Kopjafaavatás Felsőr ákoson
2007.05.27. Pünkösd vasárnap
Mint ahogy gyökere táplál minden fát, virágot és minden élőlényt, feltöltődni, erőt gyűjteni mindig
őseink földjére megyünk.
Különösen ha ez az alkalom a Pünkösdhöz, a közösséget összetartó lélek ünnepéhez kötődik.
Így volt ez 2007. június 27én, Pünkösd vasárnap is, amikor Kelemen István néhai unitárius esperes
halálának 50. évfordulója alkalmából kopjafát avattunk Erdővidék kis falujában, Felsőrákoson a templom
kertben, a 48 évig a falu közösségét szolgáló lelkész és ott született fiai emlékére.
48 év egy hosszú emberöltő, különösen, ha egy helyen, és méginkább az, ha egy közösség tagja és
szellemi, lelki vezetőjeként hittel szolgálja végig az ember.
Kelemen István székely nemesi családban 1885ben született Marosszetkirályon. A teológia elvégzése után
rövid kolozsvári és csókfalvai szolgálatot követően 1910ben választotta lelkészének a Felsőrákosi
egyházközség. Az első világháború alatt családjával a front elől menekülve 19151916ban Füzesgyarmaton
végzett lelkészi szolgálatot, majd visszatért Felsőrákosra, ahol 1957ben bekövetkezett haláláig szolgálta az
egyházközséget.
Emlékét, lelkészi munkáját, Erdővidék szerte ismert és szeretett emberi alakját a szolgálata alatt felnőtt
nemzedék a találkozások alkalmával ma is emlegeti, és tovább adja utódainak
A Lőrinczi Domokos a Bicskén dolgozó székelykeresztúri mester által szépen megfaragott 3mes
tölgyfa oszlopon látható szimbólumokkal örökítette meg az unitárius családi dinasztiát, az erdélyi kötődést,
a szellemi gazdagságot, a három gyermeket és négy unokát, a keresztény szellemiséget, az unitárius címert,
az esperes és fiainak nevét.
A kopjafát beton alapra, alsórákosi bazalt burkolatú talapzatra Kis Csaba helyi kőműves mester
állította fel az esperes 1957ben felépített emlékműve mellé.
A templomi megemlékezést követően az ünnepi istentiszteleten részt vevő szép számú hívő előtt
Kotecz József felsőrákosi lelkész áldotta meg a kopjafát, melyet a ma is élő gyönyörű felsőrákosi
népviseletbe öltözött lányok sorfala előtt nemzeti színű szalaggal díszített fel édesanyám, a 84.
születésnapját ünneplő özv. Kelemen Attiláné, aki 1943ban óvónőként került a faluba, és lett felsőrákosi.
Örömteli, hogy vannak még óvodásai a faluban!

Kopjafaavatás Felsőrákoson

1/2

Kelemen Attila, 2007.05.27.

A kopjafa avatása alkalmából a család és az utódok nevében Kelemen Attila köszöntötte a gyülekezetet és a
presbitériumot a nagyapáról ez alkalomra írott versével, és a néhai esperes életútjának rövid ismertetésével.
Kelemen István
esperes emlékére
Ötven éve már, hogy nincs közöttünk,
És százhuszonkét éve született
Kelemen István, az örök emlékű
Felsőrákosi tiszteletes.

Templomi zengő hangján
Messziről lobogó fáklyaként
Utat mutató egyenes szálfa
Termettel hirdette egyisten hitét.
Mint tavasszal a havasi gyopár,
Szikrázó fénnyel a havasok felett
Újjá születő főnix madárként
Vigyázza az unitárius híveket
A Rákosi utcán amerre ment
Szeretet övezte lépte nyomát,
Segítőn fogta a kinyújtott kezet,
Mert Embert takart a lelkészi palást.

Átélte a békét és a háborút,
Védte a templomot és az iskolát,
Az Erdővidéki virágzó falu
Vele élte át legszebbik korszakát
Itt nevelte fel mindhárom fiát,
Híveihez mindig hű maradt,
Negyvennyolc évi szolgálatát
Őrizze emlékként a kopjafa.

Régi igazság, különösen Erdélyben igaz, hogy jelenünk a múltból ered, a múlt emlékére épül, a
jövőnk pedig jelenünkből fakad.
A mai, és az utánunk jövő generáció számára egy emléknél több kell legyen az érdemes elődök élete, az
utódok számára adjon lelki támaszt, és legyen erőt adó iránymutató.
Ha templomba menet, és onnan jövet ránéznek a kopjafára, jusson eszükbe a lelkészi palástot viselő ember,
és emlékezzenek rá akkor is, ha az élők között már nem lesznek közöttük azok, akik ismerték őt.
Legyen ez a kopjafa a múltban gyökerező és a jövőt építő közösségi unitárius szellem erejének
szimbóluma, az egyházközség gondozásában a falu és a templomkert dísze.
Felsőrákos, 2007. május 27.
Kelemen Attila,
Nagyapám emlékére.
halálának 50. évfordulóján,
2007. május 27.
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