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Alpakkából 

ezüstkegyszer

Akik tudták, hogy jó dolog 

Isten dics ségére jót cselekedni

Amikor kikerültem Bákóba, a gyülekezet 
már két és fél éves volt. De természetszer leg 
még nem volt lehet sége kegyszerekr l gon-
doskodni.

Volt néhány m vész barátom, akiknek 
megírtam, hogy van egy Þ atal gyülekezet, Þ -
atal lelkész, és keresünk ötvösm vészt, hogy 
kegyszereket készítsen a bákói szórványgyü-
lekezetnek. E levelekre sajnos nem jött válasz. 
Azonban egy nyári napon betoppant Kallós 
Zoltán, régi barátom és két fest m vész Ma-
rosvásárhelyr l: Porzsolt Borbála és Zolcsák 
Sándor. Nekik is felvetettem elképzelésemet. 
Miután hazautaztak, értesítettek, hogy láto-
gassam meg ket, mert a marosvásárhelyi 
Kultúrpalotában éppen akkor nyílt három öt-
vös munkáiból egy kiállítás.

Elutaztam Marosvásárhelyre. Vendéglá-
tóimmal közösen megnéztük a kiállítást. Az 
én tetszésemet a Hunyadi László historizáló 
munkái nyerték meg. Porzsolt Borbálával és 
Zolcsák Sándorral kés bb m vészeti albu-
mokat kezdtünk lapozgatni. El került néhány 
remek felvétel a világhír  nagyszentmiklósi 
kincsr l, amely a hunoktól (egyesek szerint az 
avaroktól) maradt reánk.

Az albummal a hónunk 
alatt meglátogattuk Hunyadi 
Lászlót, aki elmondta: szí-
vesen vállalja a munkát, de 
anyagról nem tud gondos-
kodni. A Ceau escu-korban 
sokat nyomorgatták azokat a 
személyeket, akik nemes fé-
mekkel dolgoztak, kezdve a 
bányászoktól az ipari labora-
tóriumok kutatóiig, valamint 
a m vészekig. Ezért nem volt 
egészen kockázatmentes ez a 
vállalása. Megígértem, meg-
próbálok tört ezüstöt szerezni.

Mikor meghirdettem a 
gy jtést, összegy lt körülbe-
lül 700 grammnyi ev eszköz. 
Ezekr l a vizsgálat alkalmával 
kiderült, nem ezüstb l van-
nak, hanem alpakkából. Egy 
ezüst mokkáskanalat ajándékozott Páll néni, 
aki a hosszúfalusi gyülekezet egyik id s tagja 
volt. Én itt töltöttem gyermek- és ifjúkoromat. 

 azt mondta: „Ha a Tamáska gyülekezetének 
kell, akkor  szívesen felajánlja egyetlen ezüst 
mokkáskanalát!”. Ezenkívül Nauc Ilona, bákói 
hívünk alpakka-kanalai mellett volt egy törö-
kös mintázatú, egymásba süllyeszthet , három 
darabból álló kávéf z  készlet. Ezek a darabok 
azonban csak részben voltak ezüstb l, s így 
nem fedezték volna az ezüstszükségletünket.

Így, az akkori lehetetlen viszonyok között 
kénytelen voltam lemondani az ezüstkegysze-
rekr l, s megelégedtem azzal, hogy alpakká-
ból készüljön el az úrvacsorai készlet. Amíg 
az ötvös dolgozott, el  kellett teremtenünk a 
munkadíjat. Híveinket kértük, hogy aki teheti, 

ebben az esztend ben 
duplázza meg az egy-
házfenntartói járulé-
kát. Ezen túl, néhány 
erdélyi gyülekezet 
– a detrehemtelepi, a 
négyfalusi, a Maros-
vásárhely-Szabadi úti 
és a paniti gyülekezet 
– hívott meg egy-egy 
istentiszteleti szolgá-
latra és egy gyülekeze-
ti beszámolóra, amikor 
a perselypénzt a bákói 
gyülekezetnek aján-
dékozták. Detre hem-
te lepen történt, hogy 
az istentisztelet után, 
amikor már a lelkészi 
családdal együtt a va-
csoránál ültünk, visz-
szajött egy férÞ , és a 
perselypénzt kipótolta 
még 200 lejjel. Azt mondta: „Ott kell segíteni, 
ahol a legnagyobb a szükség!”. A paniti szol-
gálatot Deák Julianna tanárn , aki paniti szü-
letés , szervezte férjével, Deák Jánossal együtt. 
Kérésükre Sárpataki János lelkipásztor hívott 
meg Panitba. Itt háromhavi átlagjövedelemnek 
megfelel  összeg gy lt össze a kegyszerekre!!!

Hunyadi Lászlóval úgy egyeztünk meg, 
hogy régi moldvai csángó kelméket vásárolok 
neki a munkadíj fejében. Ez még külön feladat 

volt, de a fenti összegek fedezték a kiadásokat.
1979 szén jött az értesítés, hogy elkészül-

tek a kegyszerek. Nagy örömmel utaztam ismét 
Marosvásárhelyre. Amikor megérkeztem, ak-
kor ért a nagy meglepetés! Porzsolt Borbáláék 
elmondták, hogy gróf Bethlen Anikó Hunyadi 
Lászlótól megtudta, hogy éppen kegyszereket 
készül készíteni Bákónak, ennek az újonnan lét-
rejött szórványgyülekezetnek. Hunyadi László 
elmesélte mindazokat a dolgokat, amiket ró-
lunk tudott, s ami a kegyszerek körül addig 
történt. Erre Bethlen Anikó kifakadt: „Úrasztali 
kegyszereket nem lehet alpakkából készíteni, 
csak nemes fémb l! Majd én gondoskodok a 
megfelel  ezüsttányérról és ezüstpohárról, ami-
b l el lehet készíteni az ill  kegyszereket!” Az 
elhatározást tett követte. Bethlen Anikó rövid 

id  alatt megszerezte a szükséges darabokat, 
amiket tudtom nélkül a szent célra ajándékként 
felajánlott, s egyben átadta az ötvösm vész-
nek, hogy végezze el a munkát. A vásárhelyiek 
mind összefogtak, hogy meglepetést szerezze-
nek. Végül tehát, mégis ezüstb l készítette el 
Hunyadi László a gyönyör  úrasztali készletet!

Els  este Boriékkal elmentünk Hunyadi 
Lászlóhoz. Átvettük és kiÞ zettük a kegysze-
reket az egyezség szerint a már említett kel-

mékkel. Egyben visszakaptam 
visszaszolgáltatás végett az 
alpakka ev eszközöket. Más-
nap délel tt pedig elmentem 
tisztelg  látogatásra a grófn -
höz megköszönni a váratlan 
és páratlan ajándékot. Azóta is 
kölcsönösen ápoljuk az szin-
te barátságot.

Bákóba való hazaérkezé-
sem után a gyülekezetnek úgy 
mutattam be a kegyszereket, 
hogy „ez üzenet ezer évr l 
ezer évre!” – utalva a nagy-
szentmiklósi kincs korára.

A kegyszerek és az imate-
rem felszentelését 1980. május 
18-án tartottuk. A mellékelt 
fényképek is ekkor készültek. 
Hat megyére terjed  gyüleke-
zetünkb l és erdélyi vendége-

inkb l 82-en ünnepeltünk együtt e rendkívüli 
eseményen.

Amíg a tervünk megvalósult, Isten csodáról 
csodára vezetett minket. Olyasmi valósult meg 

„egy szögesdróttal körülzárt világban”, ami Is-
ten hív  gyermekeihez való h ségét igazolta. 
Ezért került ez a felirat a kehelyre: „H  az Is-
ten!” (1Kor 10,13).

Azt tapasztaltuk, hogy Isten védelme és ál-
dása velünk volt, kivétel nélkül mindazokkal, 
akik összefogtak, hogy részt vegyenek a kegy-
szerek elkészítésében és a szentelési ünnepség 
lebonyolításában. Újból nyilvánvalóvá vált, 
mint már annyiszor, hogy jó dolog Isten dics -
ségére jót cselekedni. Az ilyen emberek mindig 
elnyerik Isten gazdag áldását!
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Jenei Tamás, a moldvai református gyülekezet els  lelkipásztorainak egyike 

igét hirdet Bákóban


