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K irályföldön

„Meg van az ideje az építésnek.”(Préd
3, 3c)
„Valahol valami eltörött...” – állapította meg Dsida Jenő közel egy évszázada. Ha a nyári hőségben most mi is
rövid számvetést készítünk, aláírhatjuk,
hogy valóban vannak még repedések.
Örömmel állapíthatjuk meg viszont,
hogy béke van, és a körülöttünk ólálkodó konfliktusok most halkabbak lettek.
Mégis ebben a nyári békeidőben akad
egy-egy riasztó villám. Nem csak a
„távolra eső” Közel-Kelet vagy Görögország gondjai villannak fel álmatlan éjszakákon, hanem az egységes Európa
és egységes magyarság mezején is riogatnak villámok. A hétköznapok terhét
és az élet felelősségét hordozó magunk
olykor valóban mélységesen megrémül
a létrejövő törésektől.
Vannak mégis pillanatok, amikor az
egység erejét, valóságát minden töredezettség ellenére meg lehet és meg
szabad tapasztalni. Nemrég zajlott a
nagy nézettségnek örvendő Eurovíziós Dalfesztivál. Sokakat bilincselt esténként a televízió képernyők elé az
esemény. Ünnep volt, verseny volt,
szemet káprázattó parádé, és mindenki a nagy egységes európai ünneplés
közepette szívvel-lélekkel szurkolhatott
az őt képviselő énekesnek. A 2016-os
labdarúgó Európa-bajnokság még a
dalfesztiválnál is nagyobb közösségi
eseményeket hívott életre. A mérgező
hungaropesszimizmussal szemben lélek emelő volt érezni, hogy a magyar
fiúk is tudják, hogy kell jól labdába
rúgni. Mindenki ünnepelte a helyét, a
színét, nemzetét, de nem csak úgy valahol a sivatagban, hanem Európában.
Akadnak kritikusok, akik a törések létjogosultságát hangsúlyozva, ezekben
a közös ünneplésekben csak azt a
régi igazságot akarják felismerni, hogy
„kenyeret és cirkuszt a népnek.” Ennyi
lenne valóban ez a közös nagy ünneplés? Csak a régi idők majálisa lenne a
közös örömujjongás, amolyan „ingyen
kajaosztás?”
A közös nagy ünnepléseknek ennél
nagyobb ereje van, és ennél mélyebb
létjogosultsága is. Még ha sokszor vis�sza is éltek az ünneppel, mélységesen
emberi az, amikor az ünnep pillanatában felülemelkedhetünk a hétköznapon, a mulandóságon, a töredezettségen. Az emberiség kultúrájának része
az a mozzanat, amikor a kiemelt, különleges időben átélhetjük a jelen erejét

és a jövőbe vezető folytatást. Az sem
véletlen, hogy a nagy ünnepekhez zarándoklat társul. Az Egyházak Világtanácsa zarándoklatot hirdetett meg most
a 21. század elején. Évente több ezren
zarándokolnak Csíksomlyóra. Mindemellett mind a három nagy ószövetségi ünnepet, a páska, sávuót, sukkót ünnepét is tömeges zarándoklat vezeti be.
A zarándoklat a bűnbánati jellege mellett egyéni és közösségi felkészülés az
ünnepre. Ez az út egy Istennel megtett
út, amelynek végén a jövőbe átvezető
ünneplés ragyog.
Közel hat éve kezdődött el egy olyan
folyamat a Romániai EvangélikusEgyházban, ami zarándoklatnak is nevezhető. 2012-ben volt Oltszakadáton
az első közös népviseletes vonulással
egybekötött ünnepség, aminek csúcspontja a közös istentisztelet volt. Az
ezt követő években, Oltszakadáton,
Székelyzsomboron,
Háromfaluban,
Pürkerecen gyűltek össze mind egyre
többen közösen felvonulni, hálát adni,
Isten előtt megállni. Egyre többen bekapcsolódtak a felkészülésbe. Úgy a
brassói gyülekezet, mint a más barcasági gyülekezetek egyre inkább magukénak érezték az ünnepet. Az idők
során egyre több csángó ruha került
elő a ládafiából, készültek új kösöntyűk, hámos-rokolyák, sárga-hímzéses
ingek és még stóla is készült csángószőttesből. A több napos rendezvények
egy-egy állomása voltak az útnak. Előadások, kerekasztal beszélgetések vezették egymáshoz az együtt haladókat.
Közben kialakult egy fiatal, lelkes szervező csapat, akikben egyre jobban kezdett körvonalazódni a nagy ünnep.
A reformációi jubileum előestéjén
Barcaság és Királyföld zarándoklattal
és csángó világtalálkozóval ünnepel.
A barcasági csángók ma Amerikától
Ausztráliáig szinte mindenhol élnek a
világon. A távolságok okozta repedéseket a világtalálkozó segít leküzdeni.
Résztvevők, szervezők egyaránt hos�szú utat jártak be a találkozóig. A zarándoklathoz hozzátartozik a küzdelem
és a fáradtság is, de zarándoklat része
minden találkozás is. Nem csak rég
nem látott ismerősök, rokonok találkoznak, hanem előadások, kerekasztal beszélgetések, vetélkedők, előadóestek
hozzák közelebb egymáshoz a gyerekeket, fiatalokat, időseket, cimborákat
és idegeneket egyaránt. Ez a megtett
út felnyitja szemünket Isten jelenlété-

nek, erejének, áldásának a felismerésére. A zarándoklat fénypontja a közös
népviseletes felvonulás és a szabadtéri
ünnepi istentisztelet, ahol az Istennek
való hálaadás többszörösen is hangot kap. Az egész világról összegyűlt
csángóság nem csak azért ad hálát,
hogy a reformációval együtt bevezetett
anyanyelvi oktatás segített nekik megőrizni anyanyelvüket, hagyományaikat,
kulturális örökségüket, hanem azért
is, hogy Isten ma is, a huszonegyedik
században is jelent s jövőt ad ennek a
közösségnek. Ez az ünnep sokkal több
mint majális, sokkal több mint „kenyér
és cirkusz.” A közös zarándoklat, istentisztelet, ünnep, hálaadás és könyörgés
mind annak a bizonysága, hogy az örök

Isten élő Úrként megtartja, őrzi és megáldja a Kárpát-kanyar lakóit és az innen
elszármazottak közösségét. Minden töredezettség ellenére is, itt a Barcaságban és Királyföldön az európai kultúra
és a magyar kultúra egy gyöngyszeme
él és virágzik, és hív mindannyiunkat,
hogy jövőjének közös építői legyünk.
Az ünnepek azok a pillanatok, amelyeket Isten felhasznál a jövő építésében
Európában és a magyarság körében is.
„Hát nem tudod, vagy nem hallottad,
hogy örökkévaló Isten az Úr? (...) Erőt
ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is
megbotlanak. De akik az Úrban bíznak,
erejük megújul.” (Ézs 40, 28.29-31a.)

Reformáció 500

Tudományos kerekasztal a Királyföldi és Barcasági csángó magyarok világtalálkozóján július 1-jén 10 órától BARCASÁG REFORMÁCIÓJA címmel. Helyszín a brassói magyar evangélikus egyházközség temploma. Meghívott előadó dr. Buzogány Dezső egyháztörténész professzor és Gernot Nussbächer
levéltáros, Honterus-szakértő.

Koszta István lelkész, barcasági főszervező

C s á n g ó n a k l e nn i j ó
a Barczaságon!
Hej, te Tömös! Hej, te Tatrang!
De édes ez a magyar hang,
Magyarul szólnak habjaid,
Magyarul érzem siralmid.
Vidd meg, vidd meg a hazának
A magyarok hazájának,
Itt is élnek, itt is halnak
Érte síró hétfalviak.
(Csángó népdal)
Az elkövetkező napokban a barcasági csángók örökségének adózunk,
annak a felbecsülhetetlen kincsnek,
amely az erős istenhit révén mint megtartó kellék körvonalazódott e nép
életében az évszázadok folyamán. A
találkozó-zarándoklat, amely nemsokára kezdetét veszi, a közösségvállalás
olyan lehetősége, ahol ezek az értékek

kerülnek a középpontba. Ez az alkalom tulajdonképpen annak a jele, hogy
élünk, itt vagyunk. Jó látni azt, hogy sok
nemzedék munkája nem veszett kárba,
és bennünk, általunk tovább él. Most
itt van a lehetőség, hogy ezeknek és
egyben egymásnak örvendezzünk. Jó
találkozni, jó együtt lenni, együtt töltekezni. A szervező csapat lelkesedése,
munkája, a házigazda gyülekezetek
befogadó szeretete mind arra vall, hogy
valami nagyon fontos készül, olyasmi
amire már régóta igénye van népünknek. Éljünk tehát a lehetőséggel, és jöjjünk minél többen, hadd hallja és lássa
a világ, hogy nem sikerült bennünket
beolvasztani, és nem hagytuk el őrhelyeinket. Hálát adunk az Istennek, hogy
ezt ma megtehetjük, hogy erre ma lehetőség van.
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Barcsa István bácsfalusi lelkész

I s t ó k J á n o s e m l é k ü nn e p é ly
B á c s fa l u b a n

Bácsfalut, mint települést a XV. századi írott okiratokban említik először.
Brassó közelében élve, a csángó falvak
lakói 1542-ben áttértek a lutheránus
hitre. Abban az időben a bácsfalusi közösség a csernátfalusi gyülekezethez
tartozott.
A gyülekezet 1808-ban vált önálló
anyaegyházközséggé, és rövid idő alatt
templomot, parókiát majd pedig iskolát
épített.
Az 1848–49-es szabadságharc és
forradalom mélyen megpróbálta a
bácsfalusi közösséget is, de a kiegyezés korszaka igazi fejlődést és gyarapodást jelentett.
A 19. század második felében a gyülekezet lelkipásztora odaadással munkálkodott a bácsfalusi gyülekezet és a
bácsfalusi közösség jó előmeneteléért.
Ebben az időben sikerült új iskolát
építeni, önálló egyházmegyét szervezni és a népi hagyományokat ápolni, a
nemzeti öntudatot erősíteni.
Az első világháború utáni változások
új kihívások elé állították a bácsfalusi
gyülekezetet is.
Visszatekintve és a múltat szem előtt
tartva elmondhatjuk, hogy mindig akadtak öntudatos életű lelkipásztorok, tanítók, akik a közösségért tettek és cselekedtek. Annak az időnek lelki, szellemi
és anyagi építkezés nyomait ma is felismerhetjük.
A legnehezebb időben is megújulhatott a templom, temetőkápolnát építettek, a közösség összetartása pedig
maghatározó volt.
A 89-es változások után számos új
lehetőség nyílt meg a bácsfalusiaknak
is. Magyarországi, finnországi, norvégiai és németországi gyülekezetekkel
kötöttek partnerséget, így a testvérkapcsolati látogatások sokféleképpen gaz-

dagították a közösségi életet.
2011-ben ünnepelte a gyülekezet a
templomszentelés 200-ik évfordulóját. Az ünnepség kapcsán tudatosítani
akartuk sokakban, hogy Bácsfaluból
számos személyiség került ki, akiknek
munkásságára felfigyelt a nemzet, a
világ.
A leghosszabb ideig szolgáló lelkipásztor Borcsa Mihály emlékére,
egyesületet hoztunk létre, amely az
egyházközséggel közösen szervezi és
koordinálja a gyülekezeti és közösségi
életet.
A kulturális estek, a könyvbemutatók, a kerekasztal megbeszélések, a
tárlatok mind arról tanúskodnak, hogy
közösségi életünk sokszínűsége megmaradásunk, jelenünk és jövőnk bizonyítéka.
Az elmúlt időben szervezett emlékünnepélyek, találkozók áldását sokszor és
sokféleképpen megtapasztaltuk.
A 2016-ban szervezett csángó világtalálkozó programjaiban a bácsfalusi
gyülekezet is bekapcsolódott.
E jelentős esemény kapcsán emlékünnepélyt szervezünk Istók János
bácsfalusi szobrászművész emlékére.
Az emlékünnepély június 30-án
18-órakkor kezdődik, amelynek keretében dr. Kovács Lehel István egyetemi
tanár Istók János szobrászművész életéről és munkásságáról tart előadást,
zenés műsorral szolgál a Philippi házaspár és a Kanadából vendégszolgálatra érkező magyar dalárda, leleplezzük Istók János emlékére készített
plakettet és Borcsa Mihály-díjjal tüntetjük ki Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök
urat.
Az Istók János emlékünnepélyre és
egyben a csángó világtalálkozóra mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk.

Korodi Levente, türkösi lp.

Türkös

Nemrégiben, a türkösi evangélikus
gyülekezet életében jelentős változás
következett be, a 2015 őszén nyugdíjba vonuló Nt. Domokos Jenő lelkipásztor, valamint az ő helyére érkező
jelenlegi lelkipásztor, Korodi Levente
beköszöntekor.
A gyülekezet ötödik lelkipásztoraként,
visszatekintve az egyházközség múltjára, könnyen megállapíthatom, hogy
a türkösi templom fennállásának 131.
esztendejében az a nemes feladat hárul rám, hogy Isten végtelen kegyelmét
hirdessem e mai szekularizált világban,
csupán azért, hogy e maroknyi csángó
nép ismételten ráeszméljen arra a valóságra, amely közel másfél évszázaddal ezelőtt tettre késztette elődeinket.
A gyülekezet önállósulása, valamint
templomépítési szándéka egyértelmű
jelei voltak az élni akarásnak, a gyarapodásnak és a növekedésnek egyaránt, amelynek gyümölcseiként, mi,
csángó-magyarok, mind e mai napig
itt vagyunk otthon, itt akarunk élni és itt
akarunk megmaradni.
Ebben a szellemiségben fogalmazódott meg a csángó-magyarok világtalálkozójának gondolata is, amely alkalom
hamarosan ránk köszön. Egy egész

eseményláncról beszélünk, hiszen
Hétfalu minden településén, valamint
Brassóban, különböző helyszíneken
előadásokra, kerekasztal beszélgetésre és sok más alkalomra fog sor kerülni.
Az eseménylánc nyitóalkalmának helyszíne a türkösi evangélikus templom,
ahol június 30-án 10 órától kezdődik
az ifjúsági istentisztelet. A megjelenő
fiatalok, az istentisztelet után csoportosan átvonulnak a Zajzoni Rab István
Középiskola udvarára, ahol folytatódik
az egész napos program. Ennek keretében az egybegyűlt fiatalok, csoportokban, különböző előadásokon fognak
részt venni Luther és a reformáció,
Honterus hatása Négyfalura, Az iskola
története, illetve Helyi személyiségek
témakörökben, ezt követően pedig ismereteiket fogják összevetni és tudásukat megméretni. A vetélkedők után
közös ebéd lesz a középiskola udvarán. Délután, az alternatív foglalkozások keretében sport tevékenységekre
és kézműves foglalkozásra is sor kerül. Az ifjúsági napot este 20 órai kezdettel ifjúsági buli fogja zárni, melynek
helyszíne az iskola tornaterme. Minden
kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és
várunk!

H o s s z ú fa l u - F ű r é s z m e z ő
2016-ban

1544-ben Honterus János Brassó
reformátora meglátogatta Hétfalu gyülekezeteit, és azt jegyezte le „…hogy
Hosszúfaluban 73 gazdát talált, akiknek volt kápolnája, papja és tanítója.”
1857-ben a hosszúfalusi egyházközség iskolát létesített a felszegiek részére Fűrészmezőn. A temető, templom és
paplak mai helyén.(Fűrészmező, ahová
a Tatrang vizéből, az Epresaljánál kikötött rönköket kihordták, hogy a fűrészbe, gáterba feldolgozzák majd eladják,
elszállítsák.)
1886-ban megindul a mozgalom a
gyülekezet önállósodására. 1887. aug.
28-án Alszegen tartott közgyűlés kimondja az önállósodást és megalakul
a „Hosszúfalu - Fűrészmezei Ágostai
Hitvallású Evangélikus Egyházközség.”
1890-ben azt fontolgatta a gyülekezet, hogy „a kor kívánalmainak megfelelő templomot építsen…”
1895-ben megtörténik a templom
alapkövének letétele. A templom építése is elkezdődik.
1896-ban megszűnik az egyházi iskola és állami iskola létesül. Épülete ma is
áll a garázsnál, a busz végállomásánál.
1899. május 7-én Petrovics Pál lelkész idejében Zelenka Pál püspök felszenteli az új templomot.
1932-ben betiltják a magyar oktatást Fűrészmezőn. Biró László lelkész
lelkesedése a gyülekezeti tagok buzgalma révén 1937-1938-ban felépül a
Kultúrház, 1940-től újra egyházi iskola
működik az épületben. 1948-ban az
új épületet államosították. 2000-ben
romos állapotban a gyülekezet visszavásárolta az iskola épületét. 2007 jún.
23-án Adorjáni Dezső Zoltán püspök az
újjáépített Evangélikus Csángóházat
felszentelte.

A kommunizmus ideje alatt Kovács
László a lelkésze a gyülekezetnek, aki
e nehéz és kíméletlen időszakban hitte és bölcsessége révén pásztorolta a
gyülekezetet. Mentette a menteni valót
és építette a „lelki házat.”
A Barcaság „legfiatalabb”, 129 éves
gyülekezete lelkes gyülekezet és a
maga hite, szeretetet és reménysége
szerint éli és szervezi a maga életét,
mindennapjait. Örvend és hálával fogadja azokat a lehetőségeket, amelyet a történelem Ura számára felkínál.
Odaadással és szívesen csatlakozik a
Királyföldi és barcasági csángó–magyarok világ találkozójához!
Június 1-jén, pénteken 19 órától kabaréműsort szervez az Evangélikus
Csángóházba az Open Stage színművész csoport előadásába. Június 2-án
részt vesz a háromfalusi reformációi
zarándoklaton. Vasárnap, jún. 3-án hálaadó istentiszteletre hívja, a Felszegről
elszármazott falufiait és leányait. Az
istentisztelet keretében megemlékezünk a 100 éve született Kovács László lelkészről. Méltatjuk a munkáját és
odaadását, amelyet tanúsított a szolgálatban hitvesével együtt, Kovácsné
Kanabé Klárával együtt gyülekezete,
egyháza iránt a kíméletlen időkben.
Vendégeink lesznek a Kovács házaspár gyermekei: Lehel, Előd, Attila, Ildikó
és mindazok, akik ország szerte emléküknek tisztelettel adóznak. Az istentisztelet és megemlékezés után a temetőbe Kovács László és Klára sírjára a
kegyelet koszorúit fogjuk elhelyezni. Az
Evangélikus Csángóházban pedig szeretetvendégséget szervezünk. Mindenkinek azt üzenjük: „ne maradj le testvér,
szeretettel várunk, hogy találkozzunk!!”

T at r a n g

Tatrang községben a barcasági csángó magyarok világtalálkozója keretén
belül két eseményre látogathatnak el
az érdeklődők.
Az első alkalomra július 1-jén, pénteken este 7 órától nyílik lehetőség,
amikor a nótás kedvű vendégek részt
vehetnek a kosaras bálon és nótaesten
a község kultúrotthonában. Az estét a
krizbai gyermekszínjátszó csoport teszi még izgalmasabbá. A mintegy 25
gyermeket számláló lelkes csapat a
János Vitézt adja majd elő. Ezt követően Benedek Károly és zenekara lép
színpadra. Ők magyar nótákkal, dalok-

kal örvendeztetik meg a nagyérdemű
közönséget. A szervezők és a tatrangi
evangélikus lutheránus nőszövetség
szeretettel vár mindenkit erre az alkalomra. Azt még megsúgom, hogy a nőszövetség ínycsiklandó finomságokkal
is készül az alkalomra, tehát érdemes
lesz ellátogatni Tatrangra. Egy pohár
bor, jó muzsika és helyi finomságok
várják a vendégeket.
Vasárnap a 11 órakor kezdődő istentiszteleten megszólal az orosházi testvéregyházközség kórusa is. Az istentiszteleten pedig Ihász Beátrix, orosházi
lelkész fogja végezni az igei szolgálatot.
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Pürkerec

Pürkerec neve először 1498-ban
szerepel egy Ulászló magyar király által kiadott záloglevélben, bár a település legalább 150 évvel idősebb. Egyházközsége 1445-ig a csernátfalusi
Szent Mihály eklézsiához tartozott. A
pürkereci anyaegyház 1447-ben alakult, s 1450 körül épült fel egy sziklás
dombon a Mária Magdolna tiszteletére
szentelt várfalas kis gótikus templom.
Ekkor hozzá tartozott Tatrang, Zajzon,
Bodola és Nyén is. Ez utóbbi kettő 1520ban vált ki, Tatrang pedig 1686-ban.
Honterus 1544-es vizitációja alkalmával Pürkerecen iskolát és iskolamestert
talált. Ekkor Háromfaluban összesen
59 család élt. Hamarosan a szász reformátor hatására a pürkereciek is evangélikus hitre tértek át.
A középkori templom még ma is áll,
de sok bővítést, átalakítást szenvedett.
Kis szentélye őrzi a sokszögzáródás
formáit és félköríves diadalívét. Megmaradt a sekrestye is, de beépítették a
szentélybe. Hasonlóan, a hajó teréhez
kapcsolták a toronyaljat is. A templomot 1761-ben építették újra egészen
alacsony falakkal, pedig az erős várfal
többször is megvédte a falut a töröktől,
a tatártól.
Az 1767-es nagy tűzvészben csaknem
a teljes falu leégett, a lángok azonban a
templomot nem érintették. 1778-ban tornáccal bővíttették ki a templomot. 1793.
május 30-án villámcsapás rongálta meg
a tornyot, s a javítás, helyrehozatal során egy „német öllel” emelték azt meg. A
munkálatokról pontosan beszámol Deák
András lelkész írása, amelyet 1794. július 8-án helyezett el a toronygombba.
1818-ban Zajzon is kivált, önálló egyházközség lett.

A Krizbai
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1848-ban 59 pürkereci ifjú vonult be a
126. hétfalusi honvédzászlóaljba s vett
részt a tömösi, a mundrai, a fogarasi és
a szépmezői csatákban.
Pap György lelkész sírhelyét a
templomjavításkor, a lebontott kápolna fundamentumában találták meg.
A síremlék ma a templom bejáratát
díszíti: „Állj meg útonjáró kérded/ Itt ki
fekszik:/ Tiszteletes György Pap/ Uram
teste nyugszik/ Lelke pedig menyben
vigan/ Örvendezik/ Trombitaszó után
kettő/ Eggyesedik./ Ötven 4 esztendőt
szolgált/ Ezen házban/ Hetven 8 penig
töltöte/ Világban:/ Ezerhétszázhuszon/
Kettőben meg halván/ Tétetett ez Sírban Szent / Iván havában.”
A hétfalusiak által meszeseknek gúnyolt pürkereciek régóta égettek itt
meszet és kereskedtek vele. A 4-5 m
magas, 3,5 m átmérőjű téglából rakott
katlanok a földbe voltak süllyesztve, s
az öt katlan mindegyike 12-14 szekér kő
kiégetésére volt alkalmas. Ennyiből 6-7
szekér mész lett, amelyet a pürkereciek
kóboros szekerekkel szállítottak távoli
vásárokba.
Pürkerec ma Tatrang község része,
s Zajzont is felölelve képezi Hétfaluból
Háromfalut. Pürkerec az ősi berendezkedés útját választotta, és habár ma
sok brassói épít hétvégi házat a faluban, még büszkén élnek itt a hétfalusi
csángó népszokások, különösen a tojásírás és a varázslatos, ősi borica.
Szombaton, július 2-án Pürkerec lesz
a házigazdája a Királyföldi és Barcasági Csángomagyarok Világtalálkozója
ünnepi szabadtéri istentiszteletének és
ünnepélyének, amely alkalomra ezúton
is szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklődőt.

ifj.

Domokos Jenő lelkész

Z a j z o n i E va n g é l i k u s Lutheránus Egyházközség

Gyülekezetünk a Brassói Evangélikus Egyházmegyének tagja, a Barcaságban, a Kárpátok kanyarulatában,
a „Csukás lábánál” helyezkedik el, a
hétfalusi csángók egyik falujában Zajzonban.
A Zajzonban található „borvíz” egykor híressé tette a falut messze földön.
Sokan jártak ide üdülni, az itt felszínre
törő gyógyhatású vizekben gyógyulni.
Ma az itt palackozott „Zizin” ásványvíz
viszi nevének hírét szerte az országba,
de az üdülő-, fürdő település jellegét a
falunak a kommunista rendszer teljesen megszüntette. Hagyományait viszont nem tudta elfeledtetni. A legények
„borica” tánca a kevés olyan néptáncok
közé tartozik, amely folyamatosan élt,
él és táncolt, illetve megőrzött tánca a
falunak.
Az itt élő csángók Brassó hatására
lettek evangélikusok, így a falu magyar
lakossága, az időközben ideköltözöttektől eltekintve, evangélikus.
Jelenleg gyülekezetünknek 607 tagja
van, lelkésze Ifj. Domokos Jenő, felügyelője Szász Árpád, és a gyülekezet
élén egy 16 fős presbitérium áll.
Heti rendszerességgel tartunk istentiszteleteket, amelyeknek látogatottsága átlag 50-70 emberre tehető. Nagyünnepeken viszont templomunk néha
kicsinek bizonyul. Bibliaórára általában
középkorú és idősebb nők járnak, átlagosan 13-an. Gyülekezetünk ifis korosztálya elég aktív. Szívesen jönnek az
ifjúsági bibliaórára és már egész évben
várják a következő évi nyári ifjúsági tábort. Örömmel vesznek részt az egyházmegyében, vagy más ifjúsági szer-

vezet által szervezett rendezvényeken.
Ifjúsági rendezvényeink úgy 25-30
fiatalt mozgatnak meg, de átlagosan
15-en vannak jelen az ifjúsági bibliaórákon. A konfirmációi oktatás egy évig tart
gyülekezetünkben. A konfirmandusok
a konfirmációi vizsgára való készülés
közben örömmel gondolnak a virágvasárnapi konfirmációi istentiszteletet
utáni időszakra, amikor beléphetnek
az ifjúsági csoportba, illetve a legények
boricálhatnak. A vallásórások létszáma csökkenő félben van demográfiai
okok miatt. Karácsony környékén azért
a legtöbb gyülekezetünkhöz tartozó
gyermek jelen van a foglalkozásokon
és verssel várja az angyal karácsonyi
ajándékát. Alkalomadtán gyerekfoglalkozást is tartunk, hogy a legkisebbek
játékosan kerüljenek közelebb Istenhez
és ezáltal gyülekezetünkhöz.
Gyülekezetünk két egyházközséggel
ápol testvéri kapcsolatot: a magyarországi Óbudai Evangélikus Egyházközséggel és a finnországi Lahti városában
lévő evangélikus gyülekezettel. Magyarországi testvéreinkkel évente találkozunk, egyik évben mi látogatjuk meg
őket, másik évben ők látogatnak meg
minket. Finnországi testvérgyülekezetünkkel a nagy távolság és annak költségei miatt ritkább a személyes találkozás lehetősége, de a 2015-ös évben
volt már egy közös ifjúsági találkozó.
Gyülekezetünk szervezésében működik a „Rozsdás Néptáncegyüttes” és
talán ezért is ad helyszínt a Barcasági
Csángó Világtalálkozó alkalmából megszervezett táncháznak péntek este.

gyülekezetről

Krizba a barcasági tíz falu legnyugatabbra eső
falva, ahol ma 400 evangélikus-lutheránus, csángó-magyar ember él és lakik.
A Szeli krónika szerint 1427-ben már önálló egyház volt Krizbán. A feljegyzések szerint e nehéz
sorsú népet igen sok csapás sújtotta a történelem
viharos századai alatt, de e csángó-magyar népnek, mindig volt ereje az újrakezdésre és talpra
állásra. Így van ez a mai napig is. Máthé János,
egykori krizbai lelkész, a ma is fennálló templom
építésének és felszentelésének 100. évfordulójának alkalmából írt rövid krónikája beszámol mindazokról a súlyos csapásokról, veszteségekről, ami
e falut és egykori templomát sújtotta. A régi templomról ezt írja: „Az 1802-ik esztendőben nagy földrengés volt, melyben megrongálódott az egyház
azon évben kijavított temploma is; annyira, hogy
ismét komoly gondokat okozott a krizbaiaknak.
Annyival is inkább, mert alig fejezték a nagy nehézségek árán kijavított és megnagyobbított
templomot, máris újabb gondok mutatkoztak.”
Mivel több ízben előfordult ilyen természeti katasztrófa, az akkori isnpector: Imrich János elrendelte a templom tornyának lebontását biztonsági
okok miatt. Ekkor születhetett meg a gondolat,
hogy Isten hajlékának új helyet válasszanak, a
régi helyett. 1850-ben, az akkori lelkész, Fóris
Márton szolgálata alatt, Szentháromság vasárnapja utáni hétfőn, Pál István, mint a mesterek
főpallérja a fundamentum szegletkövét le is tette
és ezzel elkezdődött a munka. Négy év elteltével,
1854 május 25-én, Áldozócsütörtök ünnepén történt meg az új templom felszentelése.
Száz évre rá ezt írja Máthé János: „Ma, e nevezetes évforduló napján, ezen magasztos ünnep
alkalmából Isten előtti alázattal, kimondhatatlan

örömmel és boldog büszkeséggel mondhatjuk:
100 éves A KRIZBAI MAGYAR EVANGÉLIKUS
TEMPLOM. De nemcsak egy százados, hanem
egy századon keresztül szolgált hűséggel a lelkek
megnyerésére és szívek megmentésére. Harangjai csendültek, ha Igére hívták egybe a híveket,
zúgtak és jajveszékeltek, ha vészek keringtek;
örvendeztek, ha öröme volt e népnek, de sírtak,
amikor hű fiai utolsó földi útjukat tették meg a temetőig. Ez a hely volt a hit acélozó bástyája, a
megfáradtak és lankadni akarók igazi üdítő helye,
de ez volt az erkölcsök védelmezője és így Népünk Talpköve is!”
A 100 éves évforduló óta eltelt 62 év, bátran állítom, hogy azóta sem született szebb és őszintébb iromány. E templom gyülekezetünk számára
ugyan az, az erős vár maradt, ahol hétről hétre
hangzik az ige, ahol beszélhetjük szép nyelvünket, gyakorolhatjuk vallásunkat, hagyományainkat.
Igaz, talán templomunk harangjai egyelőre még
többet sírnak, de e közösség hisz a megmaradásban, hisz abban, hogy eljön egy jobb kor, amiről
annyiszor álmodunk. Lehet, hogy mától veszi
kezdetét, talán akkor, mikor a Csángó-Magyarok
világtalálkozója elkezdődik. Lehet akkor születik meg a szikra, mikor együtt vonulunk karöltve, népviseletbe öltözve minden testvérünkkel
Pürkerecig, és részt veszünk a szabadtéri istentiszteleten.
Nem tudjuk, mikor jön el, de azt igen, hogy mindenkire szükségünk van ahhoz, hogy eljöjjön.
Összeállította Bencze Nimród, a Máthé János
Krizba község rövid története, valamint a krizbai
magyar evangélikus templom történetének
leírása, című írása alapján.
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