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Kovács Lehel István

Mit tudunk a Csukás 
menedékházról?

Az EKE Brassó megyei osztálya a 
Tészla-réten épített menedékházat, 
hogy a Csukást Brassóból könnyebben 
meg lehessen közelíteni, de állandóan 
tervben volt egy menedékház építése 
a Csukáson is. Végül 1937. szeptember 
26-án avatta fel a România Pitorească 
nevű természetjáró és sport-szövet-
ség az új menedékházát a Csukáson. 
A neve „Casa de adăpost Alexandru 
Vlahuţă” (Alexandru Vlahuţă mene-
dék) lett.

A România Pitorească Egyesületet 
1930. május 21-én alapították, a Csu-
káson 1937. május 16-án kezdték meg 
a menedékhely felépítését a Piros-
ka-havasra (akkori szóhasználatban 
Chirușca Romînească). A szükséges 
összeget adományokból, előfizetői 
listák alapján sikerült előteremteni, 
és a munkálatok gyorsan zajlottak.

1934-től az egyesület elnöke Nico-
lae Ioan professzor volt, ma emlékét 
a Berii-völgyben lévő forrás őrzi 
(Fântâna „Nicolae Ioan”, 45,5024° É; 
25,9485° K; 1329 m).

Az 1595 méteres tengerszint fölötti 
magasságban található menedékhely 
egy nappaliból, két hálószobából, 
előszobából, konyhából, pincéből, 
valamint a gondnok szobájából állt.

A második világháború idején a me-
nedékház mintegy 30 vasgárdás tábo-
raként szolgált, ahogy Dumitru Lungu 
volt vasgárdás mondta 1995-ben a 
Radio Româniának adott interjújában.

A Vasgárda (románul Garda de Fier) 
nacionalista, antiszemita és magya-
rellenes mozgalom volt Romániában 
1927-től a második világháború évei-
ig. A Vasgárda alapját adó politikai 
mozgalmat Corneliu Zelea Codreanu 
alapította 1927. június 24-én az 1. 
számú napiparancsban Mihály Arkan-
gyal Légiója néven (Legiunea Arhang-
helului Mihail), és ő volt a vezetője 
haláláig, 1938-ig. Követőit gyakran 
„legionáriusok” néven emlegették 
(legionarii), a mozgalmat pedig ókori 
római mintára „Légió” vagy „Légiós 
Mozgalom” (Mișcarea Legionară). A 
gyakran betiltott mozgalom többször 
nevet váltott.

1958-ban 70, 1962-ben 60 férőhe-
lyes volt, büfé működött benne.

A Csukás kis faháza több mint 60 
évet szolgálta a természetjárókat. 
A 2000-es évek elejére az állapota 
súlyosan megromlott, és 2008-ban 
elkezdődtek a munkálatok egy új, 
nagy menedékház építésére. Alexe 
Gheorghe tulajdonos egy háromcsil-
lagos szállodát építtetett a Csukásra, 
amelyet 2011 júniusában avattak fel. 
A tulajdonos szinte egyedül újította fel 
a Berii völgyén felvezető 5 km-es utat, 
hogy az építkezéshez az anyagokat fel 
lehessen szállítani. Szintén ő volt az, 
aki a Nicolae Ioan forrást is felújította.

Alexe Gheorghe 2016. november 
14-én, 70 éves korában hunyt el egy 
tragikus baleset következtében. Bol-
dești-Scăeni községből, ahol üvegy-
gyára volt, egy hókotrógépet akart 
felvezetni a Csukásra a hó eltakarítása 
céljából, és egy fordulási manőver 
következtében a gép ölte meg.

Az új Csukás menedékház két épü-
letből áll, az úgynevezett nagy villából 
és a kis villából. A nagy villa 48 férő-
helyes, 18 szobával (2 emelet és egy 
tetőtér). A kis villa 19 férőhelyes, 4 
helyiségben, közös fürdőszobákkal. 
A földszinten terasz és egy nagy ven-
déglőterem található. A fogásokhoz 
szükséges alapanyagokat a saját gaz-
daságukban termelik meg.

A zűrzavaros időkről tanúskodó régi 
famenedék már csak az új szálloda 
falán lógó fényképeken és a termé-
szetjárók emlékezetében maradt meg.

A Csukás menedékházat (Cabana 
Vârful Ciucaș, 45,5095° É; 25,9481° K; 
1595 m) legkönnyebben a Berii völ-
gyén felvezető kék kereszt jelzésen 
közelíthetjük meg a Keia víztöltő üzem 
mellől. A menedékházasok ezen az 
úton terepjáróval is közlekednek.

A Keia gyár mögött rossz állapotban 
ugyan, de még látható az egykori vasút 
állomásának épülete.

A Berii patakot magyarul Vízhor-
dó-pataknak vagy Nagy-Vízhordó-pa-
taknak nevezik, de erről a névről csak 
kevesen tudnak. Érdekes azonban az, 
hogy amint a patak lefolyik a Csu-
kásról, Cheia előtt nevet vált.  Előbb 
Cheițanak, majd Teleajennek nevezik, 
amelynek szintén alig ismert magyar 
neve Telyaszín.

Hochbauer Gyula

Papjaink szerepe az 
1848/49-es szabadságharc 

barcasági eseményeiben
Azt hiszem, hogy az 1848/49-es 

magyar forradalom és szabadságharc 
azok közé az értékeink közé került, 
amelyeket nem koptat, hanem érlel 
az idő: a felbecsülhetetlenül gazdag 
tartalmából folyamatosan megújuló 
részletek hullámzanak elő. 

Papjaink között volt, aki tábori lel-
készként, mint Bíró Sándor, Sükösd 
Sámuel vagy Geisler/Geihler János; 
Mózes Lajos közhonvédként, Szász 
György és Molnár József a hívei hét-
köznapjaiba lelket öntve, Recker Ede 
és Baconi Ádám világi papként a hon-
védek hitét erősítve, Georg Schwartz 
pedig Brassó vidékének megbízott kö-
veteként szolgált a szabadságharcban.

1. A felső-boldogasszonyfalvi szü-

letésű rétyi református lelkész Bíró 
Sándor 1849. márc. 15-én Sepsiszent-
györgy református templomában 
mondta a háromszéki honvédeket 
lelkesítő tábori szónoklatát, amelyet 
melegében ki is nyomtattak Brassó-
ban Götz János betűivel: „…Amott 
lent a’ völgy ölén, hol az ellenség most 
is farkas fogait vigyorgattya ellenünk, 
a’ szabadság dicső harcát együtt har-
coltam veletek; a’ csikorgó hidegben 
együtt dideregtem és szenvedtem 78 
napokon át veletek. És én, harc ifjak! 
soha többé el sem is maradok tőlletek, 
(…) De mint hogy mi művesnap dolgoz-
ni és nem innepelni szoktunk, lássuk 
meg, hogy:”

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Papjaink szerepe az 
1848/49-es szabadságharc 

barcasági eseményeiben

(Folytatás az 1. oldalról.)
„Ezt a napot Martius tizenörödikét 

miért innepeljük meg?
Azért, mert a magyar nemzet Marti-

us tizenötödikén mondotta ki Európa 
előtt, hogy ő szabad akar lenni.

Azért, mert a’ magyart jövendő jobb-
léte örökre e’ napra emlékezteti […]

Ragadjon hát fegyvert, lántsát, csé-
pet, kaszát, fejszét, botot és vas villát 
minden férfiu; öreg és ifjú válogatás 
nélkül. És ragadjon pisztolyt, kardot, 
guzsajt, penetőt, nyársot, mongorlót 
és cseberrudat minden asszony és leány 
kifogás nélkül; és egy szivvel lélekkel, 
élet halál harcra a’ harc mezöre […]

Az igasság harcosainak, kik meg 
élnek, jutalmok nagy lesz e’ földön; ‚s 
kik maghalnak, jutalmok nagy lesz az 
égben. – Ámmen.”

A stílus a lelkesítő beszéd céljához 
veretesen igazodva patetikus, tele 
túlzással, amit emellett ural a hiteles-
séget is megteremtő közvetlenség: 
a szónok pap, akit szabadságharcos 
sorsközösség köt a megszólítottakhoz. 
Azt is felveti, hogy krónikása is kíván 
lenni az eseményeknek, melyeket nem 
távolról szemlél, hanem résztvevő-
ként. A megjelölt 78 nap a történelem 
ismeretében eposzi idővé nő, noha a 
szónok maga vállalt feladatát a közna-
pi értelemben vett mindennapiként 
éli meg. A teljes szöveg eszmei háttere 
a szabadság, egyenlőség, testvéri-
ség elve. Lelkészként ennek ad emberi 
lépték szerinti végtelen dimenziót.

Hogy mennyire általános mozgó-
sítás volt, arra következtethetünk 
a fegyverként használható tárgyak 
felsorolásából.

Emellé a szentgyörgyi prédiká-
ció mellé nyomtatták Brassóban 
1849-ben a március 25-én, a „Tömösi 
Táborban Mondatott TE DEUMOT”, 
amelynek összegzője kiemeli: : „Őriz-
zétek hát […] oltalmazzátok […] a 
hazát, melynek kebelében minden a’ 
tiétek.” Nincsen ebben semmi, ami 
ellenkezne a keresztény értékrenddel. 
És figyelemre méltó, hogy mit emel ki 
e mindenből: az édesapa-szerepet, a 
testvéri hűséget, a gyermeki játékos-
ságot, a hölgy szerelmét; a hűséget, az 
átéltséget, az elszántságot, az őszin-
teséget. Magáról az eseményről Bem 
brassói hadilapja is tudósított volt.

2. Szász György Krizbán született. 
Pürkerecen és Zajzonban volt iskola-
mester. Ezután 1816. február 26-a és 
1823. március 4. között Tatrangon, 
majd haláláig Hosszúfaluban volt 
evangélikus  lelkész. 1848-ban Petőfi 
Sándor Királyok ellen című verse 
terjesztése miatt Brassó rendőrparan-
csoka figyelmébe került. Orbán Balázs 
Molnár József, türkösi római katolikus 
plébános és Borcsa Mihály mellett 
említi, mint akik a négyfalusi magyar-

ságot a szabadságharc alatt itthon 
lelkesítették és szervezték. „Tiszteletes 
Szász György ág. ev. lelkész, 77 éves. 
Erőszakos meggyilkoltatás által 1848. 
december 14-én – szájhagyomány sze-
rint – egy öntött vaskályhát izzóra he-
vítvén (román népfelkelők) arra tették 
és addig pergelték, míg kiadta lelkét, 
pénzt nem adhatván. Eltemettetett 
volt hirtelehében a templomketítésben 
levő mészgödörbe, de onnan kivétet-
vén, viteték a temetőbe, s a felesége 
mellé jobbra eltemettetett. A temető 
rovatban ez áll: Nem volt lelkész. (…) 
A jegyzet rovatban: D.! mart 1849 
halotti prédikációt mondott tisztele-
tére Korodi Pál helyettes lelkész.” – írta 
róla Koós Ferenc Az 1848-ban elhunyt 
csángó vértanuk című közleményében 
a Brassó c. lap 1889 évi 119. számába.

3. Molnár József 1847 októberétől 
1852 áprilisáig volt türkösi plebános. 
Plebániájának Historia Domus-a III. 
kötetének 33. oldalán nem palástolta 
hazafias lelkesedését, hanem ma-
radandóan bejegyezte: „Éljen a Sza-
badság, Jog-Egyenlőség, Testvériség 
a szabaddá let hazánkban!!! Éljen az 
igaz Magyar!! Áldás, Béke és Egyen-
lőség a Hazafiak között!”

Ő temette el a véres karácsony itteni 
katolikus áldozatát, a bácsfalusi lakós 
Gossuj Andrást, majd 1849. június 25-
én azt az 53 éves Szabó Ágnest, akit a 
tömösi csata körül a „muszka horda” 
gyilkot meg a Tömös völgyében.

4. Mózes Lajos 1857 és 1865, majd 
1866 és 1881 között volt plébános 
Türkösön.  „Honvéd szerzetes. Mózes 
Lajos türkösi kat. szerzetes pap, e na-
pokban hunyt el 60 éves korában, írják 
a Vasárnapi Újságnak a Székelyföldről, 
hogy ő az 1848—49-iki szabad-sághar-
cot mint önkéntes harcolta végig, még-
pedig mindig szerzetesi ruhában. Bem 
is meghagyta ezt nála az egyenruha 
helyett, mert vitéz székely katona volt. 
Vöröstoronynál a muszkáktól a szerze-
tes ruha mentette meg életét.” (Magyar 
Polgár, 1881-07-12 / 156. szám, 3. o.)

5. Recker Ede felsőtömösi római 
katolikus plébános 1849. április 2-án 
a Felsőtömösön egy alkalomszerű 
könyörgést mondott az itt állomásozó 
székely honvédeknek, akik „a’ magyar 
hadsereg közelebbi győzelmeiért és 
Budapest visszanyeréséért ünnepet 
szenteltek. Már reggel a’ fenyves 
bérczeket morajjal eltöltő ágyúdör-

gések hirdették az ünnepély követke-
zését. Dél előtti 10 órakor a ‚ római 
katholikusok imaháza- és paplakának 
udvarára, szép rendben felgyülvén a’ 
honvédek, előbb helybéli kath. lelkész, 
Recker Endre úr, az imaházban egy 
alkalomszerü könyörgést mondott és 
te deum-ot tartott.” 

6. Baczoni Ádám kisborosnyói 
református lelkész az előbb leírt ese-
ményen “a paplak erkélyéről, az eleibe 
felállított honvédsereghez, egy az 
ünnepély czéljához illesztett beszédet 
mondott és annak végeztével, a’ meg-
illetődött honvédekkel együtt, egy ha-
sonló hálaimát emelt a’ népek urához, 
seregeink dicső győzelmei- ‚s ‚a főváros 
visszanyeréséért. A’ vallásos szertartást  
gyakori ágyudörgés, a’ katonaság dísz-
lövései, a’ tavaly Pesten nyert gyönyörű 
nemzeti zászló kitüzése és azon körül-
ményrei emlékezés, hogy hat héttel 
ezelőtt, éppen a’ most is itt állomásozó 
székelyek és e’ helyen keresztül, üzték 
ki hazánkból az osztrák és orosz zsar-
nokság bérenczeit, még nagyszerűbbé 
és meghatóbbá tevék. Kellemes […] 
volt ez alakalommal tapasztalni: mily 
botrány nélkül és milly szent áhitattal 
végezték ugyanazon helyen isteni 
tiszteletüket a’ két hitfelekezetbéliek. 
Bizonysága és biztositéka annak, hogy 
hitkülönbség nem szaggatja ‚s nem is 
szaggattandja szét a’ magyar népet; 
mert ezt hazája szent ügye egybeforrva 
tartja olly erősen, mint a’ szikla. Isteni 
tisztelet után Tuzson százados és zász-
lóalj parancsnok a tisztikart, ez pedig 
az egész katonaságot megvendégelte. 
Ebéd folytán a’ függetlenségért, Kosz-
szuth-, Görgey-, Bemért, az egész m. 
hadseregért és a’ földmivelőkért, ágyú-
dörgések közt, örömpoharak ürittettek. 
Az ünnepélyen Szabó Nándor alezredes 
úr is rész vett.” olvashatjuk a Brassói 
Lap 34. oldalán.

7. Schwartz Georg höltövényi szász 
evangélikus lelkészről írta Bem hadi 
lapja, a Brassói Lap, hogy Brassóban 
május 8-án „az evangélikusok piaczi 
templomában is ünnepelték Buda-Pest 
visszafoglalását, hol is a’ höltövényi 
lelkész Schwartz úr az ünnep czéljának 
megfelelő beszédében e’ vezényszó 
nyomán: «minden segedelem az úrtól 
van» megmutatá, milly láthatólag áldá 
az úr a’ magyarok igazságuk mellett 
fogott fegyvereit.”

Georg Schwartz, Edward Plecker, Göd-
ri János, a feketehalmi Andreas Player 

voltak Brassó város és vidéke hivatalos 
képviselői a debreceni kormánynál.

8. Geisler/Geihler János 1839 
októberétől 1840 augusztusáig Tür-
kösön római katolikus plébános, akit 
Mészáros Lázár hadügyminiszter 
1849. április 14-én nevezett ki tábori 
lelkésszé az 1. székely határőr-gya-
logezredhez, s aki az ötvenes években 
haláláig Lengyelfalván, Orbán Balázs 
szülőfalujában volt adminisztrátor 
lelkész. 1849. március 23-án ő prédi-
kált Brassóban az I. székely határőr 
gyalogezred zászlószentelésén. (Zakar 
Péter: A magyar hadsereg tábori lelké-
szei, Budapest. 1999: 68.old.)

9. Sükösd Sámuel, a 85., 86., 82. 
honvédzászlóalj táboti lelkésze 1816-
ban született Sepsiszentkirályon. Szé-
kelyudvarhelyen, majd Nagyenyeden 
tanult. 1840-ben Berilnben Erdélyi 
János és Liszt Ferenc mellett Schelling 
bölcseleti előadásait hallgatta. Haza-
kerülve barátosi, majd lécfalvi lelkészi 
meghívás után a dévai reformátusok 
lelkésze lett. Innen 1848 őszén mene-
külnie kellett, mivel a szabadságharc-
ban való részvételre bíztatta az ottani 
magyarokat. Az uzoni reformátusok 
hívták meg lelkésznek. 1849-ben 
adták ki Nagyenyeden az alsóbb 
osztályok számára írt verstanát. (És 
csak majd 1858-ben néhány beszé-
dét.) 1849 tavaszán meg akarta írni 
a háromszéki ellenállás történetét. 
Nyáron pedig már a tömösi-, bodzai-, 
ósánci szorosok védelmére rendelt 
85., a 86. és a 82. honvédzászlóaljak 
tábori lelkésze.

A Közlöny című lap 1849. május 
22-i száma tudósít (Zakar Péter i.m. 
75. old.): „Június 1-én Prévial (Szerk. 
megj.: Predeál) tetőn hazánk szélső 
határainál tábori isteni tiszteletet 
tartánk, hol tábori lelkészünk Sükösd 
Sámuel buzdító beszéde után lélekből 
imádkozók el a számunkra is megjött 
országos könyörgést…”, „[…] Most ujra 
szined elébe járulunk igazságnak nagy 
istene, ‚s gyermeki bizalommal kérjük 
le népünkre, országunkra mindenható 
segélyedet […]”

Sükösd Sámuel 1849. június 10-én 
szentelte fel a 85. honvédzászlóalj 
zászlaját a zászló fontosságáról be-
szélve és lelkesítve a honvédeket 
(Zakar Péter i.m. 68.old.)

Orbán Balázs megjegyezte róla, 
hogy az uzoni pap „két nappal az 
előtt jött fel urvacsorát osztani; a vész 
ott érte, s ő a honvédeket buzdítva s 
önmaga is harcolva esett el.” (A Szé-
kelyföld leírása, VI. kötet, Bp. 1873., 
194.old.). Életrajzírója, Baló Benjámin 
is csak ennyit jegyzett meg a haláláról: 
„Eltűnt! 1849. jún. 20-21-én a tömösi 
szorosban vívott csatában, 32 évesen.”

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Ft. Koszta István

A 200 éves 
tatrangi templom 

Kedves Testvérek! Tatrang község je-
lenlegi, harmadik magyar evangélikus 
temploma 200 éve épült. 

Az első templom 16. század elején 
épült, amikor a barcasági káptalan 
dékánja (esperes) Máté feketehalmi pap 
1513. április 10-én engedélyezte Tat-
rangnak a templomépítést olyan feltéte-
lek mellett, hogy a dézsmát (tizedet) és 
egyéb járulékokat azután is a pürkereci 
lelkipásztornak adják aki köteles havon-
ta egyszer Tatrangon is istentiszteletet 
tartani és a temetéseket elvégezni. 

Az engedély birtokában Tatrangban 
a Buska patak bal partján a Nagy utca 
elején (később Faluköz utca, a jelen-
legi templom helyén) fölépült egy 
kőtemplomocska s körülötte létesült 
egy kőfallal körülvett kicsi temető is. 
A templom mellett állott a harangláb 
a rajta függő „középszerű” haranggal.

A Luther 1517-ben elindított egyhá-
zi reformációja hamarosan éreztette 
hatását a Barcaságon is. Honterus 
János brassói papnak, neves refor-
mátornak a buzgó munkássága ered-
ményeként Brassó városa hivatalosan 
az evangéliumi hitet fogadta el és a 
„cuius regio eius religio” (akié a föld 
azé a vallás) elv alapján a város fenn-
hatósága alatt álló csángó falvak népe 
is evangélikussá lett.

Az egyházközség régi könyveiben 
feljegyezték, hogy Honterus János mint 
a környéken levő egyházak inspektora 
1544-ben többek között meglátogatta 
a pürkereci egyházközséget is.

Az ellenőrzés folyamán megálla-
pítást nyert, hogy a három faluban 
összesen 59 cselédes gazda lakott: 
Tatrangon 25, Pürkerecen 20 és Zaj-
zonban 14. 

Az egyházközség történetében neveze-
tes az 1757-ik év, melynek őszén Gloos 
Péter brassói nagypap mint a barcasági 
egyházak felügyelője, Heisser Pál váro-
si tanácsossal végzett egyházlátogatást. 
Ez alkalommal a tatrangi gyülekezet 
hívei arról panaszkodtak, hogy kicsi 
kőtemplomuk már nem tudja befogadni 
a megszaporodott lakosságot. Kérik 
és sürgetik annak megnagyobbítását. 
Az ellenőrzést végzők megígérték a 
tatrangiaknak, hogy kívánságukat és 
kérésüket a városi tanács tudomására 
adják, s szorgalmazzák annak teljesí-
tését. A látogatók ugyanakkor megál-
lapították, hogy a barcasági magyar 
egyházakban nincsenek anyakönyvek, 
leltárak és a gyűlésekről nem vezetnek 
jegyzőkönyveket. Beszámolójuk után a 
városi tanács, Szeli József hosszúfalusi 
és Bartha Márton brassói lelkészt az-
zal a megbízással küldötte az említett 
egyházközségekbe, hogy készítsék el az 
eklézsiák jövedelmének, az egyházak 
épületeinek és azok állapotának az 
összeírását s nyissanak anyakönyveket. 
Nevezettek Tatrangon 1758. jan. 27-
én tettek eleget a megbízásnak. Ők is 

megállapították, hogy a népes tatrangi 
gyülekezetnek a temploma igen kicsi, 
az egyházközségnek a templombővítés 
iránti kérését azzal az ígérettel vették 
át, hogy az év Szent János napjára (jún. 
24.) kitűzött látogatás alkalmával ha-
tározott választ kapnak.

A válaszadást kényszerítő körülmény 
tette elodázhatatlanná. A kitűzött lá-
togatás előtt néhány nappal, 1758. jún. 
20.-án este 11 órakor tűz ütött ki a papi-
lakkal szemben levő telek csűréből. A lán-
gok hamarosan átterjedtek a szemközti 
oldalra is, minek következtében a Nagy 
utca mindkét házsora, a templom, ennek 
minden felszerelése, a harangláb és a fa-
lunak felerésze a tűzvész martaléka lett. 
Amikor a kitűzött napon a kiküldöttek 
megjelentek az egyházlátogatásra, a 
puszta házhelyeket s a templom füstös, 
megrepedezett kőfalait találták.

A közmondás igazsága, hogy a nyo-
morúságban lehet igazán megismerni 
az embert, itt is megmutatkozott. A 
gyülekezet egyik nemesen gondolko-
dó tagja, Csabai Szász Mihály, jómódú 
gazda, aki a tűzvésztől megszabadult, 
Deák György akkori lelkésszel , Csíki 
Mihály községi bíróval és Szász János 
öregbíróval arra buzdította a kárval-
lott népet, hogy újítsák fel a temp-
lomot s a nyugati részen építsenek 
hozzá egy tornyot. Addig is, amíg a 
munkához hozzáfoghattak, a rom-
ladozó falakat deszkával fedték be, 
a tűzből kimentett harangot a patak 
partján egy fűzfára függesztették s így 
tartották az istentiszteleteket.

A tűzvész által súlyos anyagi károkat 
szenvedett nép a templomépítéshez 
szükséges pénzt a maga erejéből se-
hogyan sem tudta előteremteni. Ezért 
követeket küldtek Háromszékre, a 
Barcaság magyar és szász egyházaiba 
és Brassóba. Hogy a város vezetősége 
a joghatósága alá tartozó és jobbágy-
sorba süllyesztett falvakat mennyire 
mostohagyermekként kezelte, ez alka-
lommal is megmutatkozott, mert amíg 
a Tatrangiak az építkezés költségeihez 
a közmunkákon felül családonként 
150 adományozott.

Az építkezéshez szükséges anyago-
kat beszerezték, a bomladozó falakat 
megerősítették, a templomhajót meg-
hosszabbították és új fundamentumra 
épült toronnyal és kőtornáccal bőví-
tették. S hogy ne legyen annyira kitéve 
tűzveszélynek, cseréppel födték.

A templomot a nagy tűzvész után 
egy esztendővel, tehát 1759-ben kezd-
ték építeni, s közel három év múlva 
adták át rendeltetésének: 1761-ben. 
Ebben az időben az özvegyeken kívül 

130 gazda volt a faluban.
Valószínűleg okulás és tanulás céljá-

ból jegyezték fel az egyházközség kró-
nikájában: „az egész épület létrehozása 
körül idős Csabai Szász Mihály tett a 
legtöbbet pénz áldozatával és min-
dennemű természetbeli szorgalmával”.

Megszívlelésre méltó az akkori 
lelkésznek, Deák Györgynek veretes 
magyarsággal megírt buzgó keresz-
tyén hitből fakadó imádsága, me-
lyet a templomszentelés alkalmával 
mondott, s a krónikában írásban is 
hátrahagyott: „Dicsőítsd meg már 
Úristen, a te nevedet e szent házban, 
mely néked építtetett. Oltalmazd meg 
azt, hogy se tűz meg ne eméssze se 
ellenség el ne pusztítsa se dögletes 
tudomány és feslett erkölcs meg ne 
undokitsa, se semmi veszély ne érje. 
Tartsd meg a megismert igazságban 
ezt a nyájat, szaporítsd számokat a 
híveidnek, hirdettesd ebben az életadó 
szent igédet és szent rendelésed szerint 
szolgáltasd ki sákrámentumaidat mind 
világ végezetéiglen amaz eljövő igaz 
Jézus Krisztusénak napjáiglan ámen”.

Deák György lelkipásztor idejéből a 
templomközpontú eleven hitélet és az 
egyházszeretet ékes jelei olvashatók 
az egyházközség feljegyzéseiben. A 
legjelentősebbeket említem: Mihók 
Szász György és Fóris Máté 1777-ben 
12 magyar forinton vásárolt Bibliát 
ajándékozott a templom számára. 
Ezt a szentírást, amely ma is az egy-
házközség birtokában van, 1704-ben 
Casselben Ingebrand János költségén 
nyomtatták s Károli Gáspár fordításá-
nak a 7. kiadása. A könyv első lapján 
a következő beírás olvasható: „Az Úr 
Jézus nevét óhajtó keresztyéneknek! 
1777-ben vétetődött e könyv a tatran-
gi templomba, Akkor írnak vala böjt 
első havába Húshagyó Kedd után való 
nyolcad napba, Februáriusnak tizedik 
napjába. Ezen Szent Bibliát Sára István 
kedve kereste, szerezte e gyülekezetbe, 
ki volt ez falunak hűséges mestere, 
Isten előtt légyen kedves az ő neve. 
Fizette felét Mihók Szász György pénze, 
a másik felét ismét Fóris Máté pénze, 
kiért Isten neki adjon részt a mennybe, 
örvendeztesse meg Ábrahám keblébe. 
Hárman helyeztették ide e szent székre, 
mely vagyon Istennek szép dicséretére 
sok lelkeknek pedig megtérítésére, 
segéljen az Isten minden hívet erre! 
Ezt aki elveszi e gyülekezettől, avagy 
elkívánja ezen kedves néptől, annak 
az ő neve az élet könyvéből, el – kitö-
röltessék egész gyökerestől! Ez – itten 
maradjon örökkön örökké, ebből az 
olvasás folyjon mindörökké, melynek 

olvasása gyönyörűségessé teszi a hív 
lelket Istennel eggyé. Az Istennek hív 
lelkét viselő dajka, Deák György úr, 
Isten választott szolgája akarta, hogy 
légyenezen Szent Biblia a tatrangi ékes, 
szép eklézsiába. Ámen.”

A 19. század legelején két egymás 
után következő esztendőben ismét sú-
lyos szerencsétlenség érte Tatrangot.

1802. október 26-án d.u. 4 órakor 
erős földrengés rázta meg a vidéket. 
Az alacsonyabb épületekben nem 
esett kár, de a templom megrongáló-
dott, annyira, hogy használata életve-
szélyessé vált.

1803. május 1-én Brassó város tat-
rangi árendatorának a lakásán gyúj-
togatásból származó tűz több irányba 
elharapódzott s a gazdák nagy részé-
nek minden építménye odaveszett. A 
templom a hirtelen beállott szélfor-
dulatnak köszönhetően szerencsésen 
megmenekült. A tatrangi evangélikus 
közösséget megviselte ez az esemény, 
a falunak szinte fele a tűz martaléka, 
a templom pedig a földrengés miatt 
életveszélyes lett. Évek teltek el , míg a 
falu közössége anyagilag helyrejött, va-
lamint lelkileg megnyugodott. Öt évvel 
később az egyházközség valamennyi 
tagja elhatározta, hogy a földrengés 
által megrongált templomot lebontja, 
és helyére új épületet emel. 1809-ben 
Draudt Frigyes brassói mérnökkel 
tervrajzot és költségvetést készíttettek, 
amely 11.090 rénes forintra rúgott. 

1813. esztendő áprilisában Sára Mi-
hály Bácsfaluból került a gyülekezet 
élére lelkészként. Rövid szolgálati idő 
után 1816-ban meghalt. Három évi 
munkássága hozzásegített az új temp-
lom készítéséhez, a Kapus Molnár 
Sándor által elkezdett nemes munka 
folytatásához. 

1815-ben az omladozó épületet le-
bontották és 1816-ban hozzáfogtak a 
ma is álló templom felépítéséhez, amit 
1821-ben fejeztek be. 

1816-ban, közvetlenül a templo-
mépítés kezdete elött Szász György 
lelkész került a gyülekezet élére, aki 
a templomépítés ideje alatt kiváló ér-
demeket szerzett, csángó származású 
volt, unokája annak a zajzoni szüle-
tésű Szász Györgynek, aki 1750–54 
között volt Tatrangon pap. Előzőleg 
Pürkerec és Zajzon tanítója, majd 
Háromfalu jegyzője volt. Ebből az ál-
lásból nevezték ki tatrangi lelkésznek. 
1823-ban áthelyezték Hosszúfaluba s 
ott volt lelkész 1848-ig, amikor a ro-
mán lázadók a december 14 én többek 
közt őt is megölték.

A krónika szerint az új templom 
reneszánsz stílusban épült. „E hajlék 
reneszánsz stílusban épült”. A temp-
lomhajót Teutsch András földvári kő-
műves és Müller József ács készítette 
1806-1819 között. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Hochbauer Gyula

Papjaink szerepe az 
1848/49-es szabadságharc 

barcasági eseményeiben
(Folytatás a 2. oldalról.)
Koós Ferenc Sükösd Sámuelt és 

Bölöni Lajos hosszúfalusi tanítót is 
aközé az 51 csángó vértanú közé 
számította, akiknek az emlékére a 
CSÁNGÓ SZOBOR emlékművét 1891-
ben felállították. Az emlékfüzetben a 
44.-ként említi: „Sükösd Sámuel dévai 
ev. ref. lelkészt a kozákok lőtték agyon 
1849. június 20-án. A hosszúfalusi 
ág. ev. temetőben alussza az igazak 
álmát.” (A csángó szobor története. 
Brassó 1891, 16. old.)

A Brassómegyei Tanítótestület 
Négyfalusi Köre 50. ülésén, 1886. 
március 27-én elhatározta, hogy az 
1848/9-ik évi szabadságharcban a tö-
mösi szorosban elesett Sükösd Sámu-
el sírkövének felállítására rendezett 
„széleskörű gyűjtés eredményét átadja 
a hosszúfalusi felső népiskola intézői-
nek azzal a kikötéssel, hogy az 55 frt 
76 kr „egészittessék ki száz forintra, s 
annak kamatai adassék ki egy jótanuló 
csángó fiúnak, ki az évi vizsgálaton 
szaval”. (Józsa Mihály: Brassó-vár-
megye magyar tannyelvű népoktatási 
tanintézményeinek monographiája. 
Brassó. 1896., 365. old.)

A Brassó 1888. szeptember 6-i szá-
mában örvendezik a tudósító: „Már 
egy alapítvány is van letéve a haza 
oltárára Sükösd Sámuel, tömösi tábori 
pap emlékezetének megörökítésére. E 
62 forint alapítvány egyik hétfalusi pap 
Csángó világ színdarabja (HGy.: Borcsa 
Mihály írta, megjelent a Hétfalu 1907-
es évfolyamának több számában 
folytatásokban.) előadásából folyt be, 
melynek 1887. és 1888 évi kamatját 
a hosszúfalusi felső népiskola egyik 
szorgalmas szegény tanulója kapja […] 
Adja a magyarok Istene, hogy az a 62 
frt Sükösd-alapítvány ma-holnap 100 
frt-ra szaporodhassék, s mint élő emlék, 
nemzedékről nemzedékre hirdesse: «Él 
magyar, áll Buda még!” (Brassó 1888., 
103. sz., szept. 6. 409. old.)

1890-ben a csángó szoborra felaján-
lott adakozások között olvashatjuk 
Borcsa Mihály neve után „Sükösd 
emlék 63 frt” (Brassó, 1890., 335. old.) 
Arra gondolhatunk, hogy az előbbi 
alapítványt átirányították erre a célra, 
hiszen a Csernátfalu főterén felállított 
obeliszk Koós Ferenc szándéka szerint 

az 51 vértanú között a Sükösd Sámuel 
emlékét is őrzi.

Sükösd Sámuel emlékét ápolják 
az emlékünnepélyeken, zarándok-
latokon is. Borcsa Mihály írta egyik 
beszámolójában: „… mintha látnám 
Sükösd Sámuel tábori lelkész nemes 
alakját, ki a Bibliát karddal cserélte 
fel, és a hosszúfalusi mezőn veszett el 
muszka golyó által…” (Brassói Lapok, 
1899. 142. sz. 3. old)

Szintén Borcsa Mihály egy másik 
visszaemlékezésében írta: „… A cser-
nátfalusi emlék másik társa a tömösi 
honvéd emlék a Tömös folyó jobb 
partján kősziklatetőn, emelte a honfiui 
kegyelet. E sziklán állva bátorította 
Sükösd Sámuel tábori lelkész a haza 
szabadságáért elveszni kész honfitár-
sait. El is vérzett, de nem itt, hanem a 
hosszúfalusi mezőn őt utolérő kegyet-
len kozák kezek által. Lelkésznek sírja 
a hosszúfalusi temetőben van.

Az orosz hadsereg elvonulása után 
felesége kiásatta a koporsót. A fekete 
mellény súgta meg a zokogó nőnek: «Ez 
nem más, hanem a te áldott férjed, kinek 
csak hamvai vannak itt. Az a mennyei 
erő, mely százakat lelkesített a Tömösi 
szorosban, ott fenn a csillagok között 
várja a boldog viszontlátást.” (Emléke-
zés a brassómegyei tíz magyar község 
nevezetesebb napjaira 1848–49-ben.)

Emlékét a 19–20. századfordulóig 
kegyelettel őrizték Hétfaluban rész-
ben Orbán Balázsnak, részben Koós 
Ferencnek köszönhetően. Hatékonyan 
tartották ébren emlékét a közösség 
emlékezetében a szabadságharccal kap-
csolatos emlékünnepélyek szónoklatai 
is, amihez hozzájárult a korabeli magyar 
sajtó (Brassó, Brassói Lapok, Hétfalu) is.

Életpályájának fontosabb állomáshe-
lyein: szülőhelyén, Sepsiszentkirályon; 
Nagyenyeden a kollégiumban; lelkészi 
működése helyszínein: Lécfalván, Ba-
rátoson, Déván honfiúi büszkeséggel 
emlegetik nevét, és Uzon református 
templomában az 1991. október 6-án 
leleplezett emléktábla figyelmeztet 
példájára és emléke őrzésére.

A szabadságharc szakirodalmába 
Orbán Balázsnak, Nagy Sándornak, 
Koós Ferencnek köszönhetően került 
méltó helyre, tábori lelkészként pedig 
Zakar Péternek köszönhetően.

Ft. Koszta István

A 200 éves 
tatrangi templom 

(Folytatás a 3. oldalról.)
A torony a földvári Restvény Lőrinc 

és Teutsch Márton munkáját dicséri, 
amelyet 1819-1821 között végeztek. 
Pontos munkájukat igazolja a templom 
nagyszerűsége és szilárdsága, minde-
zek mellett az a tény is, hogy számtalan 
földrengést vészelt át már azóta, de a 
komoly munka és az isteni gondviselés 
következtében ma is szilárdan áll. 

A templom méretei a következők: 
Belsejének hossza 24 m, szélessége 12 
m, a torony falának magassága 24 m, 
a cserepes fedélzet a fémgömbbel és a 
csillaggal együtt 14 m, összmagassága 
tehát 38 m. Az arányok harmonikusak, 
tetszetősek. A kiadásokat a Döblen 
és a Magura erdeinek a legeltetési 
jövedelméből, a Barcaságon eszközölt 
gyűjtésből, 15 névszerint felsorolt 
egyháztag adományából (349 Ft), 
nagyobbrészt a hívekre kirótt hozzá-
járulásokból fedeztek. 

Alig fejezte be a gyülekezet a temp-
lomépítést, újabb erőpróba elé került. 
A már többször újraöntött nagyobbik 
harang 1816-ban ismét elhasadt és 
használatra alkalmatlanná vált. Ugyan-
akkor a falu hosszú kiterjedése miatt 
szükségeltetett egy nagyobb harang. A 
sepsiszentgyörgyön működő „igen be-
csületes” harangöntőhöz, Kiss Jánoshoz 
folyamodtak a tatrangiak, aki az elre-
pedt harangot 1821-ben újraöntötte „és 
az eklézsiabelieknek kívánsága szerint 
súlyát 250 fontra emelte.” A harang 
újraöntésének költségei 395 rénes fo-
rintba került. A templomot 1821. július 
2.-án Litsken Sámuel községi árendátor 
elnöklete alatt az egyházközség ünne-
pélyesen jegyzőkönyvileg is átvette, s 
annak felszentelését a gyülekezet lelki-
pásztora, Szász György végezte. 

1951 szeptemberében villámcsapás 
sújtotta a tornyot. A toronyfödél súlyo-
san megsérült, a torony falai súlyosan, 
a templom falai pedig néhány helyen 
megrepedeztek. Kajcsa Márton ács-
mester önkéntesen vállalta el a torony 
födelének a javítását, újrafedését, va-
lamint egy villámhárító felszerelését. 

A munkálatok 1951. nov. 11-ig be-
fejeződtek, erről vall a felvett jegyző-
könyv. A lelkész hálát adott az Istennek, 
köszönetet mondott a híveknek, hogy a 
nem várt csapás folytán bekövetkezett 
károk javítása megtörténhetett. Meg-
jegyezendő, hogy napi 250 önkéntes 
munkás, és mintegy 50 fuvaros dolgo-
zott a templom feljavításán.

1912-ben az egyházközséget meg-
látogatta Geduly Henrik, a tiszai 
egyházkerület püspöke, s a látogatás 
alkalmával tartott számbavételen 
megállapítást nyert, hogy a gyülekezet 

1412 finemű és 1444 nőnemű, ösz-
szesen 2856 lélek, ami azt jelentette, 
hogy az 1888-ban tartott püspöki 
látogatás óta, vagyis 14 év alatt 453 
lélekkel szaporodott az egyházközség. 
1911-ben született 72, konfirmált 56, 
esketés 22 alkalommal volt, meghalt 
45. Úrvacsorával élt a templomban 
833, háznál 37. A házaspárok száma 
530, melyből 12 volt vegyes házasság.

A lelkész feljegyzéseiből olvashatjuk, 
hogy a gyülekezet tagjai legnagyobb-
részt földműveléssel foglalkoztak. A 
jegyzőkönyv tanúsága szerint a hívek 
nagy számban látogatták az istentisz-
teleteket, de a szorgos munkaidőben: 
aratás, takarodás, szénahordás idején 
sokan dolgoztak vasárnap is.

Ebben az időben komoly előkészület 
folyt a templom általános javítására, új 
oltár és szószék készítésére s a temp-
lom déli oldalán újabb két karzat épí-
tésére. A javítási munkálatokat Fóris 
István szakképesített helybeli kőmű-
vesmester 7900 koronáért árlejtéssel 
elvállalta és 1914 nyarán el is végezte.

A déli oldalon épített két karzat 
miatt le kellett bontani a szentély bal-
oldali kiszögellésén álló szószéket s 
azt az új oltár fölé, ill. mögé helyezték.

Az új oltár készítésének és az oltár-
képnek a költségeit a bükkösi kőbá-
nyáért cserében Sipos Jánosné vállalta.

A régi ablakokat kicserélték és 
fémből készült rámákat helyeztek az 
ablaknyílásokba. A templompadlót 
betonnal öntötték le s a járdákat és 
az oltárteret színes cementlapokkal 
borították. A földszinten új padokat 
készítettek, a régiek javát a karzato-
kon 3 sorban állították fel. Ilyenfor-
mán elérték azt, hogy a karzatokon 
ugyanannyi, sőt több ülőhely lett, 
mint a földszinten. 650 ülőhely van a 
templomban. A külső és belső javítá-
sok után a templomot újraszentelték.

1977. március 4-én földrengés rázta 
meg a környéket, a templom falai meg-
reprdeztek több helyen, a toronyfödél 
megkárosult, a templombelsőben a 
mennyezet megszakadozott, ezért 
eltervezik a szükségszerű javításokat. 
Csiki György és Dénes Mihály meste-
rek vállalták a munkálatok levezeté-
sét. Isten segítségével ez is megtör-
ténhetett, és az évszázadok folyamán 
oly sokszor próbára tett templom újra 
alkalmas lett az Ige szolgálatára. 

A templom azóta is áll, „A nép tudja 
megérteni azt, hogy méltó az ő mun-
kája a jutalomra, s a pap és a tanító is 
tudja megérteni, hogy a jövő kor átka, 
vagy áldása fog rajta feküdni, hanyag 
vagy buzgó müködéséért” - Szemerjai 
Demeter Károly rektor Krizba, 1858.


