
 

Tusai Endre laudációja a Földes Károly-díj átvétele 
alkalmából 

 

Az atyafiság nemcsak a vérségi és a 

hitbeli kötelék révén jöhet létre, hanem 

az emlékek gyöngysorán is rokonokká 

lehetnek az emberek. Éppen ezért az 

emlékek felelevenítésével fűzöm egybe 

mindazokat, akik ma – díjazók és 

díjazottakként – vannak együtt.  

Vetési Lászlóhoz jártam konfirmációi 

előkészítőkre a Pata utcába, valamikor 

1982-83 között, Jenei Tamással ezelőtt 

18 évvel találkoztam először 

Petrozsényban, amikor Reformáció 

nagyhetén megbeszéltük, hogy 

besegítek a helyettesítésébe egy évig. 

Édesapja, Jenei Sándor Petrozsényban, én pedig Petrillán és Lónyán voltam helyettese, míg ő 

Svájcban tanult (a Szentháromságról szóló tanítás harmadik részére specializálódott, a 

Szentlélekről szóló tannal foglalkozott). Akkor történt, hogy külön hívott a parókia egyik 

nagytermébe, ahol improvizált lerakat volt, és azt mondta: „Itt van néhány fekete öltöny. 

Válassz magadnak”. Választottam egyet és megkérdeztem, gond lesz, ha odaajándékozom 

valaki másnak? Hazajöttem és odaadtam Szőllősi Jánosnak, aki akkoriban volt teológusévei 

elején. Szőllősi János tíz évig volt osztálytársam és ebből az időből legtöbbet padtársam is. A 

jelenlevők közül senki sem töltött annyi időt egy teremben 

(vagy fedél alatt velem), mint ő. Kisdiákok voltunk a mostani 

Apáczai-iskolában, a katalógus utolsó lapjain három név volt, 

illem diktálta sorrendben mondom: Szőllősi, Tusai, Tunyogi. 

Tusai: Tusai Anna volt, Endre húga. 1975-től voltunk 

osztálytársak, úgy emlékszem talán 4 éven át.  

Három évvel ezelőtt kerültem Fodorházára és mennem kellett a 

Püspöki Hivatalba. Amíg az utcáról bejutottam a személyzeti 

osztályig (megállásokkal együtt max. 10 perc), legalább ötön 

mondták: „Hallom Fodorházára kerültél! Hogy vannak a 

fodorháziak?” Akkor még nem láttam Endrét, nem ismertem. 

Mire összefutottam vele a hivatal udvarán, már elég „brühüs” 

voltam ahhoz, hogy azt mondjam neki tettetett bosszankodással: 

„Bezzeg, míg Földváron, vagy Esztényben voltam, senki nem 

kérdezte mit csinálnak a földváriak, vagy az esztényiek. De 

most, hogy a tinta még meg sem száradt a kinevezésemen, már 

mindenki megállít a püspöki hivatalban, csak azért, mert Endre 

fodorházi.” Ismétlem, tettetett volt az akkori hőzöngésem. Most pedig átvedlik őszinte 

elismeréssé. Mert akkor azért kérdeztek meg annyian, mert ez az Endre iránti szeretetük jele 

volt. Ez pedig most konkretizálódott díjjá. 

Tunyogi Lehel 

Tusai Endre 



Sok mindenért laudálhatnám Endrét, de itt most csak a nagyon lényegeseket említem. 

Laudálom azért, hogy hűséges maradt szülőfalujához, hűséges maradt egyházközségéhez és 

erre a kettős hűségre nevelte és neveli családját. 

Egy olyan korban, amikor az emberek nagytöbbsége egyetlen egyházközséghez sem 

akarnak minden szempontból és ténylegesen tartozni, Endre három egyházközségnek a több 

mint fizető tagja: a Kolozsvár-Belvárosnak, Magyarfodorházának és Ördögkeresztúrnak. Nem 

beszélve arról – de ez csak formula, miért ne beszéljek róla, hogy – a püspöki hivatal szó 

szoros és jó értelemben vett „mindenese”. Laudálom azért, hogy ő nem adja a “városit”, a 

“kolozsvárit”, ahogyan a faluról beköltözött híveink közül a legtöbben teszik. Hanem 

rendszeresen hazalátogat, rendszeresen számon tartja rokonságát és nemcsak az örömünnepek 

alkalmain, hanem a temetéseken is ott van, ezzel is kifejezésre juttatva, hogy nem felejtette 

honnan indult és hova tartozik. 

Laudálom azért, mert hűséges maradt szülőfalujához, Magyarfodorházához, ahol 1965 

október 21-én született, ahol megkeresztelték és ahol konfirmált. De nemcsak a saját, hanem 

felesége, szül. Koszorús Irén szülőfalujához, Ördögkeresztúrhoz is, ahol 1988 május 7-án 

kötöttek házasságot. Ez a hűsége pedig a lelkészi lakás rendszeres javítása, gondozása révén 

lett nyilvánvalóvá, még akkor is, hogyha sajnálatos módon az érdekelt helyiek ezt nemhogy 

elismernék, hanem rágalmaikkal, gúnyolódásukkal egyenesen ellenzik. 

Laudálom azért is, mert Tusai Endre mindkét fiát, Szilárdot és Csongort ugyanarra a 

hűségre neveli, amelyet ő is megtartott. Olyankor, amikor még a legmodernebb felszerelések 

csalijával sem lehet vallásórára, ifjúsági bibliaórára csalogatni az ifjú nemzedéket, Endre fiai 

szüleikkel együtt járnak ki gyökereik két falujába, más korosztálybelieket is hívnak és együtt 

dolgoznak azon, hogy a Belváros ifiseinek legyen vakációs házuk Ördögkeresztúron, s 

majdan szolgálati lakása a leendő állandó lelkésznek. 

Tusai Endrének négy nap múlva lesz a születésnapja. Ezért is hadd köszöntsem fel. De 

nemcsak őt, hanem Páll Zoltánt is, aki szerencsére nem rokonom, mert másképp nem 

vehettem volna feleségül a húgát.  

A kánai menyegző ceremóniamesterétől tanultam, hogy a végére tartogassam a javát. 

Kedves Zoltán, engedd meg, hogy nemcsak sógorodként, hanem testvéredként és 

szolgatársadként; kedves Endre, nemcsak barátodként, hanem a három egyházközség 

lelkészei közül a legméltatlanabbként köszöntselek. A 128 zsoltár Igéjével: 

„Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő utaiban jár! 

Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod. 

Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül. 

Ímé, így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat! 

Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden 

idejében; 

És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!” Ámen 

Tunyogi Lehel magyarfodorházi lelkipásztor 

Megjelent a Levél. Ünnepi üzenet az Erdélyben és Kárpátokon kívül szétszórtságban élő magyar 

keresztyének számára című időszaki kiadványunk 2009. Advent–Karácsony számában. p. 31-33 


