonatkozóan is.  

A Sz.Sz. megjelenésével, három új bizottság látott napvilágot: a VEN, a Gazdasági és a Fegyelmi. Az elsővel és 
utolsóval kapcsolatosan nem mondok semmit, a másodikra csak annyi hangsúlyt szánok megjegyzéseimből, hogy a 
kövendi gyakorlat szerint erre nem is volt szükség, hiszen évekkel korábban már működött egy nagyon jól körvonalazódott 
tevékenységi körrel a gazdasági bizottság, mely teljes mértékben ellátta a hozzáfűzött reményeket. Az is nyilvánvaló volt, 
hogy amikor a szükség megkívánta, mindig alakítottak egy megfelelő bizottságot, mely nemcsak felvállalta, hanem el is 
végezte küldetését.  

Ha időnként nem sikerül szétválasztanunk a gazdasági bizottságot a gazdabizottságtól, az csak annak tudható be, 
hogy ennek a két bizottságnak egy és ugyanaz a feladata, valamint a tennivalói is átnyúlnak egymáson. Szerintem nem is ez 
a lényeg, hanem, az a fontos, hogy a gazdasági ügyek intézésére egy külön bizottság állt rendelkezésre, az új állapotok 
szerint pedig (1949 után) törvényesítve is lett a gazdabizottság léte az egyházközség életében. Az is tény, hogy ennek a 
bizottságnak a létrejöttével lassan háttérbe szorult a világi elnök vizsgálódásának szerepe. Mennyire érdekes a jelenség: 
Ádámosy idejében a lelkész volt az ellenőrző bizottság feje, Fikker idejében a gondnok vette át ezt a szerepet, Kiss Zoltán 
lelkész idejében pedig megint a lelkész került a beszámolások élére.  
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Végül pedig hadd emeljem ki még egyszer a jelölőbizottság megjelenését az egyházközség életében, melyre 1978-
ban találtam az első adatot. Persze ez sem azt jelenti, hogy megelőzően nem lehetett hasonló, de nem találtam feljegyzést 
ezzel kapcsolatosan. Így csak azok ismeretével gazdagodtunk, amit már ennek során bemutattam. A jelölőbizottság minden 
valószínűség szerint figyelembe vette a keblitanács ajánlatát, melyet aztán ismertetett a közgyűléssel, s így annak rendje-
módja szerint megtörtént a titkos szavazás útján megejtett első, teljes mértékben szabályosnak minősíthető közgyűlési 
választás. 

Egyházközségi közgyűlés 
Úgy találtam, hogy Kiss Zoltán lelkész időszakának négy jellemvonását kell kiemelnem a közgyűlések tartásával 

kapcsolatosan. Az első e tekintetben az időpontra vonatkozik, mely két területre fordítja figyelmünket. Az egyik, amikor 
bizonyos csúszásokat tapasztalunk. Ez ténylegesen abban valósult meg, hogy a szokásos január-februári közgyűlés 
augusztus hónapra napolódott. Megnéztem a jelenléti felsorolást, s azt tapasztalható, hogy igen magas volt ebben az 
esetben az érdeklődés (1969). Ez viszont továbbra is kérdést jelent számomra, hogy miként volt lehetséges a közgyűlés 
ilyen időzítése még abban az esetben is, amennyiben láttam, hogy a vizsgálószék júniusban tartotta felmérő munkáját?! 

Az időpont eltolásával kapcsolatosan érdemes megfigyelnünk egy korábbról származó magyarázatot, melyben 
kimondta a keblitanács, hogy „ezután az évi szokásos közgyűlések a templomban tartassanak, mégpedig a konfirmáció 
alkalmával, mert ez alkalom bizonyult olyanná, hogy legalkalmasabb legyen az egyházi életünk ismertetésének lehetősége 
szempontjából, mert ilyenkor sokan szoktak lenni és a lelki légkör is a legalkalmasabb az egyházi ügyek iránti szeretet 
felébresztésére”.21 Nem értelmezem a fenti határozatot, csak azt nem értem, hogy az esperes miként egyezhetett bele ebbe a 
döntésbe, hiszen ma sem tudom elképzelni, még Debrecenben sem, hogy a konfirmációval egy időben legyen az 
egyházközség évi közgyűlése. Ami a tömeg jelenlétét illeti, ahhoz kétséget nem férkőztethet senki. A későbbiekből 
megtudjuk, hogy dugába dőlt a keblitanács előbbi határozata. 

A következő helyzetjelentés egyfajta hagyományra épül, illetve én is azzal a szándékkal közlöm, hogy 
megerősítsem a gyakorlatot, egyben pedig a jövőre nézve is felhívjam rá a figyelmet. Ez abban merült ki, amit megelőzően 
ünnepi ruhába öltözött keblitanácsként minősítettem, illetve a legtöbb közgyűlést megelőzően a keblitanács ülésezett, még 
egyszer megtárgyalva és határozati javaslatra emelve a szükséges intézkedéseket.  

A harmadik – szerintem legfontosabb jellemvonása az ismertetett időszaknak a női jelenlét a közgyűlésekben. 
Tegyük világossá a helyzetet! Nem azt mondom, hogy 1951-ig nem voltak jelen nők a közgyűlésben, hanem azt 
hangsúlyozom, hogy ennek nincs bizonyítéka a korabeli feljegyzésekben. Ekkor szembetűnően sokkal hosszasabb a 
jelenléti bejegyzés, ami egyenes következménye annak, hogy a nőket is felsorolták a közgyűlési tagok között. A következő 
esztendő, hasonló eseményén már csak öt nő nevével találkoztam, majd 1956-ra háromra zsugorodott ez az arány. Későre 
találkozunk újra velük, de ekkor már az egyházfik sorában. Igen, jól olvasta a kedves olvasó, és ne gondoljon arra, hogy 
eltévesztettem valamit a rendszerezés során. 

Végül pedig hadd érdemesítsem e helyen is megemlítésre azokat, akiket küldöttként érdemesnek tartott az RKP 
arra, hogy képviseljék a kommunista szellemiséget az egyházközség közgyűlésében. Rájuk vonatkozóan is megerősítem a 
keblitanács esetében tett megjegyzésemet.  

                                                 
21 Jegyzőkönyv – 1964.08.14./keblitanács/48. old/ 9. határozat. 
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4). Az egyházközség gazdasági élete 
Talán túlzásnak minősítik némelyek, ha azt mondom, hogy Kiss Zoltán lelkész kövendi pályafutásának kezdeti 

időszaka sok tekintetben rondábbnak bizonyul, mint bármelyik, azt megelőző korszak újjáépítkezését megelőző 
próbálkozás. Sajnálom, hogy ilyeneket írok, de ezt tapasztalom, amikor a gyülekezet életének egészét látó szemüvegén 
keresztül figyelem a régi megvalósításokat, de még elkeserítőbbnek találom az állapotot, amennyiben a lelkész helyébe 
képzelem magam. Ott áll egy tehetős, népes, lelkes gyülekezetben, tele lendülettel, fiatalos erővel, hittel és sok-sok 
reménnyel, de ugyanakkor tehetetlenül. Néhány hónappal ezelőtt még teljes volt az öröm, a lelkész boldogsága is, hiszen 
aki házasságra léphetett lelkészként a kövendi gyülekezettel, az jó szerencsét csinált akkoriban is. S lám, egy szempillantás 
alatt szertefoszlottnak látszott minden, ami anyagi biztonságot, gondmentes megélhetést, de folyamatos fejlődést jelentett 
az egyházközségnek és lelkészének egyaránt. Ami megmaradt mindebből: a gyülekezetét alkotó „saját népe” és alázatos 
szolgálat-készsége. Innen indult Kiss Zoltán lelkész anyagiakra figyelő pályafutása Kövenden.  

Az egyházközség anyagi helyzetének jellemzői 

Számadás –költségvetés 
Szeretném megvilágítani, sőt teljessé tenni a fennebb vázolt 

ábrázolást azzal, hogy - látszólag – senki nem engedett a helyzet 
nyomásának. Most, amikor teljes mértékben látom Kiss Zoltán lelkész 
szolgálatának lelki- szellemi és anyagi vonatkozásait, teljességgel 
elmondhatom, hogy a merőben, de ellentétesre megváltozott helyzetnek 
sem engedett. A végsőkig kitartott feladatai maradéktalan ellátásában – 
mellyel találkoztunk az előbbi két alfejezet során, de erről tett 
tanúbizonyságot abban a folyamatos küzdelemben is, mely még akkor sem 
ért véget, amikor nyugdíjazását kérte, illetve nyugállományba vonult. 
Miért nem fejeződött be a küzdelem? Azért, mert jött ugyan fiatal 
lelkészként Székely Miklós, de még neki is ki kellett várjon néhány évet, 
hogy ismét rendezze az egyházközség a megváltozott viszonyok szerinti 
sorait, s most már azokhoz igazítsa – bizonyos tekintetben új alapokra 
rakosgassa az egyházközség anyagi helyzetét.  

Arra kérem szeretettel a kedves olvasót, hogy amikor nézegeti az 
egyházközség számadásait, vagy éppen összehasonlítgatja az általam 
vázolt anyagi ügyeket a korábbiakkal, vagy éppen a mai helyzettel, ezt 
mindig azzal a háttér - lelkülettel tegye, mely ott élt visszavonhatatlanul a 
lelkészben, de azokban az egyházközségi tagokban is, akik szorosan a 
lelkész mellett álltak azért, hogy látva az ő küzdelmét maguk is 
hozzájáruljanak a holnapi lét könnyebbé tételéhez, s egyben a gyülekezeti 

élet is megmaradjon azon a szinten, amit elvártak mindenkor egy olyan egyházközségtől, mint Kövend.  
A számadásokkal kapcsolatosan annyit mondhatok, hogy helyenként a számok maguk helyett beszélnek. Ez azt 

jelenti, hogy minden egyes „Lei” a maga helyére került. A nehezen összegyűjtögetett pénz soha nem fedezte a szükségletet, 
pedig egyetlen olyan esztendőt sem sikerülne kiemelnem, melyben látszanak a túlköltekezés szándékai. Sőt, amennyiben 
kíváncsi valaki rá, akkor elmondom, hogy helyenként nyomon követhető a lelkész és kántor visszahagyott hozzájárulása, 
aminek nem részletezem eredeti ötletét. Annyit hadd jegyezzek meg ezzel kapcsolatosan, hogy a lelkész és kántor a lakás 
használatának díjába – felsőbb rendelet alapján – bizonyos összeget kellett befizessen. A lelkész 100 lei / hó összeggel 
járult hozzá, a kántor befizetése mindig érdekes háromjegyű számot mutat.  

A régi, pénztárvizsgáló bizottság egy darabig még tartotta magát. Az időpont meghatározható, hiszen 1959-ben 
nemcsak a nevében törekszik egy újabb meghatározásra, hanem a feladat lebontását illetően is. Az történt ugyanis az adott 
alkalommal és esztendőben, hogy az új számvizsgáló bizottság a „maga kebeléből” jelölte ki tagjait. Mit jelentett ez? Adva 
volt a keblitanács, melyet megelőzően gyűlésre hívtak annak rendje és módja szerint, létezett az ún. gazdasági bizottság, de 
ezek tudatában a helyszínen kijelölték azokat a tagokat, akikre aztán rábízták, hogy ellenőrizzék az egyházközség múlt évi 
számadásait. A bizottság tehát létezett és ellátta feladatát. Már ami eredeti kötelességét és annak teljesítését jelentette. 
Lelkiismeretesen átnézte és a keblitanácsnak, majd a keblitanács a közgyűlésnek ajánlotta a számadást. Sehol nem találtam 
egyetlen megjegyzést sem a számadásokkal kapcsolatosan, ami arra utalt volna, hogy akár elhibázottan került bejegyzésre 
valamilyen összeg. Említettem azt is, hogy Kiss Zoltán lelkész időszakában visszatért az Ádámosy korszakban megszokott 
gyakorlat, miszerint ismét a lelkész lett a pénztárvizsgáló bizottság elnöke, melyet a ’60-as években „számvizsgáló 
bizottságnak” becéztek. A bizottság munkájával kapcsolatosan nem mondhatok semmi elmarasztalót, hiszen az adott 
anyagi körülmények között pontosan és lelkiismeretesen végezték feladatukat. Arról azonban, hogy miként tudósítanak 
bennünket a korabeli feljegyzésekben, mindenképpen kell tennem néhány megjegyzést. Gyakorló lelkészként, de főleg 
visszaidézve saját pályafutásom kezdeti időszakát, szinte megértem, hogy a jegyzőkönyv elkészülésekor még nem volt 
pontosítva minden adat. Megtörténhetett, hogy az egyik egyházfi még nem adta le a pénztároshoz az utolsó gyűjtés 

Év Bevétel Kiadás Egyenleg 
1949 121588 116564 5024 
1950 125761 111849 13912 
1951 122204 118427 3777 
1971 35438,27 35323,05 115,22 
1972 33447,22 33417,75 24,47 
1973 38527,71 38494,60 33,11 
1974 34457,36 34415,70 41,66 
1975 42152,66 42096,30 56,36 
1976 62173 62122 51 
1977 54949 54870 79 
1978 52552 52522 30 
1979 58422 58392 30 
1980 58525 58293 232 
1982 61593 61539 54 
1983 57896 57776 120 
1984 60284 60214 70 

Számadás 



 21 

bevételét, vagy maga a pénztáros nem számolt el vele időben. Több oka is lehetett annak, hogy aztán végérvényesen 
kimaradtak a megfelelő feljegyzésekből a megelőző évre szóló, de a szokás szerinti számadási bejegyzések22. 

A második megjegyzésem magukra a megvalósított számokra, illetve a végeredményre vonatkozik elsősorban. 
Amennyiben alaposabban megfigyeljük a közölt számokat, nyomban észrevesszük azt a szembetűnő jelenséget, ami elénk 
tárul az ’50-es, majd a ’60-as évek megvalósításai közt. Lényegében nincs is nagy különbség, csupán megtévesztő, hogy az 
utóbbiakban, egészen 1976-ig megjelent az „erősnek” bizonyuló lej tört része, a bani. Persze, ahogy megvillant, szinte úgy 
el is tűnt a későbbiek során, aminek meg van a magyarázata, de hadd ne értekezzem e helyen erről.  

A harmadik és egyben utolsó tudósítás, melyet érdemesnek találtam arra, hogy lejegyezzem ebben az írásomban, 
valamilyen szinten már érinti a költségvetés alfejezetét, hiszen ott kezdődött mindig az elkövetkezendő időszak 
megvalósítása. Érdemes lesz majd valakinek ezen a téren is behatóbban vizsgálódnia, hogy még teljesebb képet 
rajzolhassunk közösen arról a megvalósításról, mely Kiss Zoltán lelkész nevéhez köthető, s melyről a fenti számok alapján 
bárki, könnyedén levonhatja a végső következtetést, hogy lám nemcsak elvégezte feladatát a nehéz korszakban a lelkész, a 
keblitanács, a gyülekezet, hanem még eredményesen is, hiszen a kevés záradék megbecsülése sokkal fontosabb, mint a sok 
pazarlása. Ez így igaz és nincs is semmi kivetnivaló ebben, mert a nehezen összegyűjtögetett banikat komolyan és 
lelkiismeretesen rakosgatták egymás mellé, de a megvalósításokban időnként alig fért bele a lelkész szerény fizetésének 
egy része, majd ehhez csatolhatóan, hasonló megjegyzéssel a kántoré. Akinek teljes lehetett a boldogsága, az a harangozó 
volt, hiszen ő, vagy ők megkapták mindig a nekik megígért fizetést. Na, de nézzünk csak vissza! Mennyi pénzért 
harangoztak havonta?  

Az egyházközség költségvetéseivel kapcsolatosan érdekesebb tudósításokkal, sőt változtatásokkal találkoztam. A 
továbbiakban – a számok ismertetésének társaságában ezzel szeretném megbarátkoztatni a kedves olvasót.  

Először is. Amennyiben megfigyeli a mellékelt táblázatot, akkor tapasztalja, hogy helyenként két oszlopban 
tüntettem fel adott esztendő két tervét. Az első oszlopban a bevételek és kiadások azonos számot tükröznek, hiszen ezt így 
is készítették el a jelzett években, a második oszlop bejegyzésében viszont a javított költségvetés szerepel. Erre még kitérek 
a későbbiek során.  

Második megjegyzésem magára a költségvetéssel kapcsolatos tudnivalókra vonatkozik. Egy megfelelően átfogó 
jellemzés elkészítése érdekében három fontos szempontot kell figyelembe vennünk Kiss 
Zoltán lelkész időszakában. Azaz négyet, amennyiben a már többször is emlegetett 
nehézségeket szemléljük. Egyelőre maradjunk az első megállapításomnál! 

1). Olyan változtatásoknak vagyunk szemtanúi az évek során, hogy időnként 
megkörnyékez a hála, hogy nem abban a korban éltem, illetve nem kellett 
közreműködnöm az adott időszak költségvetés-készítéseiben. Annyira hatása alá kerülök 
ennek az érzésnek, hogy még az írást is abba kell hagynom. Valósággal megráz a múlt 
hatása. Nem tudtam, hogy a lelkészt sajnáljam, vagy a keblitanács lelkes tagjaival 
vakarjam a fejem. Időnként még az is megfordult az eszemben, hogy meg kellene 
keresnem egy olyan embert, aki arra a meggyőződésre jutott, hogy már nem elegendő, ha 
szidalmazza a pénzügyeket intéző, azt irányító, vagy vezető személyt, hanem meg kell 
mielőbb festenünk egy olyan képet róla, amit nem akaszt majd a falra egyéb elismerései 
mellé. És tessék nekem elhinni, még nagyon finoman fogalmaztam. Persze mentségül 
szolgálhat az egyházi felsőbbség számára is, hogy az ő hátuk mögött még keményebben 
ott állt a kor „elvtársa”, aki kiadta a számára is felülről érkezett parancsot, mert a jó ügy 
érdekében, de az emberek boldogulása tekintetében is ezt kívánja a „pártunk” és 
„kormányunk”. Azt szerettem volna hallani, hogy milyen véleménye volt erről a 
lelkésznek. Vagy lassan elmondott-e maga elé egy merészebb megjegyzést, amikor 
leellenőrizte, hogy senki nem hallja. Mert azt nem sikerült még feltételeznem sem, hogy 
ne okoztak volna „némi” bosszúságot azok a változtatások, melyek miatt nemcsak újból 
kellett számolnia a kínosan összeállított költségvetés-tervezetet, hanem időnként még 

magára is kellett vállaljon olyan felelősséget, amihez tulajdonképpen semmi kedve nem volt. Itt olyan váratlan fordulatokra 
utalok, melyekre még visszatérek a későbbiek során.  

Az első, komolyabbnak mondható változtatással 1961-ben találta szembe magát az egyházközség. Teljes 
nyugalommal fogadták a hírt, miszerint ettől az évtől kezdve december 10-ig össze kell állítaniuk és elküldeniük a 
következő évre szóló pénzügyi tervet. Ez így elfogadhatónak, sőt mi több a keblitanács részéről teljes mértékben érthetőnek 
és teljesíthetőnek is bizonyult. Arra azonban nekünk már gondolnunk kell, hogy még két hét volt a karácsonyi ünnepekig, 
ami a gyülekezeti életben az őszi „libaszámolást” jelentette. Azt sejtették, hogy kik fognak fizetni a gyülekezeti tagok 
közül, s talán még azt is, hogy mennyi pénzre számíthatnak a karácsonyi ünnepen, ami szaporítja majd az egyházközség 
pénztárát. Arra viszont egyetlen utalás sem történt, hogy melyik ennek a valószínűsíthető felső, vagy alsó határa. Ezek 
figyelembe vétele mellett, akkor nem nehéz elképzelnünk azt a keblitanácsot, amelyik a lelkész vezetésével összeült és 
sorba rakta a jövő év szükséges kiadásait, majd összeadta, a végén pedig azt mondta: lesz valahogy. Bár csak ennyivel 
megúszták volna. Helyenként még azt is tapasztaltam (1966), hogy áprilisban még nem érkezett vissza a jóváhagyás. Ez 
viszont azt jelentette, hogy az elmúlt esztendő decemberétől fogva, sok kínnal megszületett és felterjesztett költségvetés 
még mindig nem kapta meg a megfelelő láttamozásokat. 

A váratlan változtatások egyik következő mozzanataként - azt a számomra ma már nehezen elfogadható gyakorlatot 
kell említenem, amikor kibontotta a lelkész az egyházközségnek címezett borítékot, látta, hogy visszaérkezett időben a 

                                                 
22 Jegyzőkönyv – 1960.03.13./3. old/6. határozat. 

Év B: – K: Javított 
1949 42141  
1950 145429  
1951 151209  
1952 9408,50  
1962 23400 27800 
1972 40100  
1974 43800  
1975 46500  
1976 47100  
1976 56400 58400 
1978 58700  
1979 60400  
1980 62200  
1981 59900 63000 
1982 60300  
1984 58355  
1985 68000  

Költségvetés 
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jóváhagyott költségvetés, aláírva, pecsételve, úgy, ahogy az kell, majd szomorúan nézte, hogy itt-ott pirossal kijavítottak 
néhány számot, melyet minden bizonnyal jobban ismertek odafönn. Aztán nem panaszképpen, de megemlítette a 
keblitanácsnak, hogy rosszul számítottak ki valamit, amiért 2000 leivel a Főhatóság átjavította, sőt ezzel a javítással hagyta 
jóvá az 1977-re szóló pénzügyi tervüket. „Ráadásként” kezelte a keblitanács a feljavított összeget. Egy darabig értetlenül 
álltak a helyzettel szemben, hiszen az egyházközség teherbíró képességét mégis csak ők ismerik jobban, ők tudják, hogy 
mire számíthatnak, ismerik a gyülekezeti tagok adományozó lelkületét, de hát azért ilyen merészen mégsem bizakodnak. 
Egyelőre talány maradt, hogy honnan sikerül előteremteniük a szükséges pénzt.  

1979 aztán meghozta a teljes örömet. Azt hittem, amikor meghallottam, hogy mostantól kezdve román nyelvű 
űrlapon kérik a következő évre szóló pénzügyi tervet, hogy átsuhan a soha nem tapasztalt idegesség a keblitanács tagjain. 
Ezzel szemben mélységes nyugalom, rend, fegyelem maradt. Hát miért is izgassa magát a vezetőség egy olyan intézkedés 
miatt, aminél sokkal keményebbeken átjutottak már az előttük járók. Az igaz, hogy Fikker annak idején úgy nyilatkozott, 
hogy „mi ezt a munkát magyarul csináljuk, csak azért van, mert másképpen nem tudjuk”, de hát ez akkor az egyleti 
tevékenységre vonatkozott ugyan, ami mögött sokkal több anyagi mozgott. Viszont azt is csak magyarul tudták végezni. A 
mostani keblitanács sem tett mást, csak úgy intézte ügyeit, hogy előre haladjon az egyházközség. Különösebb akadálya 
nem volt az űrlap kitöltésének, hiszen a számok románul is ugyanazt jelentették. A magam részéről messzemenően 
dicsérem a korabeli vezetőséget és áldom emlékükben is azokat, akik némán fogadták az intézkedést. Még legalább nem is 
legyintettek egyet, mint akinek meg van egy (le)értékelő véleménye. 

2). Valamilyen szinten érintettem a második kérdéskört, amikor a változtatásokat említettem. Ezek viszont közel 
sem hozták meg azt az „örömet”, melyet maguk a tervezet módosítások jelentettek az egyházközség anyagi életében. 
Néztem a számokat, és arra törekedtem, hogy megértsem azt, amit tudnom kell ahhoz, hogy elfogulatlanul, de a helyzet 
ismerete mellett, végtelen tárgyilagossággal kell bemutassak, azt ugyanis, hogy micsoda munkát végzett a lelkész, majd a 
bizottság, a keblitanács, de az egész gyülekezet. Ehelyett viszont ráébredtem, hogy nem csupán valami varázslatot végeztek 
a számokkal, hanem még jobban megnehezítették az amúgy is eléggé zűrös egyházközségi életet. Hozzáteszem azt is, hogy 
persze, a rend, a pénzügyi fegyelem mindig megkövetel(het) hasonló intézkedéseket, de hát könyörgöm, - ami teljesen 
fölöslegesnek bizonyult, azzal kínozni olyan embereket, akik alig tudják tartani a lelket embertársaikban, a gyülekezetben, - 
az én szememben nemcsak gyarlóságot, hanem egyenesen bűnt jelent.  

Az 1949-ben jelentkező módosítások még előfutáraként sem minősülnek a későbbiekben tapasztalhatóknak. 
Ugyanis ezeken senkinek nem kell csodálkoznia, mert a megváltozott politikai –társadalmi - bizonyos tekintetben már a 
pénzügyi helyzet váratlan változtatások elé állították az egyházközség vezetőségét, ami nemcsak egy sor bizonytalanságot 
hozott a költségvetés egyes tételeiben, hanem teljes mértékben át kellett rendezkedniük egy másfajta anyagi világra.  

1972 meghozta az „igazi áttörést”. Abban az esetben, amennyiben az egyházközségnek nem sikerült tartania magát 
a tervezetében szereplő tételekhez, módosítási kérelmeket kellett benyújtania a Főhatósághoz. De ugyanakkor 
engedélyeztetnie is kellett ezeket és bizony nem a Főhatóság „jószívűségén” múlt esetenként, hogy nem az elvártaknak 
megfelelően kapták a visszajelzéseket.  

Persze, nekem könnyű – mondhatják, mert természetesnek tartom az egyházközség autonómiáját, miszerint az 
erejéhez, megvalósításaihoz képest kell rendeznie anyagi kiadásait, s amennyiben időközi változtatásokra kerülne sor, 
akkor arra – szintén természetes módon – utólagos jóváhagyást kér a felsőbb hatóságtól. Feltételezhetjük, hogy az esetek 
többségében megkapta a kövendi vezetőség is ezt az utólagos jóváhagyást, de nekem nem ezzel van elsődleges gondom, 
hanem azzal a munkával, melyet láthat a kedves olvasó is a mellékelt ábrákban. Csökkenteni, növelni kellett egyes tételeket 
a bevételi, kiadási oldalakon, hogy végül ugyanazt az eredményt kapják. Olyan pénzügyi mesterkedésekre oktatták az 
egyházközség elöljáróságát, amihez már - kis túlzással - helyenként közgazdászi ismertre is szükség volt. Utána néztem, 
hogy melyik volt egy olyan év, amelyben kimondott magasságokat ért el a változtatás és úgy találtam, hogy 1975 pénzügyi 
tervében sikerült elkövetni a legtöbb módosítást.  

Alázattal kérem, hogy kezelje megfelelő komolysággal a kedves olvasó az alábbi történetet. Előfordult ugyanis, 
hogy 1977 decemberében – mondjuk: határidőn belül – elkészítette az egyházközség a következő évre szóló pénzügyi 
tervét. Erről tudomást szerzett a keblitanács is, s bizonyára többen a tagok közül, hiszen már karácsony harmadnapja volt, 
amikor lassan befejezték az ünnepi örvendezést, és arról beszélgettek, hogy miként szervezzék meg a szilveszteri 
mulatságot. Ekkor aztán hirtelen visszatért az ünnepi öröm, hiszen – talán éppen a lelkész – bejelentette, hogy a Főhatóság 
1000 lei adományban részesítette az egyházközséget, melyet a következő évben kiutalnak költségvetési tételként. Aztán 
nyomban szétfoszlott az öröm, hiszen rádöbbentek, hogy ilyen altétel nem is szerepelt a felküldött, jóváhagyásra váró 
költségvetésben. De semmi baj, azért találták ki a módosítási kérelem lehetőségét, hogy változtassanak a helyzeten. A 
teljesen friss költségvetés így esett ismét a módosítás áldozatául 1978-ban.  

3). A fentiek után jó lenne pontot tennem a költségvetéssel kapcsolatos ügyek végére. Erről viszont még mindig 
nem lehet szó, hiszen még rosszabban aludnék, ha elhallgatnám azokat a lényegesnek számító, ráadásként jelentkező, 
nehézségeket, melyek nemcsak tovább bonyolították az egyházközség anyagi életének nehézségeit, hanem még több 
embernek okoztak háttér-bosszúságot. Miért nevezem így? Azért, mert ez a türelmes kövendi gyülekezet, annak 
vezetősége, de lelkésze sem szólt egyetlen panasz, vagy zokszót sem amiatt, hogy újabb nehézségek „sortüzébe” került. De 
ha legalább megemlítették volna néha, hogy voltak ennél sokkal keményebb időszakok. Semmit nem szóltak, hanem 
hozzámérték magukat az adott időszak lehetőségeihez, próbálkoztak, reménykedtek, és végül megoldották feladataikat.  

Nem szeretnék belenézni tüzetesebben 1961 eseményeibe. Legalábbis pénzügyi téren. Az előbbiek során 
tapasztaltuk, hogy milyen komoly követelményeknek kellett megfelelnie a pénzügyi ügyvitelnek. Amikor viszont a jelzett 
esztendőben láttam, hogy június hónapban még mindig határozati szinten állt az egyházközség évi költségvetése, ez már 
sokkal többet jelentett, mint néma hallgatást, vagy utólagos beleegyezést. Legalábbis a Főhatóság részéről. Ráadásként 
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június 3.-án fogadták el az elmúlt évi zárszámadást is. Arról meg vagyok győződve, hogy sok mindenre kitekintő 
magyarázkodásra volt szükség, hogy ez a késés megfelelően igazolásra kerüljön.  

Egy következő szempont, melyet mindenképpen ki kell emelnem a nehézségek között az, melyről már érintőlegesen 
tettem némi megjegyzést. Akkor arra utaltam – a keblitanács segítségével, de főként annak meggyőződésével, hogy a 
kövendi helyzetet csakis és kizárólagosan a kövendiek, közelebbről a vezetőség ismerte. Tapasztalatból mondom, hogy 
elegendő volt egy falurészen, körzeten, egy utcán gondolatban végig szaladnunk ahhoz, hogy felmérjük az ott lakók anyagi 
hátteréből megítélhető, várható pénzügyi gyűjtés nyomán megszületendő eredményt. Ennek teljes ismeretében volt a 
kövendi vezetőség, amikor komolyan fontolgatták, hogy miként lesznek képesek arra, hogy kitermeljék a Főhatóság által 
javasolt különbözetet. Észérveik számukra meghatározóak voltak, hiszen előtte és utána is hasonlóképpen számoltunk 
mindig a költségvetések elkészítése rendjén. Azt hozták fel első helyen magyarázatként, hogy amennyiben az 
egyházközség pénzügyi terve megkövetel évi 59900 leit, akkor ennek fedezetét nem oszthatják le minden esztendőben a 
hívekre, hiszen ez folyamatos kellemetlenség forrásává válna. Így is csupán 491 x 100 leivel számolhatnak, abban az 
esetben, ha megtörténne az, amire még soha nem volt példa, hogy mindenki megfizeti a fenntartását. Ebben az esetben is 
még mindig fennmarad 10800 lej, melyet a többi bevételi forrás (adomány, perselypénz) kellene fedezzen. Erre pedig 
semmi lehetőséget nem látott a vezetőség.  

Végül pedig felhívom a kedves olvasó, de a későbbiekben kutatásokat végzők szíves figyelmét is, hogy helyenként 
megtévesztő módon szerepelnek adatok. Meghatározottan 1961-et hozom fel példának, amikor némi eltolódás látszik a 
költségvetés elkészítése, annak megtárgyalása és jóváhagyási kérelme között. Egyszerű a magyarázatom erre a tévedésre, 
hiszen senki sem gondolhatja komolyan, hogy márciusra előhozták volna a különben decemberi hónaphoz kötött 
határidővel rendelkező, következő évre szóló pénzügyi terv elkészítését. Már csak egy ilyen intézkedés hiányzott volna, az 
amúgy is sok nehézséggel „megnyomorított” pénzügyi mozzanatok sorából.  

Más pénzügyek 
Csakugyan arra is jó ez a fejezet, hogy itt még külön megemlítsem mindazt, amit az előbbi felsorolásból kifeledtem. 

De amint az majd tapasztalható, sok minden maradt még hátra, melyek mind hozzátartoznak az egyházközség tárgyalt 
időszakának anyagi, pénzügyi megvalósításaihoz, vagy éppen megvalósítandó követelményeihez. Persze ezekhez még 
társítható néhány újszerű adat, mellyel még közelebb kerülünk egy-egy ismeretlenhez. Több helyen is említettem már a 
pénzügyi reform végrehajtását. Ez természetesen érintette az egyházközséget is. Nem csak azért, mert módosításokat kellett 
kérnie, hanem azért, mert megjelent a pénzügyi kezelés során a Lei tört része, a bani. Ez tulajdonképpen 1952-ben 
tapasztalható az egyházközség pénzvitelében, de ennek nyomai felfedezhetők abban a csúszásban is, amikor várták, hogy 
történjen már valami a régi szapora lei, és az új erős megjelenésével. Arról most nem beszélek, hogy mit jelentett a milliós 
nagyságrendű pénzről történő átállás, hiszen az már korábban megtörtént. Itt az újabb hullám következményeként 
tapasztalható, hogy a százezres nagyságrendről ismét visszakerült a helyére a pénz. Valami hasonlót végeztek, mint amikor 
az 1000 lei helyett 1 leuról beszéltünk. Vannak, akik ma sem tudják lebeszélni magukat a régi pénz emlegetéséről, s 
ilyenkor tanácstalanul állunk, mert van eset, hogy öt leit kell fizetnünk, az eladó pedig ötezret kér tőlünk.  

A pénzügyi világ egyik hatásos élményeként éltem meg magam is, amikor az egyházközség átállt a régi rendszerről 
arra az újra, melyet a banki betétek, utalványok, készletek, alapok jelentettek a korábbi lelkészek és egyházközségi vezetők 
életében, most pedig egy állami kézben levő, ún. CEC-hez kellett beadniuk a kérést. Szerettem volna látni a régi emberek 
arcát! Vajon mi rajzolódott ki rá? A döbbent redői közt lehetett-e találni némi remény-vonalat? Lehetett-e ennél nagyobb 
csúfságot űzni olyan emberekkel, akik biztonságosan megteremtették annak idején a belső emberek fizetését biztosító 
alapot? Miként viselték el azt a gúnyt, mely régóta teljes megalázottságba taszította annak az embernek a lelkét, 
egyéniségét, aki szíve teljes szeretetével csüngött nemzetén, egyházán, népén? Kellett még ez ráadásként az 
egyházközségnek, ahol elhelyezhette nehezen összekuporgatott garasainak aprópénzben kifejezhető maradványait? Nem 
volt semmi szükség rá. Ennek ellenére teljesítették a parancsot, hogy ebben se maradjanak alul. Mint szófogadó gyermekek 
a legkisebb lehetőségét se adják a hibázásnak.  

Aranykönyv 

Amint látja a kedves olvasó is, a kimutatás nem készült a teljesség igényével, de ízelítőt 
kínál arról a jókedvű adakozásról, melyet magáénak tudhat és mondhat a kövendi gyülekezet. 
Most is szeretném elkerülni azt a csapdát, melyet saját magamnak állíthatok fel éppen az által, 
hogy adott adományozásokat kiemelek a többi sorából, vagy éppen azokat hallgatom el, melyeket 
első helyen kellett volna említenem. Úgy tapasztaltam, hogy minden adomány megkapta a 
megfelelő köszönet-hangsúlyt és elismerést abban az időszakban, amikor azt adott személyek jó 
szívvel felajánlották az egyházközség javára. Mint ilyen nem is követek el semmilyen mulasztást, 
hiszen Kiss Zoltán lelkész csakugyan szívből és mély hálából indíttatva, minden esetben 
megköszönte a kegyes adományokat. Azt viszont ne feledjük el, hogy éppen a vezetőség 
döntésének köszönhetően történt egy olyan intézkedés, mely szóra érdemes éppen a gyakorlata 
miatt. Ez pedig azt jelentette, hogy minden esetben külön jegyzőkönyvi megemlékezéssel, 
ismételten megköszönték a nagyobb adományokat. Mit értettek a „nagyobb” alatt? Konkrétan a 
100 lej, illetve az azt meghaladó adományokat.  

Kiss Zoltán lelkész időszakának Aranykönyvével kapcsolatosan még két fontos 
megjegyzésem van. Az első azokra az adományozásokra vonatkozik, melyek elsősorban a 

Év Bejegyzés 
1972 15733,50 
1973 16639,60 
1974 17535,25 
1975 9976 
1977 12555 
1978 12639 
1979 20938 
1980 19309 
1982 31927 
1983 30397 
1984 59128 
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konfirmációi ünnepélyekkel hozhatok összefüggésbe. Ezért bizonyára nem sértődnek meg azok a csoportok, akiknek 
adománya értékében, de jelentőségében is alsóbb „elismerésnek” örvend majd egy későbbi felsorolást követően. Én ennek 
az igénynek itt nem tehetek eleget, de azt mégsem hallgathatom el, hogy van néhány adomány a templomi berendezésben, 
melyről szinte minden alkalommal figyelmeztetően visszanéz egy-két keltezés, valamint az azokban konfirmáltak 
ajándékozási jó szándéka. Persze nagyon fontosak és sokkal értékesebbek ezek az adományok, mint ahogy azt nekem 
sikerülne most megköszönnöm. Nincs is erre semmi szükség, hiszen, amint jeleztem, már megtette annak idején Kiss 
Zoltán lelkész. Nekem sokkal másabb a feladatom ebben az esetben, amit abban juttatok kifejezésre, hogy a kor 
hangulatának megfelelően hálával, tisztelettel és odaadó szeretettel gondolok a „nemes lelkű, hitbuzgó unitárius” 
asszonyokra, akik elkészítették és felhelyezték ezeket. Egyben hálás vagyok minden kövendi nevében azoknak, akik 
hasonló érzéssel és szeretettel letették legkisebb ajándékaikat is az egyházközségnél azért, hogy ezzel is kifejezzék szeretett 
egyházuk iránti hűségüket és ragaszkodásukat.  

Kedves barátom, lelkész - esperes szíves figyelmébe ajánlom, hogy 1978-ban még teljes mértékben hagyományban 
volt az egyházközségben az a szokás, miszerint a lelkész újesztendő első napján azzal boldogította híveit, hogy hálából, 
szeretettel felolvasta istentiszteletet követően az elmúlt esztendőben tett kegyes adományokat. Amennyiben meggondolja 
magát, s erre a hívek is vállalkoznak, akkor szíves figyelmébe ajánlom e hagyomány visszaállítását.  

Egyházfenntartás 

Szeretném helyreigazítani azt a téves elképzelést, mely azt állítja rólam, hogy azzal a céllal vetem papírra jelen 
soraimat, hogy segítő kezet nyújtsak azoknak, akiknek minden célja, hogy múltidézésükben 
korholják, elmarasztalják azokat, akiknek köszönhetnek mindent a mai valóságért, vagy rosszabb 
esetben pálcát törjek fejük fölött, mellyel pontosan annak a jézusi törvénynek ártok a legjobban, 
ami arra kér mindnyájunkat, hogy ne ítélkezzünk mások fölött. Nekem az a feladatom, hogy sorba 
rakjam az eseményeket, történéseket és adatokat, melyekből összeáll majd egy szerény, vázlatos 
írás arról a korról, melyben egy-egy lelkész és a mögötte álló vezetőség arra törekedett, hogy a 
lehetőségek között a legjobbat hozza ki. Sehol nem volt egyetlen panasz sem azért, hogy milyen 
helyzetbe kényszerült az egyházközség annak köszönhetően, hogy lassan mindenétől megfosztotta 
az új rendszer (1949). Azért sem hallatszott egyetlen zokszó sem, hogy milyen nehéz életük van az 
egyre szigorúbbá váló anyagi nehézségek, jegyrendszer stb. miatt. Tudták, hogy ezzel nem oldják 
meg a feladatokat, a sírásuk még több elkeseredést okoz, s ezért – ha tették is – olyankor 

keseregtek, amikor nem látta senki. Ennek a szemléletnek talán éppen elsődleges szószólója volt Kiss Zoltán lelkész, aki 
egyetlen pillanatot sem hagyott ki, hogy ne tegye szóvá az egyházfenntartás befizetésének, összegyűjtésének 
szükségességét, de ennek ellenére sehol nem találtam egyetlen „könnyes” bejegyzést sem. Ráadásul azt is elmondom, hogy 
túlzott emlegetés miatt sem keletkezett bennem egy olyan érzés, ami kimondatta volna velem, hogy „ez azért már sok”. 
Ennek pontos ábrázolására viszont én nem leszek képes. Nem ajánlom, de nem is szorgalmazom ennek a témának külön 
kifejtését, hiszen nem minden esetben kellemesek a benne foglaltak. Ennek ellenére törekszem, hogy a jellegénél fogva, de 
fontossági sorrendben az első helyet kikövetelő, egyházközségi bevételi forrásról megfelelő tájékoztatásban részesítsem a 
kedves olvasót.  

1949-ben már több tekintetben is megmutatkozott az átalakulás várható jele. Azért annak megfelelően indult az 
„első kezdeményezés”, amikor arra törekedtek, hogy „kivessék” az egyesekre szabott egyházi adót. Ne feledjük, hogy ennek 
még a régi íze szerepelt az akkoriak fogalmazásában és nem az új, mellyel a későbbiek során találkozunk. Az „egyházi 
adó” alatt a Fikker idejében bevezetett nemzetmentési cselekedet értendő továbbra is, aminek teljes mértékben átalakított 
formájává vált 1951-ben az „önkéntes hozzájárulás”, majd egyházfenntartás. Mielőtt tovább mennénk, hadd állapítsak meg 
két, igen fontos tényezőt. Az első az esztendőre vonatkozik, hiszen ez számít a kezdetnek abban a tekintetben, hogy az 
egyházközség teljes mértékben új pénzügyi alapokra kellett helyezze bevételinek forrását. A második magyarázat viszont 
magára az „önkéntesre” utal vissza. Ez tulajdonképpen attól a perctől kezdve, hogy kitalálták, nem volt soha önkéntes. Az 
teljesen más kérdés, hogy annak minősítették az évtizedek során. Az egyházfenntartás Kövenden nem kapott soha önkéntes 
jelleget, legalábbis Kiss Zoltán lelkész idejében nem. Önkéntes volt és maradt minden adomány, mellyel saját belátása 
szerint hozzájárult valaki az egyházközség előmeneteléhez. Legyen ez halotti megemlékezés, úrvacsorai adomány, 
légátum, vagy más gyűjtések alkalmával felajánlott termény, vagy pénz. Az egyházfenntartás összegét mindig egységesen 
és személy szerint állapította meg az egyházközség vezetősége. Ami sajnos, de egyben szükségszerűnek is bizonyul, az 
nem más, hogy mindig az egyházközség folyó kiadásai, általánosságban a lelkész, kántor, harangozó fizetése, illetve az 
azzal járó plusz-kiadások jelentették az alapot a költségvetés kiszámításakor. A másik két bevétel, ami a perselypénzt és a 
kegyes adományokat jelentette, mindig kiszámíthatatlanul érkezett. Erre soha nem alapozhatták a következő évi pénzügyi 
tervet. Így hát maradt egyedül a hívek egyházfenntartói járuléka.  

A továbbiakban három területre csoportosítottam az egyházfenntartásokhoz köthető tudósításomat.  
1). Első helyen említem a megoldásokkal kapcsolatos próbálkozásokat. Itt bemutatom a sikeres és kevésbé 

eredményes kísérletezéseket is. 1953-ban találtam az első, helyénvaló, a követelménynek minden szempontból megfelelő 
javaslatot, amikor elhangzott (Kisgyörgy Ferenc), hogy osszák fel ismét új körzetekre a falut, ami nemcsak a pénz 
összegyűjtésében lesz előnyére az arról felelősök esetében, hanem főként a meggyőző munka válhat sokkal sikeresebbé. 
Mit kell ez alatt értenünk? Azt, hogy a körzetfelelősek, majd később az egyházfik vállalták a feladatnak azt a részét, hogy 
házról-házra járva meggyőzték az egyházközségi tagokat a kialakult helyzet szükségességéről és az egyházfenntartás új 
jellegének és elmaradhatatlan voltának egyetlen változatáról. 

Év Összeg 
1953 2 lei 
1957 2,50 
1961 30 
1962 50 
1973 65 
1978 80 
1978 100 
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Amikor nekilendültem a kövendi egyházközség 85 évének összegezésére, akkor nem szerepelt eredeti 
elgondolásomban, hogy kitérek majd a fenntartási forma részletesebb ismertetésére. Tapasztalatból tudtam ugyan, hogy ez 
elkerülhetetlen kérdés lesz, de akkor arra gondoltam, hogy néhány kerek mondatban elmondom, hogy mi a véleményem 
vele kapcsolatosan. Aztán az egyházközség 1951. évét kutatva – ami elég rég volt - rájöttem, hogy bármennyire is napolni, 
mellőzni kívánom a témát, előbb-utóbb eljön a pillanat, amikor nem lesz kiút. Lám itt van. Most is meggyőződésem, hogy 
van ennél a kérdésnél sokkal szebb és jobb téma a kövendi gyülekezet életében, de ezeknek előtárásával lesz teljesebb a 
Kiss Zoltán lelkészről kialakított ábrázolás. Meg kell látnunk a mellette álló keblitanácsban azt a segítőtársat, mely 
szüntelen kereste a megoldásokat, melyekről hitték, és vallották, hogy végérvényesen teljesítik a küldetésüket. Régi 
gyakorlatokra fektették az új döntéseket, amikor hangsúlyozták, hogy figyelembe vették a tagok „munkabírását”, amikor 
16-70 év közé szorították a jogosultak, fizetőköteles tagok életkorát (1957). Ezzel viszont még annyira elején járt az ügy, 
melyből senki nem látott még egyetlen leit sem. Ami ezután következett, az kimerítette a szükséges források 
előteremtésének feltételeit. Most nem éppen arra gondolok, hogy a gyülekezeti tagoknak elő kellett venniük a 
pénztárcájukat és fizetniük, hanem arra, hogy munkába kezdtek és azt folytatták a körzetfelelősök. Nekik kellett ugyanis 
meggyőzniük a „többséget” arról, hogy ez a fizetési mód, ez az új „kötelező” összeg elmaradhatatlanul szükséges. Meg 
kellett magyarázniuk minden esetben, hogy mi történne akkor, ha nem lesz meg a kellő pénzkészlet, de meg kellett azt is 
hallgatniuk, hogy mit mondtak néhol nekik, amiről nem készült feljegyzés. Ezért mondtam, hogy több kutatásra is szükség 
lenne e tekintetben.  

1962-ben az esperesi vizsgálószék sietett a lelkész és a keblitanács segítségére, hogy együttesen meggyőzzék az 
egyházközség tagjait az emelés szükségességéről. Magam is találkoztam hasonló fejtegetésekkel jegyző koromban, amikor 
azt bizonygattuk, hogy adott egyházközségben már ennyi, a másikban pedig annyi a fenntartás személyre szóló összege. 
Ekkor történetesen Magyarszovátot említette Sebe Ferenc esperes azt hangsúlyozva, hogy azonos a két egyházközség. A 
példában említett közösségben pedig már 55 leit fizettek évente. Ez persze dicséretesen hangzott, de ennek ellenére nem 
volt elég meggyőző az érvelés.  

1967-ben a lelkész állt elő egy „kidolgozott” tervvel. A korabeli tanácskozás egyetlen tárgysorozati pontját, a be 
nem folyt egyházfenntartással kapcsolatos kérdés jelentette. Pillanatnyilag azt hitték még a keblitanács tagjai is, hogy a 
lelkészük csakugyan megtalálta a megfelelő megoldást. Így most már végre, 1967 decemberében kimondhatják, hogy a 
jövő évi terv összeállításakor minden régebbi gondot sikerült elűzniük, mert a lelkészüknek köszönhetően meg van a várva-
várt megoldás a hívek egyházfenntartói járulékával kapcsolatosan. A papjukat tisztelő és szerető atyafiak türelmetlenül 
várták, hogy milyen, kidolgozott tervvel áll elő lelkészük, amikor meglepődve hallották, hogy a megoldás nyitját abban 
fedezte fel lelkészük, ha minden család lemondana a közelgő karácsonyi ünnep alkalmával egy liter borról. Ez egyik részen 
jól, a másikon pedig rosszul hangzott. Ma már csak azt kellene nekem is tudnom ezzel a tervvel kapcsolatosan, hogy vajon 
úgy képzelte el Kiss Zoltán lelkész, hogy az adott liter bor árát amennyiben befizetik az egyházközség pénztárába, akkor 
máris helyrebillenne a pénzügyi egyensúly? Erre viszont nincs válasz. Kicsit később a lelkész „mindenkinek kellemes 
karácsonyi ünnepeket kíván abban a reményben, hogy az ünnepi jókívánság biztatás és bátorítás lesz a lendület teljes 
feladat elvégzésére, mely előtt most áll a kövendi unitárius egyházközség vezetősége” 23.Na, hát! Kell ennél több? 

Az „egy liter boros” megoldás többé nem került terítékre, de az biztos, hogy komoly lépésre szánta el magát a 
keblitanács. 1970 februárjában 60 (hatvan) apró körzetre osztották a falut abból az elgondolásból, hogy 6-7 körzet 
gondviselőjévé lesz egy-egy keblitanácsos. A nagy tervet azzal tetőzték, hogy heti egy lei / személy gyűjtöttek a kiadások 
folyamatos teljesítése érdekében. A terv elindult, de nem vált sikeressé. Gondoljuk csak el: mennyi feláldozott idő, mennyi 
kockáztatott türelem, mennyi törődés és anyagi intézés kellett ennek háttérmunkájához! 

1975-ben egy újabb, döntő lépésre kényszerült a keblitanács. Azért nevezem határkőnek ezt az évszámot is, mert 
eddig nem tapasztalt mélységbe zuhant a fenntartások kinnlevősége. Ez indította arra az elhatározásra a keblitanácsot, hogy 
a lelkész nyilvánosan tegye közzé, azaz olvassa fel a hátralékosok névsorát. Bíztak ennek pozitív hatásában. Ha mondanom 
lehet, akkor éppen a szégyen kiválthatta a befizetések megszaporodását.  

1978-ban két részre, illetve négy csoportra osztották a falut. Arra gondoltak, hogy ezt meg kell lépniük a 
hatékonyabb gyűjtés érdekében. Az biztos, hogy Fikker idejében is volt egy hasonló intézkedés, amikor alszegre és 
felszegre osztották a falut, de az akkori és a mostani ügyrendezés tekintetében teljesen eltérő volt az alapcél. És a végleges 
eredmény is sokkal másabb képet mutatott.  

2). Második helyre összegyűjtögettem azokat az adatokat, melyek valamilyen szinten kapcsolatban állnak a 
hátralékos kérdésekkel. Nincs ok az aggodalomra, mert nem részletezem a korabeli, hátralékos ívek ismertetését, sőt 
egyszerűen mellőzöm az ilyen típusú megközelítést, hiszen nem ez a célom, hanem inkább annak szemléltetése, hogy 
miként elevenedett meg ez Kiss Zoltán lelkész küzdelmében. Felhívom azonban a figyelmet arra is e helyen, hogy az 
iratokban kétféle hátralékkal találkozunk. Helyenként könnyen észrevehető, hogy miről szól a tudósítás, máshol viszont 
éppen az a gond, hogy nem válik ilyen egyértelművé. Meg kell különböztetnünk, tehát a „hátralékosokat” az egyházközség 
számlájára irt hátraléktól, „tehertől”, adósságtól. Ez utóbbival foglalkozom még röviden a vegyes pénzügyek kapcsán.  

E helyen érintenem kell a fenntartási üggyel kapcsolatosan azt a folyamatosan fennálló gondot, amit éppen azok az 
egyházközségi tagok okoztak, akik késedelemmel, vagy komoly eltolódással fizettek be az egyházközség pénztárába. Talán 
olyanok is lehettek, akiknek adósságát, csak halálukat követően rendezték a hozzátartozók. Itt sem ezeknek a személyeknek 
a bántásával próbálkozom, hiszen elég kellemetlen számomra is a téma, hanem arra figyelmeztetek óvatosan, hogy ez is 
egy olyan gondja volt Kiss Zoltán lelkész időszakának, mely éppen azért született, mert adva volt minden feltétel rá. Ezt 
komolyan gondolom, amikor ilyent kiejtek a számon, jobban mondva, leírok. Érdemes megfigyelnie mindenkinek azt a 
hangnemet, melyet mindig használt a lelkész, amikor erről beszélt. És hozzáteszem: elég gyakran hozta szóba a kérdést. 

                                                 
23 Jegyzőkönyv – 1967.12.20/keblitanács/131. old/25. határozat. 
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Mindig arra törekedett, hogy higgadtan, teljes alázattal, de ugyanakkor megfelelő komolysággal hozza nyilvánosságra az 
egyházközségnek azt a szükségletét, mely éppen attól a pénztől függött, ami még mindig kint volt szeretett hívei markában, 
zsebében. Ha nem látják be felelősségteljesen, és kötelességtudóan ezt, akkor még jobban megtorpan az egyházközségi 
élet, vagyis még annyira sem fog működni, mint jelen pillanatban.  

A ’60-as évek vége felé szinte nem találtam olyan bejegyzést, ahol ne jelent volna meg a panasz, vagy a befizetések 
elmaradása miatti elégedetlenkedések valamilyen változata. Persze ezek közt találunk néha magyarázkodást is, melyet ma 
természetesen, minden fenntartás nélkül elfogadhatunk. Többek között azzal indokolták a befizetések elmulasztását, mert a 
helyi TSz visszatartotta a decemberi kifizetéseket (1967 dec.). Most aztán ismét kellene nyitnom egy új fejezetet, hogy 
előtárjam a korabeli állapotokat. Ezt nem tehetem, hiszen arra már csak egy másik írásban biztosíthatok helyet. Az adott 
időszak egyetlen kereseti lehetőségének az akkori Termelő Szövetkezet bizonyult. Sokan háromszorosát is teljesítették a 
kötelező normának. Ennek ellenére úgy kellett átlépniük a következő évbe, hogy még februárban is várták a múlt évi 
bérüket. Az egykori aktivisták pedig csakis és kizárólagosan egyenlőségről és ugyanakkor jólétről beszéltek. Csakugyan 
igaza volt a rendszernek. Legalább egy dologban. Ami az egyenlőséget jelentette. Egyenlően nem kaptak semmit.  

1975 egy újabb határkövet jelentett az egyházközség történetében. Megtették az első, igen komoly lépést, hogy 
véglegesítsék a hátralékok felszámolását. Az viszont már akkor kiderült, hogy ennek egyetlen, járható, vagyis fekvő módja 
van. Amennyiben meghatározzák, hogy egy adós elhalálozása esetén, csak akkor végezhető egyházi szolgálat, amennyiben 
rendezték az illetőnek fennálló tartozásait. Tulajdonképpen ez az egyetlen, egyházfenntartásra vonatkozó döntés, mely – 
gondolom – mai napig érvényben is maradt az egyházközség életében.  

Végül pedig ennél a pontnál hadd említsem meg azt a határozatot, melytől kezdve az egyházfik kötelességévé tették 
a fenntartások rendszeres begyűjtését. Ez 1973-ban látott napvilágot. A körzetfelelősök megnyugtatására váljon, hogy 
ennek az volt az indító oka, hogy a jelzett esztendőben sokkal eredményesebb munkát végeztek az egyházfik, mint a 
körzetfelelősök, akiket éppen ezzel a céllal állítottak az adott körzet élére. Most már nem javítom ki az előbbi 
megjegyzésemet, hanem újrafogalmazom inkább. Örülhetnek az egyházfik, hogy 1973-ban szolgált elődeik tisztességes 
munkavégzésének köszönhetően, ma ők gyűjthetik az egyházfenntartási járulékot. Így már másképpen hangzik a 
véleményezés.  

3). Végül pedig azokat a tudnivalókat sorolom, melyek nélkül csonka maradna az egyházfenntartásról készített 
ábrázolásom. Négy fontosnak ítélt előtárnivalóm van, melyek közt először a panaszt, vagy panaszos jellegű ügyeket 
érintem. Fennebb arról értekeztem, hogy sehol nem láttam-hallottam síránkozni a lelkészt a folyamatosan meglévő komoly 
gondok miatt. Azt viszont nem mondhatom, hogy időnként nem tűnik elkeseredettnek a hangvétele. Hogy ezt ki és mikor 
veszi át a másiktól - mondjuk a gondnok a lelkésztől, vagy fordítva – már nem is érdekes. Az lenne a lényeges, ha túl jutna 
a keblitanács azon a kellemetlen helyzeten, amit éppen az anyagi gondok okoztak, s így „nem tudja kifizetni az 
alkalmazottakat, s általában véve anyagi tevékenységben is teljesen bénává vált”24 az egyházközség anyagi helyzete. A 
folyamatos panasz összegezését így foglalhatom össze Kiss Zoltán lelkész szavaival: a fenntartás „hívek által történő 
befizetése nagyon megcsappant” 25, vagy „nagyon gyengén” folyik be az egyházközség pénztárába.  

1978-ban találkoztam először a jegyzőkönyvek rendjén azzal az adattal, melyből képet alkothattam – 
hozzávetőlegesen arról, hogy mennyi fenntartói járulékra számíthatott a vezetőség, amennyiben mindenki befizeti a 
rászabott „önkéntes” hozzájárulást (514). Ez persze nem itt volt fontos, csupán akkor, amikor elkészítették a költségvetést, 
illetve összeállították a körzetek névsorát. Sőt ez utóbbiban is csak azoknak a neve kellett szerepeljen, akik házszám 
szerint, egymás után következtek. Az viszont tény és való, hogy az elősorolt panaszokat, elégedetlenkedő hangvételű 
megjegyzéseket megelőzően, sokszor végigszaladtak a papíron és képzeletben a körzeteken, hogy a feltett kérdésekre jól 
irányított válaszokkal felelhessenek. Hány adós van? Mennyivel tartoznak összesen? Stb.  

Komolyan érdekelt, hogy vajon találkozom-e valamikor egy olyan hangvételű bejegyzéssel, ami visszaadja legalább 
alacsony szinten a megelégedésnek valamilyen hangját. És tessék elképzelni, találtam ilyent. Pontosan 1978-ban, amikor a 
közgyűlés alkalmával kimondták, hogy a hívek „kevés kivétellel” viselik a terheket. Azóta már megismertük, hogy ez a 
kevés kivétel csakugyan erősítette a szabályt. Azt is, mely később született.  

Fizetés 

Ma még nem tudom, hogy a végleges beosztás szerint pontosan hová kerül jelen írásomban ez az alfejezet, de 
végeredményben nem is az a fontos, hogy a fenntartást követően, vagy valahol máshol kap elhelyezést. Azt viszont senki el 
nem vitathatja, hogy Kiss Zoltán lelkész idejében az egyházfenntartással kapcsolatos küzdelem egyik sarkalatos tétele 
éppen a fizetés biztosítása volt. A másik, valamivel lényegtelenebb pedig a fizetések utáni járandóságok teljesítése. Ezért is 
találtam helyénvalónak, hogy néhány gondolat erejéig még lehorgonyozzak a múlt megidézésével, s közben tovább 
kutakodjak a lelkész fizetése körüli kérdések megválaszolásának szükségességét tartva szem előtt.  

Egy kicsit még nosztalgiázzunk! Nem szabad elfelednünk ugyanis, hogy amikor először szétnézett Kiss Zoltán 
lelkész Kövenden, vagy már el is döntötte, hogy megpályázza a megüresedett lelkészi állást, akkor valaki csak a kezébe 
nyomott egy korabeli díjlevelet, melyen a következőket olvashatta:  

1. Lakás: három szoba, iroda, padlásszoba, konyha, kamra, fürdőszoba 
Gabonás, csűr és istálló, kert és sertésól használat. (Megj: disznói részére) 

2. Lelkészi lakás körül kert 1260 □ öl.  
3. 10 hold 736 □ öl szántó 

                                                 
24 Uo. – 1957.03.05./keblitanács/52. old/12. határozat. 
25 Uo. – 1974.05.12./keblitanács/16. határozat. 
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4. Kaszáló 2 hold 716 □ öl; ingatlan adót az egyházközség fizeti. 
5. 6 öl tűzifa (2 m széles és 1 m magas) levágva és hazaszállítva. 
6. Készpénz, évi 8000 lei, „mely a pénzügyi viszonyok szerint emelhető, vagy apasztható”. 
7. Az államtól járó fizetés. 
Tudja a kedves olvasó, hogy mikor olvasta Kiss Zoltán lelkész a fenti díjlevelet? 1949. március 3.-án. És tudja azt, 

hogy mi történt augusztusra? Megszűnt az állami fizetése. Az egy másik dolog, hogy átmenetileg. Miután viszont ismét 
kézhez kapta az új fizetését, akkorra már feje tetejére állt az egész pénzügyi helyzet.  

Ahogy Kövenden is mondani szokták: októberre már a vak is látta, hogy ami következik, az csak egyre rosszabb 
lesz. A porhintés, ami történt a kanonika porció, a lelkész fizetésébe kapott földterületek elvételét illetően, a rendszer aljas 
megnyilvánulása volt. Azzal az erővel nyugodtan kimondhatták volna, hogy véglegesen és nem 2-3 évre akarják a 
Páncélkertet. Ennek ellenére úgy tűnik, mintha még mindig nem lett volna oka a kételkedésre a keblitanácsnak. Valami régi 
„szellem” keményen megfogta a jegyző kezét és lejegyezte, amit a keblitanács gondolt, sőt döntött. Ma már csak 
következtetni tudok arra, hogy mi történt ezután. A gyűlésen megjelent képviselő átnézte a jegyzőkönyvet, s amikor 
sértőnek találta saját felterjesztését a Főhatóság felé, azonnal lerövidítette a határozatot, miközben áthúzta a számára 
fölösleges magyarázkodást.  

Még egy évet sem töltött be a lelkész az új állomáshelyén, s amikor trágyát kellett volna hordatni a fizetésbe kapott 
földre, tisztán látszott, hogy azon nem fog aratni. Sajnos nem a jégverés, vagy valami más csapás miatt, hanem utolérte az 
új rendszer Isten-verése, aminek következtében más megélhetési forrás előteremetésén kellett gondolkodnia. Tényleg 
szomorú állapot volt. Sokkal reménytelenebb, mint manapság, amikor egész könnyedén kimondja némely gyülekezet – 
főleg a magyarországi részen, hogy a lelkész is másodállás után nézhet, hiszen nem várhatja el, hogy teljes mértékben 
gyülekezete, vagy egyháza gondoskodjon megélhetéséről.  

Amennyiben még egy pillantást vet a kedves olvasó a közzétett fizetési besorolásra, akkor láthatja, hogy 1974-től 
kezdve három összeg szerepel. Igen, hiszen három lábon állt a lelkészek fizetése. Azaz 
kettőn, de három részből tevődött össze. Egyet, összegében a közbelsőt az állam adta 
szeretettel, a második a saját forrásból, azaz egyházközségi pénztárból felvehető alapnak 
számított, a legkisebb összeg pedig az ún. ügyvezetői díjat jelentette, amit szintén az 
egyházközség pénztárából kapott meg a lelkész. A korábban már tárgyalt gondok abból 
adódtak, hogy a nagy és kisebbik összeg után 17% -os nyugdíjintézeti hozzájárulást 
kellett fizetnie az egyházközségnek. Ehhez járult még az egyházközség terhére kirótt 
egyetemes egyházfenntartás és külön a köri díj. Ezekkel majd röviden foglalkozom a 
tartozások rendjén.  

Most már többé-kevésbé ismert a kedves olvasó előtt, hogy Kiss Zoltán lelkész 
idejében teljes mértékben más alapokra helyeződött a belső emberek, s így a lelkész fizetése. Eddig is az egyházközség 
gondoskodott erről, de a három, tárgyalt lelkész időszakának gyakorlata sokban különbözik egymástól, főként a mostani 
hordoz magán sok nehézségi tényezőt. Mindez pedig annak egyenes következménye, hogy a román állam megfosztotta az 
egyházközséget minden régebbi, bevételi forrásától, melyekből nemcsak a szükséges belsőemberi fizetéseket folyósították 
rendszeresen, hanem ahonnan elkülöníthettek a folyamatban levő, vagy éppen azt követő építésekre, javításokra. Fikker 
János lelkész ismertetésének rendjén szóba hoztam, hogy mennyire átértékelődött a fizetésbe szánt földterület a későbbiek 
során, de most aztán igazán észrevehető annak hiánya. Nincs már régóta a kanonika porció, ami talán ismét fedezhetne egy 
részt a lelkész fizetéséből.  

Nem működik kellőképpen az „önkéntes” megajánlás begyűjtése sem, pedig egy adott pillanatban ez vált az 
egyházközség egyetlen anyagi forrásának lehetőségévé. Láthattuk, hogy amennyiben akadozások voltak e téren, mennyire 
bénává vált az egész helyzet, melytől csak a lelkész lelkülete, a keblitanács szeretetteljes hozzáállása mentette át mindig az 
egyházközséget a mélyre zuhant pontról. Lapozzon csak vissza kissé a kedves olvasó és nézze meg ismét figyelmesebben a 
számadások végösszegét. Esztendőkön át, alig látunk némi egyenleget, ami nem azt sugallja, hogy a megszorítások 
következtében a lehető legpontosabban intézték az egyházközség pénzügyeit, hanem azt érzékelteti, hogy igen szűkös volt 
az egyházközség egy évre jutó, pénzügyi kerete. A fenti nehézségek mellett, kellett döntéseket hoznia a keblitanácsnak, 
majd kigazdálkodnia a szükséges forrásokat, hogy teljesítse mindenkori, és mindenkivel szembeni kötelességeit.  

Vegyes pénzügyek 

Lassan a pénzüggyel kapcsolatos ismertetések végéhez érkeztem. Már alig maradt néhány tudnivaló, melyet 
kötelességemnek tartok, hogy a maga valóságában, de tényfeltáró jelegének ismertetése mellett, némi hozzáfűzés 
kíséretében átadjam a kedves olvasónak. Hogy betartsam a korábban felállított sorrendet, először a jótékonykodásnak 
néhány megjelent formáját idézem. Nincs sok belőlük, hiszen az alapok és alapítványok megszűnésével soha többé nem 
sikerült úgy kézben tartani a szociális érzékenységnek azokat a vetületeit, melyekre korábban kimondott figyelmet 
fordítottak, s melyeket hasonló gondoskodásban részesítettek, míg lehetőségük volt rá. Csak azt mondhatom, hogy a 
szegény még szegényebbé vált, hogy ne fogalmazzam meg azt, amit közhasználatban mondani szoktunk ezt követően. A 
jótékonyságnak igazi utolsó formája még hátra van, hiszen azzal zárom majd ezt a fejezetet. Itt viszont hadd emeljem ki, 
hogy az állam akkor fordult jótékonysági kéréssel az egyházközséghez, amikor már valahol aláírták az erdőjének teljes 
elvételéről szóló határozatot, vagy kormányrendeletet. Tíz megfelelő póznafát kért tiszta ingyen az egyházközségtől 
telefonhuzal vezetése érdekében. És képzelje el a kedves olvasó, a nagylelkű egyházközség nem zárkózott el a kéréstől. 
Úgy adta és olyan jó szívvel, mintha éppen Kövendre akarták volna bevezetni a telefont (1949. március).  

Év Összeg 
1949 2000 lei / hó 
1950 6000/ hó 
1974 620+1680+371/ hó 
1976 700+2100+300 
1978 705+2760+185/hó 

Kiss Zoltán lelkész fizetése 
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A jótékonyságnak két esetével találkoztam még a későbbiek során 1956-ban és 1960-ban, amikor három (2-1) 
lelkészgyermek részsült segélyben. Többé nem ismétlődött meg ez a fajta jótékonyság.  

1959-ben ráébredtek, hogy az egyházközségnek 3000 lejes adóhátraléka származott. Kutatták a hiba forrását, de 
úgy sem lettek okosabbak, hogy a szóban levő időszakban nem nekik kellett adót fizessenek, hanem a kántori lakásban 
óvodát működtető Néptanács gondja kellett volna legyen az adó rendezésének ügye. Nem volt magyarázat. A hívekhez 
fordultak és családonként tíz leit gyűjtöttek, hogy rendezhessék a kérdést.  

Már említettem, s ezért itt nem ismételem, hogy miben is állt az egyházközség adóssága, vagy minek kapcsán 
sikerült összegyűjtenie. A lényeg, amit a helyen kiemelésre szántam, az a keserves hang, melyben tudomására juttatta a 
lelkész kedves és szeretett híveinek, hogy mennyire szégyelli magát, amikor nyilvánosan a többi gyülekezet előtt 
elmarasztalóan beszélnek az egyházközségről azért, mert nem teljesítette befizetési kötelességeit. Erre ugyanis legtöbb 
alkalommal a lelkészi értekezletek, vagy az évenként megtartott köri közgyűléseken került sor.  

Úgy tapasztaltam, hogy 1977 előtt nem sokat beszélt sem a lelkész, sem a keblitanács a gyülekezeti tagok előtt 
arról, hogy az egyházközségnek fizetési kötelezettségei vannak a főhatóság, a kör és a nyugdíjintézet felé. Kizártnak tartom 
azt is, hogy ne tájékoztatták volna a tagokat arról, hogy ezek a kifizetések miként oszlanak meg. Azt sem állítom, hogy 
akarattal titkolták volna el, hiszen ennek semmi értelme nem lett volna. A gond csak az, hogy éppen a „ tudatlanság”, a 
tájékoztatás hiány miatt az egyházközség terhei egyre csak szaporodtak és komoly küzdelmet kellett folytatniuk annak 
érdekében is, hogy ezt a csatát megnyerjék. Vagyis, hogy végre kiegyenlítettnek tudják az adósságuk számláját.  

Szándékosan a végére hagytam a föld- és erdőgazdálkodással kapcsolatos megjegyzéseimet. Vagyis azt a szomorú 
kijelentést, hogy néhány aláírással majdnem véglegesen kimondták az ítéletet az egyházközség fölött. Néhány tollvonással 
elvették minden külső és belterületén levő szántó-, kaszáló, erdő-területét. A hírhedt 556484/1949 sz. Földművelésügyi 
Minisztérium határozata értelmében az egyházközséget megfosztották minden vagyonától, mely a föld- vagy 
erdőgazdálkodásra, az abból származható jövedelemre jogot formálhatott volna. Az a néhány szépítő jellegű intézkedés 
mellyel megkönnyítették az egyházközségnek, vagy éppen a lelkésznek, hogy önként lemondjon területeiről, - most is 
kijelentem, hogy az emberi méltóság meggyalázásának minősül az én szememben. Azt is hozzáteszem, hogy amennyiben 
csakugyan néhány szegény ember felemelkedését jelentette volna az egész rendszer ilyen módszerrel történő intézkedése, 
még érthető lenne. Ma azonban a legtöbben tudjuk, hogy nemcsak az egyházközségnek, hanem a magánembereknek is 
rengeteg keserű kenyeret és könnyet okozott a kulákosítás, a kollektív26, az egész kommunista rendszer.  

E helyen viszont dicséretet érdemelnek azok, akik 1949-1985 között Kiss Zoltán lelkész mellett álltak. Nem sírtak, 
nem könnyeztek vele, hanem vállalták az új terheket, vitték, cipelték közösen az új kihívások egyre nehezedő súlyát. 
Csendben maradtak és csendben imádkoztak, hogy senki meg ne hallja Istenen kívül a hozzá küldött fohászukat. Emléküket 
megőrizzük kegyelettel.  

Az 1985 után következőket pedig arra kérjük, hogy az egykoron elvett, de belőle visszaszolgáltatott javakért nem 
kell soha másnak köszönetet mondaniuk, csak azoknak, akik annak idején megszerezték, és féltve őrizték.  

                                                 
26 „Néhai kollektív elnökünk honosította meg a gyűlések aktív szókészletében. Ha netán valaki a harcos javaslata ellen érvelgetett, mindjárt előhozakodott 
vele: homokra nem építünk! Ez érthető: futóhomokra a szocializmus nem építhetett. Elnökünk néhaivá lett, de a gazdálkodási forma még tartotta magát jó 
ideig. Aztán a négy égtáj felé hordták a középületeket, tehenestől, libástól, de a homok nem kellett senkinek. Az járta a faluban, hogy minden bizonnyal 
homokra épült az egész kollektivizálás, néhai elnökünk átverte a falut”. 
Cserés Ferenc. Forrás: http://www.hhrf.org/erdelyinaplo/ 
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5). Javítások – beruházások 
Ha valamelyik fejezetnél segítségre szorulok, akkor talán éppen most jött el az ideje. Van ugyanis a tájékoztató és a 

valóság között egy olyan ellentmondás, melyet már a kezdet-kezdetén szeretnék magam előtt is „tisztába tenni”. Ott 
kezdem a magyarázatomat, hogy semmi ígéretet nem kaptam arra vonatkozóan, hogy bizonyos előnyökhöz juttat a kedves 
barátom, Székely Miklós lelkész testvérem, amennyiben szépeket és jókat írok gyülekezetéről. Sőt. Éppen ezért nincs is 
különösebb érdekem, hogy kiszépítsem azt az arcot, mely nem kíván semmilyen festéket. Úgy néz ki jól, amilyennek Isten 
teremtette, amilyennek megőrizték a kedves kövendi testvérek. Mégis el kell követnem azt a megkülönböztető jellemzést, 
amit éppen ez a fejezet megkövetel. Teszem ezt annak tudatában, hogy közben teljes mértékben hű maradok a történelmi 
adatok tényszerűségéhez, s azok pontos közvetítése során nem követek semmilyen hibát. Azaz egyet mégis. Majd, amikor 
sikerült átlátnunk a javításokat is, könnyen levonhatjuk a végső következtetést, miszerint mindent összevetve nem is 
számított olyan nagy cselekedetnek. Ha a múltat figyeljük, akkor pláné. Na, hát itt van, amit tisztázni kívántam! Azt is 
vegyük figyelembe, hogy miként buzogtak a régi időszakok anyagi forrásai és mennyire csepegett a gyakran kiszáradó 
forrás 1949-1985 között! Ha megtesszük ezt a lényeges elhatárolást, ha minden egyes javítás mögött a kikönyörgött fillérek 
(banik), sok gonddal és törődéssel összegyűjtött kemény lejeit látjuk, akkor megértjük, hogy miért hangsúlyozom Kiss 
Zoltán lelkész időszakának javításait éppen olyan horderejű megvalósításokként, mint a korábbi építkezéseket.  

Amint tapasztalhatóvá válik a későbbiek során, arra törekedtem, hogy külön válasszam a javításokat, melyeket saját 
belátásom szerint elhelyeztem egy sorrendbe, hogy így is könnyebben szemlélhetővé váljon mindaz, amit velük 
kapcsolatosan még elmondani kívánok.  

Templom 
1965-ben szükségessé vált a templom cserepeinek megforgatása.  
A nagyobb méretű templomjavítás gondolata 1966 karácsony második napján ébredt fel a gyülekezetben. 

Számomra nagyon fontos, hogy a lelkész járt elől a jó példával, aki azonnal pártfogókat talált a keblitanács tagjai között, s 
így észrevétlenül is követőket állított maga mögé az adományozás beindításában. Nyomban 300-300 lejt ajánlottak fel 
többen a templomjavítási alapra. Ez volt a „belépő” abba a hangulatba, mely mellett nem mehetek el szótlanul. Ez pedig az 
a rendkívüli hangnem volt, melyet már korábban megtapasztaltam a feljegyzések rendjén. Ezt vette át Kiss Zoltán lelkész 
és adta tovább abban a reményben, hogy az új helyzetben is sikerül megmozgatniuk a hegyeket. Szépen, halkan, de 
mindenki számára érthetően mondta: „/…/ elérkezettnek látja az időt, hogy az egyházközség vezetősége indítsa be, 
megrongálódott, gyönyörű templomunk általános megjavításához szükséges anyagi fedezet /…/” 27 előteremtését.  

Ezt követően megbeszélték egymás között, hogy miként osztják fel régebbi szokásnak megfelelően a falut, s 
vállalták, hogy az egyházközség vezetőiként házról-házra járva hírül viszik, hogy máris elindítottak egy gyűjtést a 
keblitanácsban, melynek követőket keresnek a hívek között is, hogy megvalósíthassanak közösen egy templomszépítési 
álmot. Néhány nap múlva sok bizakodással mesélték, hogy mennyire „megható volt az eredmény, mellyel nekiindulhattunk 
a nagy munkának, mert megmozdulásunk a hívek egyhangú meleg szeretetére talált s szép adakozásról tettek 
tanúbizonyságot”28. 

A lelkész közben átment Bágyonba, hogy beszéljen az egyik mesterrel, a tavaszon beinduló templomjavítással 
kapcsolatosan. Arról számolhatott be, amiről tárgyalt Kiss Vilmossal, majd hozzátette, hogy a vállalkozó 16000 lejért 
hajlandó elvégezni azokat a munkákat, melyek hozzátartoznak a templom általános javításához. A keblitanács tisztelettel 
tudomásul vette a lelkész tájékozódását, de a maga részéről egy „kicsit magasnak” tartotta a kért összeget és arra az 
elhatározásra jutott, hogy további mesterek árajánlata után érdeklődik. Márciusra csakugyan megtalálták a következő 
megoldást, csak éppen arra nem számíthattak, ami aztán bekövetkezett. A tordai ILL építő vállalat egyik csoportjával 
kötöttek megállapodást. Ennek árajánlata jóval alacsonyabb összeget jelzett, csupán 11548 lejt. Mindenki boldognak 
látszott és noszogatták egymást a keblitanács tagjai, hogy ebben az esetben minél hamarabb kössenek írásos megállapodást 
a kivitelező vállalattal.  

Nagyon pergősnek bizonyult 1967 tavasza. Január és március között két engedély-kérelmet küldött ki az 
egyházközség vezetősége. Az egyik a Főhatóság felé utazott, a másik pedig a helyi Néptanácstól kérte a javítási 
beleegyezést. Hál’ Istennek mindkét engedély időben megérkezett, s így már nem sok akadálya volt a munka 
megkezdésének. Meggyőződésem, hogy a gazdasági bizottság vezetőségével megalakult egy intéző csoport, aki vállalta azt 
az összes háttértevékenységet, melyek közül csupán egyről tájékoztatnak minket, és melyet „sorkosztként” említenek a 
feljegyzések. Egyszerű visszaeredeztetnünk a magyar kifejezés megfelelő jelentését, de a valóságban nem az értendő alatta, 
hogy a templomot javító vállalat csapatmunkásai sorra jártak étkezni a házakhoz, hanem az egyházközség elnöksége 
felállított egy névsort, melynek alapján előre egyeztették az adott családokkal, akik kötelesek voltak elkészíteni és a munka 
helyszínére leszállítani a reggelit, ebédet, vacsorát. Nem hibáztatom a szervezőket, hogy ebben a kérdésben nem jártak 
sokkal körültekintőbben, hiszen én sem vezettem pontos nyilvántartást, amikor hónapokon keresztül biztosították a bágyoni 
atyámfiai a templomjavító munkások élelmezését. Ennek ellenére tudjuk, hogy Kövenden reggeli, ebéd és vacsora 
felosztásban történt a munkások ellátása?!  

Júliusban kétszeres gond árnyékolta be a remény sugarait. Az egyik éppen a templomjavítással hozható kapcsolatba, 
mivel a vállalat nem végezte a munkát a megfelelő ütemben. Sőt a javítások is sokkal nagyobb számban mutatkoztak, mint 

                                                 
27 Jegyzőkönyv – 1966.12.25/keblitanács/73. old/14. határozat. 
28 Uo. – 1967.01.22./76. old/2. határozat. 
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ahogyan arra számítottak a kezdetkor. Ez pedig mindenképpen többletkiadással jár. A másik szomorú helyzet az volt, hogy 
a püspök jelezte látogatási szándékát, melyet ebben az esetben kérések között kellett elhalasztásra kényszerítsenek, mert 
javítás alatt álló templommal még sem fogadhatták püspöküket. A kérés kettős fájdalmat is hordozott magában, hiszen 
akadozott a javítás, de ráadásul még ott lebegett a kiadások megnövekedésének a lehetősége is. Ami pedig sokkal 
elkeserítőbb volt, hogy nem sikerült azonnal igennel válaszolniuk a bejelentkezésre. Vagyis nem fogadhatták azzal a régi, 
nagy szeretettel a Kövendre látogató, méltóságos vendégeiket, ahogy az szívükön-lelkükön kifért.  

Szinte magam előtt látom a lelkészt, aki bátorította szeretett híveit, hogy ne csüggedjenek, mert ő majd kimenti 
megfelelőképpen a helyzetből a gyülekezetet, illetve semmit sem kell majd szólniuk, amikor készen lesz a templom, s eljön 
a nagy nap. Minden, amit ismét látni fognak a vendégek, önmagukért, és maguk helyett beszélnek majd. Arra viszont már 
nem is merek gondolni, hogy mit szólott szeptemberben, amikor váratlanul cserbenhagyta őket, de főként a munkát a 
vállalat? Lassan szeptember vége közeledett az idő, amikor már régen kész kellett volna lenniük a javítással, s most úgy 
nézett ki, hogy nem is folytathatják, mert kár lenne, ha az idő előre haladta miatt több romlás keletkezne, mint amennyit 
felújítanak. Aztán hamarosan felocsúdott levert hangulatából a lelkész és közölte híveivel, hogy még kikönyörgött egy 
halasztást a püspöktől, aki beleegyezett abba, hogy későbbre időzíti látogatását, amennyiben csakugyan ragaszkodik az 
egyházközség ahhoz, hogy nagyobb méretű ünneplés keretében szeretné ismét használatba venni a gyönyörűen felújított 
templomát.  

1977. március 4.-én földrengés rázta meg Románia nagy részét, melynek következtében nagyon sok templom és 
lelkészi lakás megrongálódott. Ennek áldozatává vált a kövendi templom is, s így javításokat kellett elvégezzenek. A 
szándékkal egy időben hozzáfogtak ismét a gyűjtéshez. Első adakozó Pálfi Lőrinc volt, aki 500 lejt ajánlott fel azonnal. 
Ugyanebben az évben áldozattá vált a szegény pap bácsi. Az történt ugyanis, hogy megelőzően sokszor tárgyaltak már a 
keblitanácsban, a hívekkel, hogy mennyire fontos lenne a templom csatornájának az elkészítése, s egyik szép nyári napon 
belépett hozzá egy bádogos mester, aki Bob Mihály és szindi illetőségűként bemutatkozott a lelkésznek, majd 
elbeszélgettek a földrengésről, a templomban keletkezett károkról, a szükséges javításokról, egyebekről. Aztán 
megkérdezte a lelkész, hogy miben segíthet. Az idegen elmondta, hogy templomokra készít csatornákat, bádogtetőket. 
Kapóra jött a „mester” látogatása, akivel megegyezett szóban a lelkész, majd 600 lej előleget adott neki azzal, hogy amint 
megállapodtak, visszajön a felszerelésével, a szükséges nyersanyaggal és elkészíti a csatornát. Igen ám, de a decemberi 
elszámoláskor előjött a 600 lej, aminek sorsáról megkérdezték a lelkészt, mire ő szerényen azt válaszolta, hogy a 
költségvetési tétel szerint a lelkészt terheli. 600 lejjel kevesebb lett Kiss Zoltán lelkész 1977. évi jövedelme.  

Végül pedig hadd mondjam el, hogy 1969 augusztusában szóba került, hogy valamiként pótolni kellene a templom 
hiányzó ablakait. Azt is jó ha tudjuk, hogy éppen jellegénél fogva egyáltalán nem volt egyszerű ennek, mármint a 
templomablaknak a kijavítása. Kiss Zoltán lelkész vállalta a feladatot, hiszen minden kelléke meg volt hozzá, csupán a 
színes üveg hiányzott, ami abban az időszakban hiánycikknek számított a piacon. Amikor meglett az üveg, az ablakokat 
kijavította a lelkész.  

Egyéb általános javítás 
A kor adta lehetőségekhez mérten sorra került minden olyan javítás, ami elmaradhatatlannak bizonyult az épületek, 

melléképületek, kerítések jó állapotának fenntartása érdekében. 
Amennyiben viszont most is a javítások egészére figyelek, s 
megkockáztatok néhány általánosításra törekvő következtetést, akkor úgy 
látom, hogy a templomjavítás mellett a legtöbb gondot, komoly fejtőrést a 
kőkerítések rendben tartása jelentette Kiss Zoltán lelkész időszakának 
vezetősége számára. Persze ebben az esetben is könnyen előfordulhat, 
hogy az adott időszak elöljárói szemében, lelkében máshová estek a 
javítási hangsúlyok, de a fennmaradt tudósítások szerint, nekem ez a 

véleményem alakult ki.  
Az egyházközségi élet úgy indult 1949-ben, mint más esetben szokott az lenni, amikor várták az új lelkészt. Az 

elnökség, a vezetőség elsőrendű feladatának tartotta, hogy rendbe tett lakással várja megválasztott papját. Kéményt 
javítottak, festettek, meszeltek, takarítottak.  

1964-ben találkozunk egy különös helyzettel, mely sokkal több figyelmet érdemel, mint amennyit akkor szenteltek 
rá, főként a korabeli tudósítások tekintetében. Magam is úgy vélem, hogy a lelkészi lakás javításának szükségessége 
elsőbbrendű feladata volt az adott esztendőnek, s így minden lehetőséget meg kellett ragadniuk ahhoz, hogy véghez is 
vigyék szándékukat. A gond csak az, hogy a tudósítóktól félrevezető tájékoztatást kapunk, hiszen azzal találjuk szembe 
magunkat, hogy a kollektív gazdaság nagylelkűen elvégezte a szükséges javításokat. Ha elhamarkodott ítélkezések 
leszűrése alapján gondolunk egy merészet, akkor szinte kimondhatjuk, hogy lám, megszületett a nagy egyetértés, barátság, 
egyenlőség, vagy valami más. Erről viszont szó nincs még egyelőre, hanem az igaz, hogy a háttérben ott állt egy valóság, 
miszerint éppen a „kollektív gazdaság” használta az egyházközség tanácstermét. Ennek díjában végezte el a javításokat. 
Hadd ne mondjak ezzel kapcsolatosan semmi többet. Arra viszont megkérem a kedves olvasót, hogy a fejezet végén 
található függelékben leírtakat szíveskedjen majd kapcsolatba hozni az 1960-as évek helyzetével, de azzal a valósággal is, 
mely már kibontakozott az '’50-es évek elejétől kezdve, s melynek következtében szinte mindenétől (még a 
páncélszekrényt is elvitték) megfosztották a kövendi egyházközséget.  

Lényeges javításként említhető, ami már ennél több is, az 1980-ban elkészített vízlevezető csatorna a lelkészi 
lakáson, mely 3500 lejbe került.  

Év Javítás megnevezése 
1949; 1964; 1980 Lelkészi lakás 

1957 Várfal 
1949; 1958; 1979 Kőkerítések javítása 
1970; 1974;1984 Általános javítások 

Javítások 
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A várfal  hátsó oldalának kijavításával kezdődött az e területre mutató javítások sora. Persze itt sem jelenthetem ki 
határozottan, hogy 1959 előtt nem végezhettek rajta valamilyen javítást. Az viszont tény, hogy ennek nincs nyoma az 
egyházközségi iratokban. Ebben az időszakban döntöttek arról, aminek köszönhetően elnyerte a védőfal a mai állapotát. A 
munkálatok elvégzésével nem tudom, kit bíztak meg, de tény, hogy kikérték a javítással kapcsolatosan Veres Károly 
szakvéleményét. Minden bizonnyal ehhez tartották magukat a javítás lebonyolítása során.  

Felvezető gondolataimban utaltam arra, hogy a kőkerítés folyamatos javítása egyfajta állandó jelenségként 
tapasztalható ez egyházközség életében. Ennek nincs meg minden bizonyítéka, hiszen sokszor elhallgatták a korabeli 
feljegyzések, mégis ennek ellenére másodszor is megerősítem korábbi meggyőződésemet az üggyel kapcsolatosan. Ha 
most megállunk a lelkészi telek közepén, körbenézünk és vizsgáljuk a korabeli feljegyzésekben szereplő „komoly gondok” 
valós értelmét, nehezen találjuk a megfelelő érvet. Mégis olyan helyzetet teremtett a kőkerítések folyamatos javítása – nem 
beszélve a nagyobb méretű rendbe tételekről -, ami feltétlenül megkövetelte az időszak kilátástalanságának újbóli 
felemlítését. Fikker és Ádámosy lelkészek idejében is küszködtek ugyan a kőfal rendben tartásával, esetenként hosszabb 
részének újjáépítésével, de ezek aránylag könnyedén megoldásra találtak. 1958-ban viszont ez egy külön terhet jelentett a 
gyülekezeti tagok pénztárcájára vonatkozóan, hiszen elképzelhetetlen volt más forrásból előteremteniük a javításhoz 
szükséges pénzt. Elsődleges volt, tehát, hogy először éppen a híveket kérdezzék meg, akik aztán nyilatkozatuk alapján 
eldönthették a további javítás sikerét. Vagyis, amennyiben a többség beleegyezett ismételten abba, hogy egyházfenntartói 
kötelezettsége mellett a kőkerítés helyreállítására is hajlandó meghozni a kért áldozatot, akkor szabad út állt a munkálat 
megkezdése előtt.  

A kőkerítés kijavításával kapcsolatos fordulatok egymást követték. Először felmerül annak lehetősége, hogy Mezei 
Béla vezetésével ingyen elvégzik a munkálatokat. Aztán valami miatt elakadt ez a megoldás, mert több okból kifolyóan 
önkéntes munkával nem sikerült véghez vinniük a tervet. A tudósítások annyira szűkszavúak, hogy nem sikerült 
kellőképpen megfejtenem a nehézségek mögött álló okokat. Sok – számomra érthetetlen összetevője akadt a korabeli 
kivitelezésnek, melyek közül kettőt kell kiemelnem. Az egyik Szőcs István, torockói mester személye, illetve az a tény, 
hogy a munka elvégzésére megfogadták napi 150 lej bér mellett. A második, hogy a szükséges napszámost, aki ellátta a 
mester mellett az anyaghordást, előkészítést, napi 40 lejért biztosította az egyházközség. A fentiek több kérdést is 
felvetettek bennem: Nem találtam ugyanis választ arra, hogy miért nem végezte el a munkát Mezei, de arra sincs egyelőre 
válasz, hogy miként nem sikerült ingyen - közmunkást állítaniuk a mester mellé? A későbbiek során sikerült szemtanúk 
kérdezésével megtudnom, hogy a korabeli rendszer intézkedései borították fel minden tekintetben a korábbi döntéseket.  

Valamikor bővebb válasz is lesz a fenti kérdésekre. Most viszont egy újabb fordulat következett. Bölöni Lajos 
gondnok felhívta a figyelmet, hogy elfogyott a javításhoz megvásárolt cement. Igen ám, de az adott kommunista rendszer 
megszorításainak köszönhetően sokkal bonyolultabb volt a vásárlás, mint manapság. Ez ugyanis nem csak abból állt, hogy 
amennyiben van pénzed, akkor elmész és vásárolsz megfelelő mennyiségben cementet, hanem összekötötték a vásárlást 
gabona-beszolgáltatással. Vagyis meghatározott mennyiség után, szintén egy adott mennyiség gabonát kellett 
beszolgáltatnia annak, aki cementet igényelt. Ez ráadás volt a többi mellé, hiszen a vezetőségnek ismét a hívekhez kellett 
fordulnia „szíves adományért”. Ez esetben gabonát kérve tőlük. Az ügyet viszont nehezítette, hogy a rendszer kimondottan 
vigyázott arra, hogy megfelelő munkanapok teljesítésének arányában részesítse a TSz-tagokat búzajáradékban. Vagyis nem 
duzzadtak akkortájt a hámbárok a kenyér-gabonától. Ennek ellenére Kiss Zoltán lelkész papírt és ceruzát fogott, majd végig 
járta híveit, hogy megajánlásokat gyűjtsön a további munkálatok végzése, majd befejezése érdekében. Az ügyet sikerre 
vitték. Persze ez esetben sem maradt el a dicséret azok felé, akik ebben részt vállaltak.  

A későbbiek során még egyetlen komolyabb megmozdulást észleltem az egyházközség életében, melyet a 
melléképületek kijavítása érdekében tettek, 1984-ben. Ez alkalommal is jellemző volt, hogy a lelkészre bízták a gyűjtési 
feladat nagyobb részét, melyet a családlátogatással kötöttek egybe. Kimondhatatlanul eredményesnek bizonyult az akció, 
hiszen februárra már készen állt az induló összeg, amivel nyugodtan hozzáfoghattak, tavasz érkezésével a szükséges, 
általános javításokhoz. Lassan ugyanis közeledett Kiss Zoltán lelkész nyugdíjba vonulása.  

Más megvalósítás 
Persze arra törekszem, hogy a lehetőség szerint semmi el ne hallgassak, ami a fenti időszak megvalósításaihoz 

szorosan hozzátartozik. Szemléletemben az vezet, hogy valamikor az adatok elnyerjék azt az egymásutániságot, melyet 
megérdemelnek még akkor is, ha az adott időszakokban sokkal könnyebben elérték a megvalósulásukat, vagy éppen nem 
tartották olyan fontosnak, hogy tüzetes aprólékossággal feljegyezzék őket. Azt is megértem, hogy a fontossági sorrend 
sokszor borult az idők folyamán, vagy egyszerűen nem is említettek számos olyan nehézséget, melynek legenyhébb 
megfogalmazása is több kárt okozott volna, mint amennyi „hasznot” húzhattak a hallgatásból. A „tették a dolgukat” volt 
minden más érdeknél a legfontosabb, hogy ami soron következett, vagy nem tűrt több halasztást, a ha törik, ha szakad, de 
elkészüljön, megvalósuljon. A rengeteg veszteséget követően semmi másra nem volt esély, sem remény, csak hogy 
megőrizze az egyházközség mindazt, ami még megmaradt. A megőrzési feladat pedig azért jelentett minden esetben 
komoly megpróbáltatást, mert egyik részen kevés volt hozzá a támogatás, máskor pedig még az is sok fejtörést okozott, 
hogy egyszerűen miként állhatnak elő egy új tervvel, melyre áldását adja a közösség.  

A következőkben kiemelek még néhány – általam fontosnak tartott mozzanatot az egyházközség életéből, melyek 
nem jelentenek minden esetben egy-egy egybekapcsolódó láncszemet, de amennyiben megtaláljuk majd a későbbiek során 
a hozzuk tartozó találkozási pontokat, akkor felépül a hosszú folyamat, melyet 1949-1985 évszámok közé szoríthatunk.  

1960-ban elkezdődött a villany  bevezetése a faluban. Ennek persze bizonyos fizetési feltételei voltak, melyek 
teljesítését követően sor került arra, hogy a lelkészi lakásban, majd nyolc évvel később a templomban is „világosság” 
legyen. Hogy ez utóbbi miért váratott ilyen sokat magára, annak nem tudom a részleteit, de itt is következtethetek néhány 
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fontos összetevőre. Minden bizonnyal anyagi megfontolásból sem siették el az ügyet, ám volt egy sokkal fontosabb kérdés, 
amit szem előtt kellett tartsanak. Ez pedig éppen a templom jellegéből eredt. Fontos mozzanata volt a templomi 
villanyszerelésnek, hogy legyen egybehangolva a püspöki látogatás alkalmára felújított templomjavítással, de ennél sokkal 
fontosabb volt, hogy milyen lámpákat helyeznek el a templomban, hogy azok összhangban legyenek a kazettás 
mennyezettel, valamint az istentiszteleti helyiség teljes arculatával. Ennek érdekében megkeresték és tanácsot kértek Bandi 
Dezső, marosvásárhelyi díszítő művésztől, valamint Márkos András, kolozsvári szobrászművésztől. Ennek eredményeként 
két falilámpát készített a marosvásárhelyi művész, melyeket az egyházközségnek is adományozott. Ezzel tulajdonképpen 
meghatározóvá vált a templombelső világításának teljes megoldása.  

Maradjunk a templomban, közelebbről az orgona mellett. 1951-ben megállapították, hogy olyan rossz állapotban 
van az egyházközség orgonája, hogy annak hallgatása az imádság kárára van, ahelyett, hogy segítené áhítatában az 
imádkozót. Meggyőződésem, hogy ismét egy olyan sor munkálat következett, melyet valamilyen okból kifolyólag 
elhallgattak a tudósítások, de minden okom meg van arra a fenti megállapítást követően, hogy olyannak minősítsem magam 
is az orgona állapotát, ami már szinte elfogadhatatlannak bizonyult. Pálfi J. Dénes énekvezér megjelenésével viszont – 
átmenetileg elhallgatott a javítási szükség, ami feltételezhetően arra utal, hogy mégiscsak végeztek néhány, szükséges 
javítást rajta, hogy tovább folyjék a tevékenység. 1954-ben azonban ismét felerősödött a panasz. Ekkor ígéretet tett a 
gyülekezet, hogy alapot teremt az orgona megjavításához. Van némi elképzelésem, hogy valójában mi történhetett. Erről is 
hallgatok, de hadd mondja el a következő biztos adat, hogy mi is volt eredetileg a baj forrása.  

1972-ben alapos vizsgálat kiderítette, hogy az orgonából hiányzik kb. 40 síp. Ez hozzávetőlegesen azt jelentette, 
hogy az 501, eredetileg beszerelt sípból már csak 459 szólhatott. Vagy még annyi sem, amennyiben kosz, vakolat, egyéb, 
javítások során keletkezett por eldugaszolta azokat. Elhatározták, hogy pótolják a hiányzó sípokat, ami kb. 8800 lejbe 
került. Úgy döntöttek, hogy nemcsak a kiadás miatt, hanem az ügy fontossága tekintetében is létrehoznak egy bizottságot, 
mely felügyeli, és véghez viszi az orgonajavítással járó feladatokat. 1972 őszi hálaadás napjára készen állt a felújított 
orgona. Olyan hálás volt a gyülekezet, hogy végre hallhatta a szépen szóló orgonáját, mintha tiszta ingyen végezte volna el 
a javítást Mesnyi János, marosvásárhelyi orgonamester. Ebben a hangnemben és a folyamatos hála és köszönet hangulata 
között jól érezhette magát az, aki dolgozott, de az is, aki élvezte az elvégzett munka gyümölcsének zamatos ízét.  

A harangok olyan rossz állapotba kerültek, hogy 1978-’79-ben elmaradhatatlanná vált azok megjavítása. Ebben az 
esetben nem bizottság intézkedett, hanem névre szólóan, személyeket neveztek ki a munka elvégzésére. A javítási 
munkálatok majdnem egy évig tartottak, melyről nincs pontos beszámoló. Azt viszont közölhetem teljes nyugalommal, 
hogy a hosszasra nyúlt javítási idő miatt nemcsak arra következtetünk, hogy néhány, szükséges javítást végeztek el, hanem 
bizonyára a harang tartószerkezetének teljes felújítására is sor került. Ezt a munkát Apácai Antal vezette. Ennek részletes 
bemutatása is egy következő írás feladata lehet.  

Szívem egyik csücske volt a toronyóra. 1954-ben elromlott, melynek megjavítását elhatározták, de ezt követően 
már nem a régi módon figyelmeztette az úton járókat. Volt és talán még lesz következő próbálkozás arra, hogy 
működőképes toronyórája legyen a gyönyörű kövendi unitárius templomnak.  

A kultúrotthon  birtoklásával, illetve annak újszerű használatával kapcsolatosan kell tennem néhány eligazító 
tudósítást. Helyenként egymásba mosódik a kultúrotthon és tanácsterem kérdésköre. Annyira, hogy elég nehéz 
kihámoznunk, hogy történetesen melyikről is van szó. Vegyük sorban. Egyszer intézzük el a kultúrotthon ügyét. Ezzel 
kapcsolatosan hasonló cselszövést látunk, mint amit belső emberek földjének birtokba vételével említettem. Amolyan fej 
fölött átnyúló, másik oldalnak szánt vakarózás. A lényeg az, hogy a 369/1958 sz. iratában arra kérte a helyi Néptanács az 
egyházközséget, hogy egyezzen bele a kultúrotthon belső átalakításába, ugyanis egy korszerűbb színpadot szeretne 
készíteni. Ennek viszont az a feltétele, hogy csak abban az esetben alkalmazhat beruházást, ha saját tulajdonában van a 
szóban levő épület. Arra kérték ebben az iratban az egyházközséget, hogy adjon ki egy olyan igazolást, melyben kérik, 
hogy a község nevére telekeljék a kultúrotthont. Ez a megközelítés még csalafintább gondolkodásra utal, mint amivel 
találkoztunk az egyházi földek átjátszása során. A korabeli feljegyzések megszövegezésében viszont határozottan 
tapasztalom annak mellékízét, hogy bármit is határoznak, vagy tesznek, nem sok esélyük van az egyházközség által épített 
kultúrotthon megtartását illetően. Persze, azóta tudja mindenki, hogy a Néptanács kezet tett a szóban levő épületre, 
melynek visszaszerzéséig elég hosszú utat tett meg a gyülekezet.  

A fentieket követően térjünk rá a tanácsterem kérdéskörére. Arra kérem a kedves olvasót és jövőbeni kutatót, hogy 
amikor ezzel a kifejezéssel találkozik, akkor elsősorban arra a helyiségre összpontosítson, ahol az elnökség, a keblitanács 
végezte a szükséges tanácskozásait, illetve tartották a téli időszakok vallásóráit és istentiszteleteit. Miről, melyik 
helyiségről is van szó? Ezt a helyiséget kérte a néptanács banki célokra. Ekkor teljes mértékben merésznek számított a 
megjegyzés, miszerint kimondták, hogy „látva, hogy nincs más megoldási lehetőség”, ideiglenesen átengedték a helyiséget.  

Amikor már azt gondolnánk, hogy lassan alig maradt olyan terület, vagy helyiség, ahová a kor-hatalom be ne tette 
volna a lábát, megtörtént, amit elképzelni sem mernénk. A kántori lakásban ugyanis ott találunk egy tanítót, aki nem csak 
jól érezte magát, hanem távozásakor arra gondolt, hogy magával viszi az egyik szobában található csempekályhát is (1974). 
No comment.  

Végül pedig még egy adat a bizonyos mérnöki lakásra vonatkozóan. Képzelje el a kedves olvasó, hogy az utolsó 
próbálkozást is elkövette a kor irányítása, hiszen a 341/1965 sz. kérésében azzal fordult az egyházközséghez, hogy adjon 
egy tíz árnyi területet a lelkészi lakás és kántori telek között, ahová egy kor igényelte, szép lakást építhetnek. Képzeljék 
csak el, hogy mennyire büszkék lehetnének, amikor egy szép lakással több lenne Kövend központjában. Ma már tudjuk, 
hogy ez a lakás a templom szomszédságában épült fel, de jobb bele sem gondolni abba, hogy hol tartanánk ma, amennyiben 
erre áldását adja a korabeli vezetőség! 



 33 

6). Az egyházközség jegyzőkönyvei 
Lassan végére érek Kiss Zoltán lelkész kövendi szolgálatának ismertetésében is. Ezt megelőzően nem tehetem, 

hogy ne szóljak – röviden -, azokról az iratokról, jegyzőkönyvekről, tudósításokról, melyek alapján elvégeztem a fenti, 
szerény összegezést. Több helyen jeleztem, hogy mi volt e munka eredeti célja, az viszont egy más kérdés, hogy miként 
vélekedik ennek eredményéről a kedves olvasó.  

A jelzett időszak Jegyzőkönyvei külalakra minden tekintetben megfelelnek az elvárásoknak. Főként Dr. Bardócz 
Béla jegyzősége idején találjuk a legpontosabb, de ugyanakkor rövid és tárgyszerű jegyzőkönyveket. A többiek is 
megfelelnek a követelményeknek, hiszen követik a korábbiak mintáját. Ami negatívumként megemlíthető az, hogy a 
jegyző hiánya, vagy egyelőre megmagyarázhatatlan körülmény miatt, néhány jegyzőkönyv végéről hiányoznak a 
hitelesítések. Helyenként még a vezetőség aláírása is. Azt is elmondhatom, hogy sok esetben Kiss Zoltán lelkész kezéhez 
köthető a Jegyzőkönyv vezetése. Végül pedig láttam, hogy 1972-től pecséttel is „hitelesítették” a jegyzőkönyveket.  

A külalakhoz tartozik bizonyos tekintetben, de az adatok utolérhetősége, visszakeresése és hivatkozása tekintetében 
is kimondottan fontos a számozás. E tekintetben egészen különös megoldásokat is felfedeztem. Olyan példa is van (1954), 
hogy az eredeti számozást pirossal átjavították (bizonyára a vizsgálószék), ami természetes is, hiszen a határozatok 
folyamatos sorrendet kell mutassanak.  

Több helyen is figyelmeztette a vizsgálószék az elöljáróságot, hogy készítsen tárgymutatót, ami nemcsak az egyes, 
fontosnak bizonyuló döntések visszakövetését teszi lehetővé, hanem egy adott téma kikeresése is sokkal könnyebben 
történik. Ennek beszédes bizonyítékát találjuk 1953-1959 közötti jegyzőkönyvben. A jelzett helyen található emlékeztető 
nem teljes, de sok kíváncsiságot kielégít. Hat év terjedelmében az egyházközség általánosan értelmezhető életére 
vonatkozóan, szinte mindenben találunk emlékeztetőt.  

A helyreigazítások jelei több helyen láthatóak, de a kiigazításra vonatkozó megjegyzést csak egy esetben találtam, 
ahol a lelkész megmagyarázta, hogy mi is történt igazán. Amiért összekeveredtek a jegyzőkönyvek, azért volt, mert egy 
napon tartották a gyűlést, s így, a később megtartott került a korábbi tanácskozás elé. Egyben erre is felhívom a szíves 
figyelmet, hiszen nagyon sokszor volt példa arra, hogy a keblitanács a közgyűlést megelőzően, de ugyanazon a napon 
tanácskozott. Az aztán egy teljesen más kérdés, hogy olyan elírások kiigazítását már nem végezhetjük el, ahol a rögzítettek 
összefüggéseiben semmiképp nem sikerül eligazodnunk. Ilyen példa 1960.03.14/közgyűlés/7. old/ 4. határozat, amelynek 
összefüggései, illetve a mögötte levő tartalma feltétlen magyarázatra szorul.  

A hiány és hiányosság között nagy a különbség. Míg sokszor magam is azt szerettem volna, hogy sokkal 
részletesebben halljam a múlt eseményeit, be kellett érnem a szűkszavúsággal, máshol pedig a teljes hallgatással. Vagy 
egyfajta hiányosságot jelent, pl., amikor 1982-ben májustól nincs számozása a határozatoknak. Ez a hiányosság. A hiány 
alatt pedig azt értem, amikor szó szerint hiányzik az 1972-1981 Jegyzőkönyv 59-62 oldalig.  

Lassan a szívemhez nőtt az a szabályszerűség, mellyel találkoztam a tárgyalt időszak jegyzőkönyveiben. 
Megállapítást nyert a tanácskozás határozatképessége, amit követett az elmúlt jegyzőkönyv felolvasása, illetve hitelesítése, 
majd a tárgyak. Meggyőződésem, hogy túl a szavakon, hasonló érzés keringett a gyülekezetben, amikor „Kiss Zoltán 
lelkész boldog örömmel üdvözli a szép számban megjelent közgyűlési tagokat, s midőn Isten áldását kéri drága 
mindnyájukra, a gyűlést megnyitottnak nyilvánítja”29. Az én hangsúlyom is ebben az esetben a drága jelzőre esik.  

Igen sok ember esetében, - de igaz ez a lelkészekre is, gyakran elmarad az őszinte tisztelet, a közösségért 
„befektetett munka” iránti köszönet és hála. Elég gyakran másként alakulnak nemcsak az életük során kapott visszajelzések 
hangsúlyozásai, hanem sokszor elmarad még a legkisebb mértékben kijáró tisztelet is. Akár Ádámosy Gábor, akár Fikker 
János lelkészek, általam bemutatott időszakát figyeljük, akár pedig most éppen Kiss Zoltán lelkész szolgálatának teljes 
időtartamával kapcsolatosan vonok le néhány, témára szabott következtetést, egyértelműen elmondhatom, - és ez teljesen 
megfelel a valóságnak, hogy Kiss Zoltán lelkészt is tisztelet, megbecsülés övezte kövendi szolgálata alatt. A későbbiek 
során tapasztaljuk, hogy éppen a hozzászólások megszaporodásával, előfordult ugyan, hogy némi tiszteletlenség is 
belevegyült a megjegyzésekbe, de ezeket mindenképpen a kor adottságaihoz kell hozzáillesztünk, hiszen ellenkező esetben 
teljesen más eredményt érünk el, mint, ami megfelel a valóságnak.  

El kell mondanom – a gyülekezet teljes dicséretére, hogy 1949-től kezdve láttam a vezetőség, a keblitanács, a 
közgyűlés pozitív hozzáállását, mellyel mindig viszonyult lelkészéhez. Ennek egyfajta megjelenéséről beszél az a 
feljegyzés, melyben a következőképpen fogalmazódott meg a közösségi hála: „Gyűlés odaadó figyelemmel hallgatta a 
lelkész jelentését. Egyben köszönetét fejezi ki lelkész afiának önzetlen és fáradhatatlan munkájáért, mellyel az egyházközség 
és szeretett népének mindig szolgálatára híven készen állott”.30 Ez a hangnem még utólagosan is a hála és köszönet szava 
mindazért, amit egy lelkész megérdemel, főként egy olyan nehéz időszakban, mint a kommunista rendszer, amikor 
egyházáért, népéért szüntelenül és panasz nélkül dolgozott. Feltettem a kérdést: amikor hallotta ezeket a hála-szavakat, 
miként érezte magát a lelkész? Sokan ugyan még arra sem számítanak, hogy halálukat követően mondanak majd 
hasonlókat róluk.  

Végig nyomon követtem ennek a hála-hangulatnak a megnyilvánulásait az esztendők során. Akkor tettem ezt azzal 
a céllal, hátha találok valami rést benne. Hátha néhol elmarad az a régi, kövendi szokás, mely tiszteletben és 
megbecsülésben tartotta lelkészét, de azt a munkát, melyet mindenik végzett a közösség javára. Amit találtam az nem más, 
mint hogy szinte minden alkalommal egyik-másik egyházközségi tag szavain keresztül érvényesül a köszönet szava, de ez 
semmit nem von le az hála értékéből. Sőt egy ismeretlennel közelebb kerülünk 1949-1985 időszakának megismeréséhez. 

                                                 
29 Jegyzőkönyv – 1967.03.28./közgyűlés/83. old/1. határozat. 
30 Uo. – 1957.03.13./közgyűlés/47. old/2. határozat. 
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Éppen a hozzászólások ritka száma jelzi, de időnként a komolyabb ünnepélyekre történő bizottsági tagok kijelölése is erről 
szólt, hogy olyan embereket küldtek, akik a közösség nevében szólásra emelkedve megfogalmazták együttérzésüket, vagy 
éppen örömüket. Az egyházközségi életben is az volt gyakorlatban, hogy a közösség nevében egy-két ember nyilatkozott, 
melyet aztán éljenzéssel jóváhagyott a többség. Kifejezésre juttatta hangos megnyilatkozásával, hogy egyet értett a 
felszólalóval. Tulajdonképpen ez érvényesült szinte minden egyes alkalommal, amikor az esetek többségében Pálfi Lőrinc 
megfogalmazta a gyülekezeti véleményt, aki „/…/ köszönetet mond lelkész afinak azért a fáradhatatlan munkáért, mellyel 
mindig híveinek rendelkezésére állott testi és lelki segítségadás tekintetében” 31 egyaránt.  

Amikor ismételten szembe találtam magam a lelkész iránt megfogalmazott hála beszédes jeleivel, úgy éreztem, 
mintha egy kicsit nekem is szólnának. Boldog örömmel jegyeztem fel ezeket, s most is ugyanolyan jó kedvvel közlöm, 
hogy elolvashassa a kedves olvasó is ezeket a sorokat. Nem állítom, hogy rendszerességgel ismétlődnek, sőt azt sem 
mondom, hogy évi megszokottsággal kitör a gyülekezet tagjaiból a mérhetetlen köszönet, de egyértelmű, hogy időről-időre 
felbukkan, mint egy-egy figyelmeztetés, hogy számon tartják a lelkészük lelkiismeretes munkavégzését. Sőt, nem csak 
tudomásuk van róla, hanem elismeréssel is vannak iránta. Így hát a hála és köszönet szavai megismétlődnek időnként, 
amikor hangosan is kinyilvánítják megelégedésüket, „megköszönve a lelkészi munka lelkiismeretes végzését, mely bizony 
sok esetben sok nehézségbe ütközött” 32 Ne feledjük e helyen sem, hogy manapság ezeket a „nehézségeket” olyan könnyedén 
kiejtjük a szánkon, mintha valami ritka megpróbáltatásról lenne szó. Pedig éppen az volt benne a különösen megpróbáló, 
hogy naponta szembe kellett néznie a lelkésznek, mint gyülekezeti vezetőnek, mint népét szolgálónak, azzal a rendszerrel, 
mely nemcsak szigorító intézkedéseiről volt híres-hírhedt, hanem álruhába bújtatott embert-szolgáló jelszavaiban éppen az 
embert fosztotta meg alapvető jogaitól és méltóságától. Na, ebben az összefüggésben kell látnunk a nehézségeket, illetve 
abban az ál-elméleteket és vádakat gyártó, társadalminak nem nevezhető korszakban kell látnunk a szolgáló lelkészt, aki 
nem taposott mások büszkeségébe, de nem törődött a sajátjával sem, amikor akár asztalos munkát is bevállalt. A nehézségi 
akadályok sikeres túllépését talán az is segítette, hogy időnként népe kimondta, hogy hálás iránta.  

Nem szeretnék csapongani az általam előre megjelölt témák között. Mégis időnként ki kell lépnem ezek 
szorításából, hogy csakugyan oda tegyem a hangsúlyt, ahová az amúgy is kívánkozik. Mondom ezt azért, mert 
folyamatosan tapasztaltam, hogy Kiss Zoltán lelkész állandóan egy valóságos tükröt tartott gyülekezete, népe arca elé. 
Vagyis jelentéseiben, megnyilatkozásaiban, számon kérő figyelmeztetéseiben mindig kimondta az igazságot. Sőt, 
helyenként még soknak is számít. Főként, ha azt vesszük figyelembe, hogy alig volt egyetlen olyan alkalom, amikor a 
gyűléseken ne említette volna az egyházfenntartással járó nehézségeket, illetve annak szükségességét, hogy végre biztos 
alapra helyeződjön az egyházközség anyagi élete. Ennek ellenére mégis sikerült megértetnie népével nemes szándékát. 
Mindig az anyagiakon messzire túlnyúlt az alapvető igazság, mely a lelkész és gyülekezete között szoros kapcsolatot őrzött, 
ápolt és gazdagított. Sikerült a lelkésznek úgy bemutatnia a gyülekezet életét, hogy az mindig tiszta tükre maradjon „annak 
a lelkiismeretes munkának, mely nehéz körülmények között folyt az egyházközség életében”33 ugyan, de a közösség 
előrehaladását szolgálta. 

A gyülekezet tagjai mindig tudomásul vették az elvégzett munkát, és soha nem szégyelltek hangot adni az 
elismerésnek. Kimondták, hogy lelkészük „nemcsak a lelkiekben volt segítségére, hanem a mindennapi élet egyes 
problémájával kapcsolatos tennivalókban is sokszor adott jó tanácsot”34 híveinek, vagy éppen tette a legszükségesebbeket. 
Mindezt azzal a lelkülettel, amennyiben valamelyik „szenvedő híve erre rászorult”.  

A hála és köszönet elhangzott szavai mellett találunk gyakorlati megvalósítást is. Az 1950-es évek vége felé, az 
időszak megszaporodott gondjai között eszébe jutott Bölöni Lajos gondnoknak, hogy felhívja a mögötte levő gyülekezet 
figyelmét egy igen fontos szempontra. Ez pedig arra a figyelmességre összpontosította a hívek tekintetét, hogy valamilyen 
segítséget nyújtsanak a sok nehézség között, de egy egyházközség híveiért élő, áldozatkész lelkészüknek. Ezt a 
tanácskozást a következőképpen hagyták hátra az utókornak: „E körülményre való hivatkozással úgy véli – mármint a 
gondnok -, hogy Kiss Zoltán lelkész afia, aki egyébként rengeteget segédkezik híveinek, megérdemli, hogy egy ilyen 
gabonagyűjtést eszközöljünk az ő számára.”35 Nem kérdés, hogy a keblitanács azonnal öt körzetre felosztotta a falut, hogy 
összeírják, majd összegyűjtsék a felajánlásokat. Ez nem volt idegen a hívek számára, a régebben megfigyelt gyakorlatok 
közt is volt példa, amire bizonyára még emlékszik a kedves olvasó, amikor éppen a kántort segítették hasonló formában. 
Persze teljesen más körülmények, és társadalmi berendezkedés rendjén.  

A fentieket követően egyetlen megjegyzést kell még tennem. Ez pedig a lelkész részéről jövő köszönet és hála a 
hívei felé. Szinte rendszerességgel kimutatható, hogy Kiss Zoltán lelkész folyamatosan gondot fordított arra, hogy 
megtartsa hívei lelkének egyensúlyát. Ez tulajdonképpen régi hagyományba gyökerezett, melyet maga is átvett a múltból, s 
így hozzájárult, hogy átmentse azt a mába. Miben is állott ez a lelkiegyensúly-megőrzés? Semmi másban, minthogy 
minden összejövetel alkalmával időt szentelt arra, hogy néhány mondatban összefoglalja köszönetét a gyülekezet, a 
vezetőség felé, hogy mennyire nagyra értékeli népének azt a fajta tanúbizonyságát, mellyel mindig a gyülekezeti élet 
mellett állt és áll. Ez volt tulajdonképpen a mindenkori, legbiztosabb belépő abba a hangulatba, mely jellemezte a 
kövendiek lelkületét, és ez volt biztosítéka annak is, hogy a mai napig megmaradjon. Ebben nincs semmi szépítés, hiszen 
Ádámosy Gábor és Fikker János lelkészek idejében a békesség megtartása volt a legfőbb szempont, Kiss Zoltán lelkész 
idejében sem változott ez a követelmény. Az „unitárius és magyar” további hangsúlyt kellett kapjon, de főként 
egyensúlyban kellett maradnia az új és kimondottan ronda, társadalmi körülmények között is.  

                                                 
31 Uo. – 1958.02.09./közgyűlés/69. old/ 2. határozat. 
32 Uo. – 1967.03.28./közgyűlés/84-85. old/ 2. határozat. 
33 Uo. – 1968.02.19./közgyűlés/101. old/2. határozat. 
34 Uo. – 1973.03.25./közgyűlés/ 2. határozat. 
35 Uo. – 1957.09.15/keblitanács/63-64. old/28. határozat. 
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