
Ünneplő gyülekezet, keresztyén testvérek, atyámfiai! 
 

„Az én otthonom Erdély”- a régész László Gyula utolsó levelének félmondatát idéztem. 
 

“Föl-földobott kő, földre hullva, 
Kicsi országom, újra meg újra 

Hazajön fiad. 
Messze tornyokat látogat sorba, 

Szédül, elbúsong s lehull a porba, 

Amelyből vétetett.” 
(Ady Endre: A föl-földobott kő) 

 
Gondolataim átlebbennek a voltakon és jelenen, mert az elmúlt időt, az eseményeket, a 

történelmet, megváltoztatni nem lehet. Volt ami volt, minden már a múlté – mondják egyesek. 

De ez valóban nem így van, mert múlt nélkül nincs jelen s jelen nélkül nincs jövő. 
Én ma itt Kőhalomban ahol 31 évig szolgáltam népem és Istenem visszatekintek a múltba 

100 - 110 évre. Arra az időre, amikor egy fiatal tanító, id. László Gyula hazaszeretetének 
lendületével tanított mindenkit. A gyermekeket az iskolában s a felnőtteket jártában - keltében.  
 

 Régi mondás: „Apa nélkül nem születik fiú a nemzetnek.” Hadd idézzem most az 
édesapa szavait 1910. március 14-ről: „1910. március 15-e előtt egy nappal már fel volt 

lobogózva magyar zászlókkal a városkánk Kőhalom. Szóval lobogódíszbe öltözött nap 
éjszakáján 14-én jött a nagy Istenáldás, fiúnk született. Gyulának kereszteltük Gál Miklós datki 
unitárius pap kománkkal.” 

 Én most a régész 100-ik születési évfordulóján a jelenből a múltba visszafele megyek 
gondolataimmal. 2010. március 14-e vasárnap volt s a szovátai unitárius templomban népes 
gyülekezet előtt megemlékeztünk a régész László Gyuláról. 2001. június 17-e is vasárnapra esett, 

amikor megemlékező ünnepélyt tartottunk a régész halálának 3-ik évfordulóján a kőhalmi 
unitárius templomban. „László Gyulák öröksége” az Unitárius Közlönyben megjelent írásom. 

Ezen az ünnepélyen jelen volt már néhai Szabó Árpád püspökünk, főgondnokaink, 
múzeológusaink, erdélyi és magyarországi vendégeink. Erre az alkalomra adományozták az 
emlékcsarnokba a márványtáblát a két bronzplakettel a régész unokaöccsei László János és 

László Zsigmond. Ez az ünnepélyünk a kőhalmi unitárius leányegyházközség fennállásának száz 
éves évfodulója is volt, amelynek első gondnoka László Gyula tanító volt 1901 és 1919 között. 

1919-ben László Gyula tanító nem írta alá az állammal szembeni hűségnyilatkozatot, s e miatt el 
kellett hagyja Erdélyt családjával együtt... 
 

 1978-ban megszerveztük a Kőhalom – Homoródi Unitárius Egyházközséget s a régi 
iratokat rendezgetve a keresztelési anyakönyvből lefényképeztem a gyermek László Gyula 

születésének, keresztelésének dátumait, a keresztszülők nevét és édesapjának más értékes 
feljegyzéseit. Ezen másolatokat elküldtem újságíró barátomtól Budapestre az Alkotmány utca 20. 
szám alá a régészhez, habár akkor tiltva volt az iratok átjuttatása Magyarországra. (Segner István 

újságíró). Aztán kezembe vettem a gyermek ötéves kori fényképét, és elindultam felkutatni azt a 
házat ahol született. E kép szerint megkaptam az ablakpárkányos házat, boltíves kapujával, 

amely a múlt század elején a szolgabírói és tanítói lakás volt valójában. (Igazolta Gölner Kadácsi 
Helén 96 éves.) 



 
 1990-ben Erdélyben az első toronyépítést és templombővítést mi a kőhalmi unitáriusok 

kezdtük meg, s a következő év templomszentelő ünnepélyére meghívtam a régész László Gyulát 
is. Válaszlevele: „Vass Mózes a kőhalmi unitárius egyházközség lelkésze szép levélben hívott 

meg a templomavató ünnepélyükre. Elmenni nem tudok, magam helyett ezt a levelet küldöm és 
gondolatban erősen megszorítom a tiszteletes úr kezét s talán – szégyenszemre egy-két 
könnycsepp is köszönti az ünnepséget. Kisfiú koromban büszkék voltunk arra, hogy Kőhalom 

benne van a Himnuszban: Vár állott: most Kőhalom (Cseke 1823. I. 2). Erre nagyon rátartiak 
voltunk, a szász fiuk meg arra, hogy egyike a hét várnak Erdélyben (Siebenbürgen). Mi büszkék 

voltunk, hogy egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók. Ha lehet , egyszer beköszönök hozzátok, 
Isten áldjon! 1991. VIII. 12.” 
 

 1997. május 1-re képeslapon értesített, hogy jön hozzánk Kőhalomba. E képeslap az 
emlékcsarnokban van bekeretezve. Eljött a nap, május elseje, gyönyörű napsütéses meleg idő 

volt. Számbavett tekintetével mindent: a templomot, a lakást, udvart és kertet, viccesen mondta – 
„megpihenni, megnyugodni lehet itt nálatok, olyan szép minden”. Édesapja írásait az asztalra 
tettem, olvasgatása közben egy könnycseppje a sárguló lapra - iratra esett: „Emlék apám fiadtól, 

lelkem pecsétje ez.” 
 Aztán lementünk a város központjába s mondta „nem ismerek rá erre a helyre. Itt piac és 

vásártér volt, nem, ez a szépséges park nem volt akkor.”  
 A fényképet elővettem s egy ház előtt megálltunk, nézd Gyula bátyám az ablakpárkányt 
és a boltíves kaput: „Ez az”- mondta. „Játszodjunk barátom: én most behunyom a szemem s 

vezess be a boltíves kapu belső feléig s forduljunk szembe a kijárattal s akkor nyitom ki a 
szemem. Így tettem. „Ez az!” Ez az a kapualj, ahol annyit játszadoztunk. Aztán visszalépkedtünk 

az első ajtóig, benyitottam a szobába, válasza ismét ez volt: „Ez az – a szoba ahol én születtem, 
ott volt a sarokba az ablak mellett az én kicsi ágyam. Amíg ezeket mondogatta, könnyben úszott 
két szemepillája „Istenem, úgy vágytam erre a pillanatra vagy napra, megérnem engedted: 

Köszönöm!” Így ismétlődött meg a régész régi látomása: a gyermekkora. 
  

Válaszlevele: Vass Mózes Tiszt. Úrnak és kedves feleségének írt levél, amelyben megköszönöm, 
hogy olyan testvériesen fogadtak .  
Kedves Mózes barátom! 

 Amint fentebb említettem, szívünkből jövő köszönet, nem udvariassági szófordulat, hanem 
mélységes valóság. Vagy 30 éve nem jártam odahaza s most íme, egy virágzó unitárius 

egyházközséget találok ott, ahol gyermekkoromban a két kezünkön megtudtuk számlálni a 
hitünkön levő embereket. Templomotok kicsi, de megható és különösen megható volt számomra, 
hogy Édesapám írásait olyan szépen bekötve örzöd. Baráti szavaidhoz hozzájárult az a tiszta 

szeretet, amivel kedves feleséged fogadta lányomat Emőkét , s engemet. Ne hagyjátok a 
templomot és az iskolát, én még hozzáteszem és a családot. Szétrombolódik bizony sok család: 

Balsors, akit régen tép.....Bizony a mohácsi vész ehhez képest csak szúnyogcsípés volt. Maradok 
igaz szeretettel. L. Gy. 1997. V. 16. 
 

 
 1998. június 5-én utolsó levelében ezt írta: 

 „Izgatottan várom hazamenetelemet, ami egyúttal búcsút jelent gyermekkoromtól, hiszen 
elmegyek Kőhalomra és Száldobosra is. Nekem Erdély az otthonom, idekint csak lakózok.”  



Tizenkét nap múlva június 17-én haza indult Erdélybe, az otthonába, igaz csak Nagyváradig, 
ahol elköltözött lelkével a halhatatlanság boltíve alá a régész, a tudós, a festőművész, a kettős 

honfoglalással foglalkozó Isten teremtette embertestvérünk, Kőhalom szülötte. „Az Úr adta 
nemzetünknek, az Úr vette el, legyen áldott az Úrnak neve.” 

 
László Gyula elhunyta után Balassa Iván professzorral leveleztem. Azt akartuk, hogy a 

szülőházára is emléktáblát tegyünk, de ezelőtt egy évtizeddel még olyan szelek fújtak, hogy 

temetőinkben ledőltek a sírkövek és emléktáblák tűntek el Erdélyben. 
 

Milyen jó, hogy megérett az idő s ma a régész szülőházára emléktábla helyeztetik el. Ő 
egész életében a múltat kutatta. A szegények régésze volt s azt tanította, hogy aki a múltat, az 
előtte járókat, a múltban cselekvőket és alkotókat nem tiszteli, csak a jelennek él, az nem méltó a 

jövendőre. 
 

Kőhalom, 2010. december 5.     Vass Mózes ny. unitárius lelkész 


