
Páll Zoltán Gyula laudációja 
 

2Móz 33,13: „Most azért, ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nékem a Te 

utadat, hogy ismerjelek meg Téged, hogy kedvet találhassak Előtted. És gondold meg, hogy e 

nép a Te néped!” 

Wass Albert: „Az Úr nem számokban méri az igazság győzelmét, hanem az igazak 

cselekedeteiben. Ne keserítsen el a gyöngék hűtlensége 

se. Sajnáljátok a nyelvét vesztett magyart, mert önmagát 

rövidíti csupán, nem nemzetét. A nemzet nem számokban 

él, de lélekben. Egy az Úr oldalán százezreknél is többet 

számít a jövendő mérlegén." 
Számvetés ez az alkalom: a „Te néped” és az én 

fogyatkozó népem közötti örök mérlegelés alkalma. Mert a 

szórványok gondozása mindig e kettő feszültségében történik. 

Az idő malma dönti el a mérleg billenését. Páll Zoltán Gyula 

testvérem nemcsak a szó átvitt értelmében, hanem a vérség 

vonalán is Testvérem. Neve édesapjához való kötődését is 

mutatja, hiszen Páll Gyula, a Nagybátyám, évtizedeken 

keresztül volt vicei, pusztakamarási és désaknai lelkész. 

Édesanyja, apai nagynéném, Szöllősi Ilona, tanítónőként, 

hűséges társa volt a szolgálatban és a tanításban.  

A Mezőség iránti ragaszkodás már génjeiben ott 

volt, szolgálatra pedig éppen ott teljesedett ki. Szolgálat 

alatt nemcsak az igehirdetést, hanem az igehirdetés helyének a biztosítását is értem. Ugyanis 

Páll Zoltán két templomot emeltetett: egyiket Magyarkályánban, a másikat pedig 

Oláhgyéresen. A magyarkályánit 2001-ben, az oláhgyéresit pedig egy hete szentelték fel. 

Útja – mint minden lelkészgyermeké, aki sosem tudhatja hovatartozását – 

Apanagyfaluban indult, 1952. július 15-én. Édesapja akkoriban Vicében volt lelkész. Iskoláit 

Marosvásárhelyen végezte a Bolyai Farkas matematikus-zseniről elnevezett líceumban, ahol 

dr. Kozma Béla, apai nagybátyja volt az igazgató. 1976-ban jutott be a Teológiára, ahol 1981-

ben végzett. Szolgálati helyei – kivétel nélkül – a 

Mezőséghez kötötték és immár elszakíthatatlan 

szálakkal kötik: Szászzsomboron, Édesanyám 

szülőfalujában szolgált 1986-ig, majd Désaknán két 

évig, majd a meghurcoltatások miatti több mint 

egyéves kimaradás után 1989-től a magyarkályáni és 

hozzátartozó szórványok (Kályánivám, Mezőszava, 

Kötelend, Oláhgyéres, Apahida, Zsuk, Lárga) lelkésze. 

Szolgálatának kitűzött célja a fiatal nemzedék 

nevelése mellett főleg a kis gyülekezetek hűséges 

gondozása. Ennek érdekében nemcsak az Igét hirdeti, 

hanem az Ige hirdetése számára is helyet, templomokat 

építtetett. 

Hívei nemcsak egyszerűen egyháztagok, hanem 

családtagok, akiktől rengeteget tanult, ugyanúgy, mint 

ahogy Páll Zoltán is arra törekedett és törekszik, hogy 

tanítsa őket. A szórványfalvakba való érkezése 

úrnapjakor nemcsak a gyülekezet, hanem a lelkész 

öröme is, aki mindig azzal a tudattal lép a szószékre, hogy ez a nép az „én népem”, de 

főképpen „a Te”, azaz „Isten népe”.  

Szőllősi János 

Páll Zoltán Gyula 



Nemcsak szolgatársként, hanem főképpen családtagként (mint ahogy mindenki, aki itt 

van: Isten és hűséges szolgájának családtagja) kívánom, hogy minél hosszabb ideig őrlődjék a 

szolgálat malmában, ahol nemcsak a nép érlelődik közösséggé, Isten népe nagycsaládjává, 

hanem ahol a hűséges szolga is népéért aggódó, népének szolgáló Isten-szolgájává érik. 

 

Szöllősi János  

kolozsvár-hídelvei lelkipásztor 
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