
Dézsi Zoltán laudációja 
 

„Imé úgy gondoltam házat építek az Úrnak, az én Istenemnek, nevének” 

(1Kir. 5,5) 

 

Több mint húsz éves barátság köt Dézsi Zoltánhoz. Szép hosszú idő, annyi minden 

belefér, sok kedves, felemelő közös élmény. Azt is mondhatná valaki, hogy ez elsősorban 

csak két emberre tartozik, azok közvetlen emberi, családi kapcsolatára. Csakhogy ez nemcsak 

ami életünket befolyásolta, hanem a gyergyói szórványgyülekezet életét alakulását is. 

1990 tavaszának egyik napján nyitott be a szentmiklósi parókia irodájának ajtaján és 

az én életem ajtaján is. Nyílt barátságos szavai, hamar ledöntötték bennem, a még 

számomra kevéssé ismert gyergyói világgal, környezetével, annak elvárásaival kapcsolatos 

feszültségeket. 

Beszélt önmagáról, munkájáról, családjáról, fiairól, akkor már teológiai hallgató 

kisebbik fia hivatásválasztásáról, ezzel kapcsolatos szülői reményeiről. A megkeresés 

közvetlen célja egyértelműnek tűnt, szeretné, ha a vasárnapi igehirdetéseimet is, az akkor 

általa szerkesztett kábeles városi rádió közvetítené azok felé az intézmények, lakások 

otthonok felé, amelyek rendelkeztek ilyen hangszóróval. Így próbált bemutatni a városnak, 

így léphettem később már félig ismerősként a város akkori, a Fogarasi Mihály utcában 

található öregotthonába, így hallatszott a hangom a város korházaiban, így lettem rövid idő 

alatt ismerőse sokaknak. 

Hamarosan felajánlja segítségét, barátságát, ekkor már tudom róla, hogy a város 

gimnáziumának népszerű tanára, volt igazgatója. Még abban az évben megismerem 

Ratosnyán élő szüleit, tanúja leszek irányukba mutatott nagy tiszteletének, mély gyermeki 

szeretetének. Itt ezen a helyen furcsának tűnhetik kártyajátékról, kártyával a kézben történő 

beszélgetésekről szólni ahová szintén ő hív meg, de ezek a heti találkozások 

meghatározták, befolyásolták a gyülekezet anyagi gyarapodását és ennek kapcsán szellemi, 

lelki életét is. Ezek az esték nem értek úgy véget, hogy ne esett volna említés a gyülekezet 

helyzetéről, hiányokról egy új vagy átépített, esetleg egy kibővített templom 

szükségességéről, amely a templom ajtón kívül maradókat befogadhatná. Az igény már a 

változás után közvetlen megfogalmazódik a gyülekezet részéről, de a kivitelezés terve itt 

kezd formát, alakot ölteni. 

A templomok hiszem, hogy Isten akaratából épülnek, de így adja magát eszközül, 

segítségül az építéshez Dézsi Zoltán akkor már, mint a város első szabadon választott 

polgármestere és az asztaltársaság többi tagja lehetőségeikhez mérten: az orvos egy 

segélyszervezet helyi igazgatója lesz, ő külföldi barátait mozgósítja, az újságíró nemcsak 

cikkeivel népszerűsíti, a nyugdíjas tanár bíztat, tanácsot ad. 

Dézsi Zoltán ott van a kezdetektől: árverésre kísér, emberekkel tárgyal. 

Intézményvezetőket kér fel az építéshez nyújtott segítségre. Amikor a jó érzés határán belül 

minden ingyenes anyagszállítással kapcsolatos lehetőséget kihasználtunk, akkor a város 

akkori katonaságának segítségét kéri és minden megszólított mozdul, valamit beépít. Így 

teszi nemcsak a maga, a város ügyévé is a szentmiklósi gyülekezet templomépítését. 1997-

ben szép felemelő ünnep keretében megtörténik a felszentelése és egy év múlva, mint a 

megye prefektusa, ő álmodja meg ezt a marosfői kicsi templomot, ő mondja, hogy a 

körülmények teremtette konjunktúrát használjuk ki egy szent, magasztos ügy érdekében: 

polgármesterekkel tárgyal, személyes, baráti kapcsolatait használja fel, a gyülekezet 

nevében pályázik. Megszerzi ezt a nagyon előnyös helyen található területet, pénzt szerez, 

és megépül, és megépíti a gyergyói medence második református templomát.  



2006 karácsony késő délutánján első templomi istentiszteletére gyűl össze Marosfői 

és a szomszéd településen élő reformátusok mellett közel száz, ünnepünkben, örömünkben, 

részt vállalni akaró, különböző felekezetű barátunk. Feledhetetlen élmény volt, a még két 

héttel azelőtt be nem tervezhető eseményen való részvétel. Az említett körülmény miatt 

nem egyházi méltóságok jelenlétében, hanem azon a napon, hatodik istentisztelet keretében 

szenteltem, szenteltük fel ezt a templomot. Bennem összekapcsolódik az a négy évvel 

ezelőtti estébe nyúló karácsonyi hálaadás és ez a mai rendkívüli alkalom.  

 

Keveseknek adatik meg ma az a lehetőség, amely Dézsi Zoltánnak megadatott, vagy 

ha adva van kevesen élnek vele. 

Az elmúlt két évtizedben a szemlélet, a különböző vélemények, érdekek ütközésének a 

területén mozog az élete, politikus. E templom miatt is találkozik emberi érthetetlenséggel, 

de egy valamit sosem hallottam senkitől elvitatni tőle egyházával kapcsolatos érdemeit. 

Tudom most is álmodik, mondta, továbbálmodja ezt az épületet. 

Isten áldja meg az ő, és mindannyiunk építő, tiszta szándékát. Ámen. 

 

Bíró Sándor 

gyergyószentmiklósi lelkipásztor 
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