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Keresztyén-Csángó Ház Fűrészmezőn
• Hochbauer Gyula

– H.Gy.: Fűrészmező vagy Felszeg?
– K.L.: A hivatalos Felszeg a használati 

Fű részmező. 1852-ben a román temp-
lom tól felfele önállósult s ettől kezdve 
kü lön böz tetik meg Hosszúfalu-Alszegtől. 
Ahova a templom, a papilak s az iskola 
épült, ott e redetileg fűrészmalmok álltak, s 
a tér fű rész mező volt. 5–6 fűrész vágta ott a 
desz kát. A mai papilak kertjének végében 
folyt volt a malom pataka. Ugyanaz a víz 
hajt hat ta a vizifűrészeket mint a későbbi mal-
mo kat. A helynév ma is Malom-árok, noha 
már régen nem vizimalom őrli itt sem a bú zát.

– H.Gy.: Trefort Ágoston minisztersége 
a latt alakult át ez a településrész. Ő hagyta 
jó vá a templom építését is.

– K.L.: Az egyházközség ön ál ló su lá sá val 
vagy 5 ha terület eddigi rendeltetése vál-
tozott meg. Megépült volt az egykori is kola 
a mostani papilak helyén, majd a temp lom, 
mely rövidesen 110 éves.

– H.Gy.: S a most felszentelt Ke resz tyén-
Csángó Ház?

– K.L.: Keresztyén, mert elsősorban a 
missziót, az egyházi célt fogja szolgálni 
fe le kezettől függetlenül. Csángó, mert 
e mel lett a helybeli magyarok kulturális mű-
ve lő dési igényeinek is meg próbál felelni.

– H.Gy.: Mikori ez a most felújított 
é pület?

– K.L.: 1937–39 között épült Biró Lász-
ló tisz teletes szolgálata alatt evangélikus 
fe le kezeti iskolának, majdnem egyidőben 
az al szegi evangélikus iskolával, s ekként 
is mű ködött az 1948-as államosításig. 
Ezután pár évig állami iskolát működ-
tettek benne, míg nem azt felköltöztették 
a garázshoz, a hol összevegyítették a 
gyerekeinket a ro mák kal, ami aztán sok 
felszegi szülőt arra in dított, hogy gyerme-
két Alszegre, Cser nát faluba adja magyarul 
tanulni, vagy a kö zelebbi román iskolába. 

Ezután az épületben az Electroprecizia 
ü zemi klubja fészkelt, majd moziteremmé 
lép tették elő, az épületet nagyrészt az ott 
ta karító és lakó Dávid István- és Dávid 
Ka tára bízva. Miután megszűnt mozinak 
len ni, az 1990-es évek elejéig raktárként 
mű ködött. Ezután a városi tanács, mint ál-
la mosított épületet bérbe adta egy szállítási 
vállalatnak. Akkor mindent tönkretettek: a 
csempéket lebontották, a padlókat fel tép ték, 

a cserepeket is csak az utca felöli te tőrészen 
hagyták meg. Érezték, hogy idő vel úgyis 
vissza kell adniuk az egyháznak.

1990-től 2006-ig gyülekezetünk fo lya ma-
to san újította meg a visszaigénylést, s közben 
tár gyalt az Electroprecizia gyár igazgatójával 
s a polgármesteri hivatal illetékeseivel.

– H.Gy.: De ez sem bizonyult e red mé nyes-
nek...

– K.L.: 1996. okt. 6-án gyülekezetünk per-
be adta a román államot, mint tulajdonost, a 
pol gármesteri hivatalt és az Electroprecizia 
ü zemet, mint haszonélvezőt. 4 évig tartott a 
per. 2000. jan. 24-én a brassói törvényszéken 
a bíró „törvény hiányában” nem tudta meg-
ál lapítani a jogos tulajdonost. Pedig közben 
II. János Pál romániai látogatása hatására 18 
erdélyi egyházi épületet visszaadott a ro mán 
állam a jogos tulajdonosnak a 355/1998-as 
számú kormányrendelettel.

– H.Gy.: ?
– K.L.: A 2000-es helyi választások előtt 

az illetékesek a kampányban megkerestek 
és a gyülekezet támogatását kérték. Az egy-
ház község a támogatást feltételhez kötötte: 
ad ják vissza a jogtalanul bitorolt épületet. 
Meg született a kompromisszum: áron alul 
vissza vásárolhatjuk az épületet. 2000. május 
20-án visszavásároltuk közadakozásból, amit 
egyet len fűrészmezei család kölcsönzött volt meg.

– H.Gy.: Mikor kezdték felújítani az é pü-
letet?

– K.L.: 2002/3 fordulóján kezdődött el. A 
zajzoni származású Buna Ilona és Buna Pál 
több terve közül választotta a meg fe le lőbb-
nek tartott változatot a gyülekezet. Ezután 
a szük séges pénzforrásokat kerestük meg. 
Leg főbb támogatónk a jelenlegi Evangélikus 
Püs pöki Hivatal (Adorjáni Dezső püspöknek 
kö szönhetően, aki már esperesként is se gí-
tet te tervünket) az összköltségek 45%-val; 
Dá niából Vojle, Tonder; Németországból 
Oel Snitz gyülekezete; az Amerikai Egye-
sült Ál la mokból Oregon Állam Portland 
város West-Linne gyülekezete. A mi gyü-
lekezetünk hozzájárulása 530 millió régi lej 
készpénz és 764 közmunkanap. Még foly-
tatom a tá mo ga tókat: a magyarországi evan-
gélikus egy ház, személyesen Fabiny Tamás 
püspök. A hely beli vállalkozók hozzájárulá-
sa: Dávid Csa ba 60 millió lej, Electroprecizia 
SA 40 mil lió lej, Dávid István nyomdász 15 

millió lej, Tóth Gábor 8 millió lej, Lőrincz 
Kónya Sán dor 7 millió lej. Csuka Mihály és 
Buda Már ton árengedményesen szerelték 
fel a kül ső ablakokat-ajtókat (kb. 7 millió lej 
ked vez mény). Mások is dolgoztak en ged-
ménnyel: Antal Bíró Mihály villanyszerelés 
(50%-os árengedménnyel), Deák Levente 
és csapata (30%-os árengedménnyel) a bel-
ső kőművesmunkát, Orbán Árpád a kül ső 
szigetelést (30%-os árengedménnyel), Rő-
mer Sándor sepsiszentgyörgyi vállalkozó 
az épület fűtési berendezését (20%-os ár-
en gedménnyel). Gheorghita Mutu Petre 
ak kori polgármester, Jónás András akkori/
je lenlegi alpolgármester, az akkori magyar 
vá rosi tanácsosoknak köszönhetően 100 mł 
é pületfának való tönkhöz jutott az építke-
zés, a melyet Paniti Attila vállalkozó vágott 
volt ki gáteren.

– H.Gy.: Meddig tarott a munka?
– K.L.: 2007. jún. 23-án avattuk fel a Ke-

resztyén-Csángó Házat.
– H.Gy.: A célkitűzésekhez méltó volt az 

avató ünnepség.
– K.L.: Részvételükkel sokan meg tisz tel-

tek: Adorjáni Dezső evangélikus püspök, 
Ze lenák József evangélikus esperes, a test-
vér gyülekezetek részéről összesen 14-en, 
a helybeli RMDSZ vezetősége, városunk 
pol gármestere és alpolgármestere, a je le sebb 
politikai képviseletből Kelemen Hunor az 
RMDSZ ügyvezető elnöke, Alföldi Lász ló 
Magyarország romániai nagykövetének he-
lyettese, sok négyfalusi polgár és há rom falusiak.

A rendezvény az egyesült csángó fú vós-
ze nekar és a fűrészmezei néptánc együttes 

fel vonulásával kezdődött, hálaadó is ten-
tisz te lettel folytatódott, melyet a felszente-
lés kö vetett. A díszgyűlés utáni műsorban 
sze re peltek a helybeli vasárnapi iskolások, 
az if júság, a kórus, a néptánc együttes. Az 
e se mény közös vacsorával zárult. 

– H.Gy.: A jövőre vonatkozóan min den kit 
a működtetési elképzelések ér de kelnek.

– K.L.: Csak sorolom: ifjúsági és gyer-
mek misszió gyülekezeti és városi szinten; 
va sárnapi iskola; Rel egyházmegye szintjén 
ok tóbertől ebben az épületben a felelősök 
ki dolgozta programok szerint. Szenior-na-
pok idősek számára eleinte heti pár órában, 
majd heti két alkalomra bővítve – október-
től. Di akónia/szeretetszolgálat, amely a rá szo-
rul taknak szeretne valamilyen keretet szol gál ni 
városi szinten. Eddig orvosok és gyógy szerészek 
jelezték közreműködési szándékukat.

Városunk magyarságának kulturális 
é le tébe igények szerint kapcsolódik bele a 
Ház. Helyet kínálunk településünkön már 
rég óta működő kulturális szervezeteknek, 
a kik különböző igényekkel megkeresnek. 

A Ház alkalmas keresztelői, esküvői, la-
ko dalmi, torozó összejövetelek tartására is.

– H.Gy.: Az építkező gyülekezet szá má-
ra úgy tűnhet, hogy eltelt a neheze, pe dig 
valójában most kezdődik: a mű kö dési célok 
megvalósításával, hisz ez ad értelmet az 
eddigi munkának, s mint ér tettem, ez már a 
tágabb közösség szer vez hetőségétől is függ. 
Reméljük: sikerül.

(2007. szeptember 15-én beszélgettem 
Kaj csa Lászlóval, a fűrészmezei e van gé li kus 
gyülekezet lelkipásztorával.)
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Lapszámunkat a 
Ne m  zeti Kulturális 
Ö rökség Mi nisz té-
riuma tá mo  gat ta.

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

• Hochbauer Gyula

Hordómese helyett az iskoláról 
Jonathan Swift Hordómeséje helyett írok 

most az iskoláról, s aki kételkedne ennek 
ér telmében, annak Gulliver atyjának a 
pamf etjeit ajánlom egy kihagyott reggeli 
tor na utáni fekete helyett.

Idén először szeptember 17-én ért ide 
ez a már régebben elindult tanév. Az ideje 
előtt sok helyt indított róla-beszéd sarkallta 
kö ze ledtében. Persze, hogy hírét taszigálta-
no szogatta-sarkallta errefele már a tavalyi 
tév (bocs. a messengeres rövért) vége-híre: 
az az megint valami beszéd-féle (ti. x szem-
pont szerint meg lehetne különböztetni 
va la milyen tartalmat vonzó és valamilyen 
tar tal mat taszító beszédet).

Mintha egy postaszerűség most kéz be sí-
tené nekem egy 100 évvel ezelőtti a me ri kás 
csángó-magyar Gáspár Gyula ne ve ze tű volt 
tanítójának címzett hála-levelét (ti. a levelezés 
szakirodalma hajdan ilyent is is  mert).

Aki ezek között a gyerkőcök között be-
tű vetést is tanított. (Ez idézet volt.)

Ha a tavalyi tanév hordó volt, pár dongája 
tö rött volt, s ha lejtőre görgették is, mégis 
ma radt annyi benne, hogy a tavalyelőttit az 
i dénivel összekösse. De ki veszi ezt észre? 
Te igen? Ők nem. Hogy ki igen s ki nem, 
ez csak attól függ, hogy ki hol él/hal (Hisz 
köz ismert a napos oldal előnye.), s milyen 
lá bon jár-kel (Ne gólyalábra gondoljanak, 
mert nemcsak ennek van köze a pers pek-
tí vához.). [Ez már az én megjegyzésem: a 
szög letes zárójel előtti írásjel a bent kint
pont.]

Persze, mindez egyáltalán nem mindegy. 
Mé gis engem e pillanatban ez foglalkoztat 
leg inkább:

Felső sor balról-jobbra: 2. Borbély Já  nos, 3. Tóth Károly, 4. Szabó Imre, 5. Sá  rosi 
Ottó, 6. Antal Károly, 7.Fészler Vil mos , 8. Lux András.

II. sor: 5. Barta Margit, 7. Sándor Mar git. III. sor: 6. Gáspár Gyula tanító bácsi, 7. 
Gáspár Sára, 10. Kellán Lenke. IV. sor: 1. Aczél Sándor, 10. Beke Lász ló.

VALAMELYIK TANÍTÓNÉNI KE-
ZÉ BEN VALAMELYIK VIRÁG GON-
DOLT-E MA TANÍTÓ NAGY A PÁM RA, 
AKINEK EGYIK FÉNYKÉPE ME SÉ-
SEN HASONLÍT EGY MA IS NA GYON 
ÉRDEKES VALAKIRE (nagy be tűs 
megjegyzés következik: HA HISZIK, HA 
NEM, vagy AKÁR... AKÁR). hOcH-
bAuEr GyUlA

• Simon Ferenc

Első vadászélményem Apácán
1967 tavaszán egy sikeres vizsga alapján 

a vadászegyesület érdemesnek tartotta meg-
adni nekem a vadászengedélyt, mely egy ben 
fegyvervásárlási joggal is járt.

A felvethető kérdés: miért lesz valakiből 
va dász? 

Több válasz várható: Vagy családi ö rök-
ség, mint nálam, ami visszavezethető déd-
nagy apámig, vagy szereti a férfias sportot, a 
reszkírt, a megpróbáltatásokat, a táj és az erdő 
szépségét.

Egy vadásznak ismernie kell a vadász e ti kát, 
a fegyelmet, a vadak szokásait és vi sel kedését, 
s jól kell kezelni minden al ka lom mal a vadász-
fegyvert. Nem elég a vadra e melni a fegyvert 
és elhúzni a ravaszt, mert rosszul sikerült 
lövés esetén a nagyvad szem befordul. Sikeres 
vadászat után min den ki elégedett, és utána egy 
pohár ital mel lett következik a kiértékelés, a 
túlzás, amit va dászmesének neveznek.

Első sikeres vaddisznó vadászaton 1967 
ok tóber 15-én vettem részt Apáca köségi er-
dőben. Még a Stegul Rosu autógyár cso port-
jához tartoztam. Az akkori beosztás sze rint 
szombaton minden csoporttal közölték, hogy 
Brassó megye melyik vadászterületén va-
dászhat. Vasárnap reggel 8 órára autó busszal 
megérkeztünk Apácára, ahol már vár tak a 
helybeli vadászok és Seceleanu ne vezetű 
vadőr. A hivatalos előjátékokon át esve meg-
indultunk a kijelölt va dász te rü let re. A mezőt 
elhagyva egy gyönyörű szí nek ben pompázó 
bükkösön haladtunk át. Én a 2-ős állásszámot 
húztam ki, s az 1-sel e gyütt elfoglaltam a ki-
jelölt helyet lent a völgy ben, a Nagykő-patak 
mellett. Még jó for mán le se tettük a hátizsá-
kunkat. Mi köz ben a hajtók mentek felfele 
az élen, meg lát ták a disznókondát, s az egyik 
fiatal va dász, aki a hajtókat vezette, rálőtt az 
egyik disz nóra, amire a konda szétoszlott, és 
két jól fejlett példány az én irányomba e resz-
ke dett be az oldalon. Annyi időm volt nagy 
iz galom közepette, hogy betöltsem a fegy vert, 
már lőni is kellett, mert a két disznó 30–35 
méternyi távolságra került hozzám. Az első 
lövésem a közelebbi disznó ol dal bor dái között 
hatolt be. Az áldozat össze ro gyott, és begurult 
a patakárokba. Ott még pró bált menekülni, de 
második lövésemmel vé geztem vele. A máso-
dik disznó vissza for dult a hegy fele, s amire 
újratöltöttem, már menekült is a bokrok felé. 
Utánalőttem, de csak a hátsó combján találtam 
el. A ke gye lemdöfést egy helybeli vadász adta 
meg a 6-os állásból.

Ezután elszabadult a pokol: úgy szóltak a 
fegy verek, mint Vietnámban, mivel a konda az 
első lövéstől szerteugrott, s minden va dász elé 
szaladtak. Volt, aki az első lövésre le terítette, 
vagy a megsebzett állatot egy má sik vadász-
nak sikerült lelőnie.

A nagyszerű vadásznap végeredménye 
6 kövér, 100–200 kilós disznó a terítéken. 
Büsz ke voltam, mert az első vadászatomon 

a legnagyobb vadkant én lőttem, melynek a 
trófeája ma is ott díszeleg az ebédlő falán a 
többi mellett.

Miután a vadászat befejeződött, láttam, hogy 
a barátaim mogyorófa vesszőket vág tak, mert 
úgy-e nem az idegenek keresztelik meg az 
ifjú vadászt, hanem a barátok. A med dig a 3 
osztandó disznót egy helybeli va dász udvarán 
megnyúzták, én arra gon dol va, hogy itallal 
lekenyerezhetem ba rá ta i mat, s elkerülhetem a 
kereszteléssel járó ve rést, a helybeli cukrászdá-
ból 2 liter ko nya kot vásároltam. Megkínáltam 
a je len le vő ket, fogadtam a gratulációkat nem 
gon dol va arra, hogy ez csak előjáték. Miután 
be fejeződött a disznó becsületes szét osz tá-
sa, boldogan összekötöttem a kan lenyúzott 
bő rét, melyen rajta volt teljes nagyságában a 
feje agyarastul. Felcsomagoltunk mindent az 
autóbuszra, s miután elbúcsúztunk a hely be-
liektől, elindultunk hazafelé. Egyes va dá szok 
Brassóban leszálltak, csak vagy 10-en marad-
tunk: a Steagu-negyed beliek, a de reszteiek és 
én Négyfaluból. 

Szerencsétlenségemre az autóbusz ve ze tője 
parancsot kapott a csoportvezetőtől: i rány a 
malomdombi vendéglőbe. Most már tud-
tam, hogy a hagyományos keresztelőtől nem 
fogok megszabadulni. Miután meg ér kez tünk, 
a csoportvezető bement valamit meg beszélni 
a vendéglőssel. utána be vi tet ték a disznóbőrt, 
felterítették az előkészített asz talra, és megkér-
tek, hogy feküdjek rá. Kis sé kínos volt tudva, 
hogy mi következik. A jelenlévő vendégek is 
mind odagyűltek száj tátani vagy sajnálkozni. 
Ráfeküdtem a disz nóbőrre, a csoportvezető 
elmondta a ke resz telési rigmust, azután az én 
kedves ba rá taim rávertek az északi felemre, 
amlynek nyo mait egy hétig is hordoztam.

Egy ilyen keresztelő után szórakozás is 
kö vetkezik. Az előkészített csomagból a 
kony hára került 2 vaddisznó aprólék. Higgyék 
el nekem, ennél finomabbat mint egy ilyen 
vadászvacsorán, kevesen ettek.

Tehát mi is a vadászat? Sport, bátorság, fe-
gyelem és egy kevés szórakozás.

Már akkor megbántam a rájuk pocsékolt 
2 liter konyakot, mert kegyetlenek voltak a 
ke resztfiukkal.

Olosz Lajos versével zárom: Láttam a borzot 
megtérni várába, / réti sast felszállni a legma-
gasabb fára, / al ko nyat kor őzeket jönni itatóra, 
/ cammogó em sé ket fürdeni a tóra / erdőnyila-
dékon fen sé ges aganccsal, / szarvasbikát állni 
ég nek sze gett nyakkal, / szálerdőn sompolygó 
vö rös sárga rókát, / fészkére leszálló sárgalábú 
gólyát. Hallottam korogni erdei szalonkát, / 
jaj gat ni felhők közt vonuló vadlibát. / Szag gat-
tam szamócát, szedegettem szedret, / cso  korba 
virágot, világszépet, ezret. / Ezt a sok-sok 
kincset mind az erdő adta.

Tiszteld s védd az erdőt! Én megköszönöm 
az Úrnak, hogy részese lehettem e nagy sze rű 
sportnak.

S í p k é s z í t ő k
Tilinka, bába,  
Bújj bé kamarába 
Hozd ki vérest, májost, 
Ne vágd el te, Gyurka, 
Most es elég kurta, 
Icsa csap, icsa csap, icsa csap.

Tatrang
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•	Lőrincz	Imola

„Áldott, aki az Úr nevében jön!”

A 118. zsoltár 26. versével köszönti Far-
kas Gábor a hozzá látogatókat.

De ki is Farkas Gábor? Ő a Türkös és 
Bács falu határánál található faragott kapu 
tu lajdonosa és úgyanakkor faragója is. Vele 
be szélgettem el az elmúlt napokban.

– Mikor és hogyan támadt az az öt le te, 
hogy egy faragott kaput készítsen?

– F.G.: Már 1987-ben megvolt az ötlet. 
Kéz divásárhelyen voltam iskolában. Min-
den nap elmentem egy öreg bácsi kapuja 
e lőtt, s álltam, s nézegettem, s csodáltam 
a ka puját. De a fát 1998-ban vettem meg. 
Már azóta megvolt az ötletem.

– Mekkora a kapu és milyen fából ké
szült?

– F.G.: A kapu 5 m magas és 5,50 m 
szé les. Tölgyfából, fenyőfából és cse re fá-
ból készült.

– Mennyi ideig dolgozott, amíg mind ezt 
kifaragta?

– F.G.: Egy egész telet dolgoztam. Úgy 
nyolc hónapig tartott a munka, de naponta 
nem lehet több mint négy-öt órát dolgozni. 
A kiskaput például egy hétig faragtam.

– Egyedül dolgozott?
– F.G.: Egyedül faragtam ki. Megvolt a 

ter vem s Csukás Károlyt megkértem, hogy 
raj zolja meg papírra. Nekem volt az öt le-
tem, ő volt a rajzzal. Én nem tudok olyan 
szé pen rajzolni. Elvittem neki az anyagot s 
ő a kis rajzot felnagyította én majd aszerint 
fel rajzoltam a fára és kifaragtam.

– Honnan jöttek a különböző minták 
öt letei?

– F.G.: Hát az ötlet az az enyém volt. 
Déd nagyapám is faragó volt s az ő rajza-
iból, ré gi érmékről és könyvekből merí-
tettem az ötleteket. Amikor megtaláltam 
déd nagy a pa rajzait elmentem a türkösi mú-
zeumba és megnéztem hogyha találnak-e 
a rajzok az ott látható mintákkal és onnan 
tudom a kü lönböző minták elnevezését. 

– Volte  olyan minta, motívum amit ne
hezen talált meg?

– F.G.: Volt biza! A gránát alma és az 
e ke mintáit Hochbauer Gyula adta. A kapu 
bel ső keretének felső felén található három 
cí mert (Barcaság, magyar és I. Károly cí-
me reket) pénzérmékről rajzoltam.

– Kérem mesélje el milyen minták, mo tí
vumok találhatók meg a kapun?

– F.G.: Az alsó a brassói címer, majd be 
van faragva a három nemzet: középen a 
szász, jobbról vannak a magyarok és balról 
a románok (a mokánok). Mindegyik nem-
zet a jellegzetes virágszimbólumával van 
je len, mely három különböző ágon halad 
föl fele. Majd Türkös jelképeként a fecske 
és ennek fészke van kifaragva. Miután el-
men tek a szászok, bejöttek a romák, őket 
is a jellegzetes virággal jelképeztem (egy 
vi rágból lett négy). Minden nemzet rajta 
van ezen a kapun.

– Milyen címerek láthatók a kiskapu 
fö lött?

– F.G.: A Hétfalu címere, a Barcasági cí-
mere, a „csángó cimer” – az ekevas. E zek 
fölött található a szív, az életfa és a két 
e kefogantyú, majd a kereszt.

– Van-e különbség a utca felőli és az ud -
var felőli minta között?

– F.G.: A brassói címer helyén az Anjou 
cí mer van. Majd a gránátalma, a mokánok 
vi rága, a tökvirág és a harangvirág is elő-
for dulnak. A kapu keretének felső felén lát-
ha tók a Szent Korona Országainak címere, 
a magyar címer és I. Károly címere. Ezeket 
köz refogják a nap és a hold jelképek.

– Ki segítette a darabok össze il lesz tés
ben, mert gondolom, hogy több da rab ból 
faragta?

– F.G.: Az enyvezésnél egy asztalos se-
gí tett, Soós Lukács István.

– Milyen új tervei vannak?
– F.G.: Most a kapuhoz találó kőmozaikot 

sze retném befejezni, melyet saját magam 
ké szítettem.

A látogatás végen a kapu másik felirata 
kí sér utunkra: „Áldás, békesség a ki me
nőre!” valamint az alkotó neve és a fel ál-
lí tás évszáma, amelyek az utcai részen is 
ol  vashatók.

*
Ha Türkös és Bácsfalu között van útja, 

ér demes megállni pár percre a kapu előtt 
és elgondolkozni azon a világon, amelyet 
rá faragtak.

•	Dombi	Lajos,	Jónás	András

F e y é r  G y u l a  p ü r k e r e c i  l e l k é s z

Id. Szinnyei József: Magyar írók é le te 
és munkái, III. 236-237. lap: Feyér Gyu la 
ág. h. ev. lelkész, született 1842. feb ruár 
22-én Hódmező Vásárhelyt Csong rád 
megyében, hol atyja lelkész volt, ki 1847-
ben Fazekas-Új-Varsándra vá lasz ta tott 
meg lelkésznek és 1849-ben meghalt. Fe-
yér Gyula a gimnázium három osztályát 
Szar vason végezte, azonban édes- any-
já nak özvegységre jutása, szorult anyagi 
hely zete miatt tovább nem tanulhatott, 
és egy jó is merőshöz Budapestre ment 
asz talos gyakornoknak. Négy év múlva 
é desanyja anyagi helyzete valamennyire 
ja vult, leégett házát is felépíthette, s fia a 
sop roni ág. h. ev. tanítóképzőben a fel vé-
teli vizsgálatot letéve, a tanítóképző há-
rom tanfolyamát elvégezte, mire az 1865. 
jú nius 20-án tanítóképesítési oKLevelet 
nyert. Az 1865/66-os tanévet Oros há zán, 
mint tanító töltötte el. Az 1866. év ő szén 
Brassó vidék Türkös községébe ta nítónak 
választatott meg. 1867-ben a szom széd Bá-
csfaluba ment rendes ta ní tó nak, és 4 évig 
ott működött, mint ve zér ta ní tó s egyházi 
segédkező. Az 1871. év ő szén a hosszú-
falusi vezértanítói és egyház se gédkezői 
állásra választották meg. Az 1873. év 
május hó 22-én Hosszúfalu-Fű részmezőre 
az ág. h. ev. hitközség se géd lelkészéül és 
tanítójául hívták meg. 1873. július 2-án 
Nagyszebenben a vizs gá ló bizottság előtt, 
az írásbeli és szóbeli pa pi vizsgát letette, s 
e hivatalra fel a vat tatott. 1876. szept. 24-
én a pür ke re ci ek megválasztották rendes 
lelkészüknek és azóta ott működik ma is.

Pedagógiai s egyéb cikkei a következő 
la pokban és folyóiratokban jelentek  meg: 

Kolozsvári Közlöny, 1870. 136 szám: 
Ta nítóválasztás; Nemere, 1871. Nép ne ve-
lésünk. Észrevételek temetéseink körül. 
Az erdőkímélés érdekében. A maias kor-
mány tól nyert tarieszközökrő1. 1872–73; 
Er délyi népnevelési értesítő. 1874. A  
Négy falusi Járási Tanító-kör működése; 

Ma gyar Néptanító 1874. Brassó-vidéki 
nép nevelésügy; Népnevelők lapja 1875. 
Brassó-vidéki , Néptanító Egylet; Szé kely 
Tanügy 1876. A népiskolai vál ta kozó tan-
rendszerről; Kelet 1876. 286 sz. Kör orvos 
és postahivatal. 1877. 26. sz. Kis község-e, 
vagy nagyközség szer vez tes sék?; Pro
testáns Egyházi és Iskolai Lap 1882. A 
Brassó-vidéki ág. h. ev. egy ház megye. A 
Brassói Egyházmegyei 10 ma gyar Hit-
község érdekei 1889. A Bras sói ág. h. ev. 
magyaresperesség stb. 1890.; Protestans 
Közlöny 1883. A Brassói ág. h. ev. Leány 
Egyház. Temp lomépítés stb.; Székely Nem
zet 1883. A Hétfalusi Ovodák. A Hétfalusi 
Kis dedóvó ügy stb.; Székely föld 1883-84. 
Felsőnépiskola vallástanítás nélkül stb. 
1886. Tanügyi Miseriák. 1887. Hét fa lu 
Erdő- és Regále ügye stb.; Magyar Pol gár 
1883. 30 sz. Templomépítési ügy. 116. sz. 
Újkori Kain és Ábel stb.; Ha tár széli Köz
löny 1884. Kilencezer lélek orvos nél kül 
stb.; Evang. Egyház és Iskola 1884. Az 
érettebb ifjúság nevelése és ok tatása stb. 
1887. A szász egyházi kor mány zat utóbajai 
stb. 1888., 1890-92. 

Egyházi beszédei az Evang. Lelkészi 
tár ban. III. VI. 1842-85.; a Protestáns 
Lap ban III. IV. VIII. 1882. 1883. 1887.; 
az E vang. lelkészi Tár Gyászesetekre I. 11. 
1883. 1885. c. gyűjteményekben jelentek 
meg. (Dombi Lajos,	ev. ref. lelkész szíves 
köz lése.)

*
Tudormásom van a Magyar írók élete és 

munkái című megjelent vaskos könyv  ről, 
de arról is, hogy Feyér Gyula szom  széd 
községi lelkésztársam papi mű ködése előtt 
se tartozott a tétlen e gyé nek közé, mert - 
mint tanító és káplán 4 faluban – 10 év alatt 
igyekezett kö tel meit itt is, ott is teljesíteni. 

Kollegiális, méltányos kötelességemnek 
tar tom a magam részéről, hogy az ő ta ní-
tói, kápláni, irodalmi, pürkereci papi mű-
kö déséről itt, én is a legjobb tudomásom 
sze rint megemlékezzem; minthogy idősb 
Szinnyei József szerkesztő úrnak ezekről 
semmi tudomása nem volt – és nincsen 
ma se!

Hiszen az én lelkésztestvérem, midőn 
Bács faluban 1866-ban a legelső cikket 
meg írta, hogy „Népiskola nem képzelhető 
ó voda nélkül!”

Ezen irodalmi munkásságát nevezett, 
mint egy 20 -25 évig pontosan minden 
év ben, minden biztatás, jutalom, presszió 
nél kül önként állandóan folytatta is! Ez 
okból írt neki Dombi Lajos ev. ref. lelkész 
úr ré gebben, hogy adja be hozzá címét, 
kel te zését azon lapoknak, melybe irt, és 
a mely címen megjelentek a nyilvánosság 
e lőtt számos közleményei. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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• közzéteszi Hochbauer Gyula

L e v é l  B á l i n t  A n d r á s  h a g y a t é k á b ó l
Remetekertváros, 1940. júl. 10.

Kedves Andriskám!
Nagyon köszönöm, hogy olyan gyorsan 

elintézted a születési bizonyítványok ügyét, 
re mélem, elegendő lesz a származás i ga-
zo lására.

Most olyan zűrzavaros időszakot élünk, 
hogy teljesen kiszámíthatatlan a jövő, és 
így gon dolkodóba ejtenek a továbbiak, 
re méljük azonban, hogy mindez csak 
átmenetet.

Kívánságod szerint a 10 pengőt a meg-
adott címre elvittem, mivel úgyis minden 
nap arra villamosozok. Unokatestvéreddel 
nem találkozhattam, mivel nem volt otthon. 
Na gyon siettem, s így nem várhattam meg, 
ha nem a kislányának adtam át nyugta el le-
nében, amit itt küldök. Remélem, hogy a 
kis lány nem felejtette el az előadottakat, és 
tud ja a pénz rendeltetését.

Nagyon sajnálom Sárikát, hogy beteg, 
a zon ban tudom, hogy a cukorbajjal, ha 
rend sze resen diétázik, akkor elélhet 80 évig 
is. Ezt onnan tudom, hogy a volt ve zér i-
gaz ga tónk 50 éves korában kapta meg, és 
ma 83 é ves. Láttam a napokban a könyv-
ki ra kat ban egy diétás szakácskönyvet 
cu kor ba jo sok részére. Ha nincs Sárikának 
már ilyen, ak kor a legnagyobb készséggel 
küldök e gyet. Az injekciókat nem szabad 
el mu lasz ta ni. Könnyű bor is jót tesz kis 
mértékben. Kü lönben tudom, hogy el 
vagytok látva ta náccsal. Én, aki ilyen ember 
mellett voltam é veken keresztül, az összes 
csínját-bínját is merem ennek a bajnak, nem 
kell meg i jed ni. Minden izgalomtól erősen 
kell ó va kod ni. Ha nincsenek izgalmai, dié-
tát és in jek ciókat rendszeresen alkalmazza, 
akkor nincs semmi baj.

Köszönöm neked, Andris ön ál ló sí tá sunk-
hoz jókívánságaidat. Minden vágyunk az 
vol na, hogy önállóan dolgozzunk, csak 
pil la natnyilag ilyen felfordulásban tanács-
talan az ember. Van nekem is, Ilusnak is 
állásunk, nem vagyunk zavarban. Ilus 
egy belvárosi ka lapszalon vezetője. Én 
az 1919. Júniusi Baj társak Szövetségé-
nek vagyok a tit kár nő je, melynek elnöke 
Kárpátalja kor mány zói biztosa. Csupa ún. 
előkelő magyar urak a vezetői. Nagyon 
kényelmes állás, csak du. 4-től 7-ig kell 
bejárnom. Minden elsejét kö vető hétfőn 
van a Nemzeti Kaszinóban össze jövetel, 
ahol nekem is jelen kell lennem. A tagok 
magas rangú egyének zöméből adó dik. 
Ha a Kaszinóban megjelennek 150-en, 
akkor is mindenekelőtt engem üdvözöl a 
kormányzói biztos. Hallatlan udvariasság, 
be csülés! Azonban ebből nem nagyon lehet 
meg élni, mert a fizetésem igen kevés. Mun-
ka nem sok, ami nem tud betölteni. Sok 
do loghoz, hajszához vagyok szokva, ami 
a vé remmé vált. Azért szeretnék valami 

ko moly és rentábilis foglalkozást. Vitéz dr. 
Ko los váry Borcsa Mihályt ismerem sze mé-
lye sen. A miniszterelnökségen találkoztam 
ve le. Zákányi tábornok Észak-Pest vár-
me gye vitéz székkapitánya, ki ügyvezető 
el nö künk, Borcsának parancsnoka volt a 
ka to naságnál. Mikor elmondtam neki, hogy 
Bor csa Ilona unokája vagyok, ő mondta 
ne kem ezeket a szavakat: „Akkor rokonok 
va gyunk.” Mikor megtudták a vezetők, 
na gyot nőttem a szemükben, meg kü lön-
böz te tett tisztelettel bántak velem.

Most, hogy róla beszélünk, eszembe jut, 
hogy akadt még a famíliában néhány te het-
séges úr. Hallottál, Andris Gödri Jánosról 
aki városparancsnok volt Brassóban? 
Ak kor nem tudom, hogy nevezték az ő 
rangját (még az 1848-as években). Atyám 
sokat be szélt róla. Aztán Borcsa Misi ta-
nárról, aki nagytehetségű ember volt. Úgy 
tudom, hogy Gödri János ügyvéd bátyánk 
sem ma radt tudás tekintetében az utolsók 
között. Rád is Büszke vagyok, Andriskám. 
Te sem ma radsz el a többi között. Benned 
is je lent kezett az őstehetség. Ezt nem hí zel-
gés kép pen mondom, csak megállapítom.

Jaj, de szeretnélek már benneteket látni! 
Sze retnék lekönyökölni itt a fák alatt levő 
asz talnál veletek szemben, és beszélgetni. 
Vagy ott menni, látni Sárikát, s a kedves 
fe hérhajú „öregedet”. Szép, tiszteletre 
mél tó kort ért el. Mindez a mértéKLetes 
élet ju talma. Mama még mindig friss és 
e gész sé ges. Ő főz nekünk jókat. A legna-
gyobb ö röme, hogy van konyhakertje is, 
amihez nem szabad nyúlni senkinek. A mai 
menü pl. a konyhakertből telt ki, éspedig 
meggy le ves, karalábé főzelék vágott hússal. 
Van nak csirkéink is, de azokra nagyon ha-
rag szom, bármilyen kedvesek, mert nagyon 
ne veletlenek. A baromfiudvarban nem 
sze ret nek lenni, csak állandóan a kertben 
sé tál nának. Vakarnak az utakon, amire én 
olyan kényes vagyok. Közel van hozzánk 
az a bánya, melyből kitermelik azt a sárga, 
vagy rózsaszínű gyönyörű kavicsot, mellyel 
a kerti utakat behintik. A mienk sárga, mert 
ez jobban illik a ház színéhez. Mindennap 
vé giggyomláljuk és gereblyézzük, nagyon 
vi gyázunk rá, még egy cigarettavéget sem 
sza bad ledobni. Ilyenkor szép, mert frissen 
van behintve, őszire egy kicsit megrongálja 
a sok járkálás. Mikor pesti lakosok voltunk, 
egy vidéki kolleganőm megajándékozott 
egy kis máltai pincsivel. Akkor még nem 
ér tettem a kutya dolgokhoz, iszonyúan 
saj nál tam, hogy nincs „társasága”. Men-
tem a korzón, ott egy kutyakereskedő egy 
kis ku tyát kínálgatott, mutogatta az anya-
köny vét, hogy törzskönyvezett dinasztiából 
szár ma zik az eladandó kiskutya, és én 
sietve meg vettem, hogy az otthoni Bobinak 
barátja le gyen. Mikor otthon letettem, két-

ség be es ve láttam, hogy a két hím úgy össze-
ve szett, hogy az egész ház összecsődült a 
nagy zajra. A csend csak úgy állt helyre, 
hogy két különböző szobába zártam azokat. 
Aztán csak nagyon későn, bot segítségével 
tud tam őket összebarátkoztatni. A harmadik 
kis kutya, az a másodiknak a fia, amit egy 
né ni ajándékozott nekünk. Nem házőrzők, 
csak ébresztőórák. Emlékszel Székely Vla-
di mír sorozatos és érdekes cikkeire? Egyik 
na gyon kedves írásában olvastam, hogy ő 
meg interjúvolt egy betörőt, és megkérdezte, 
hogy hova lehet a legnehezebben betörni? 
Azt felelte: oda, ahol kiskutya van, mert az 
nagy lármát csap. Itt nemigen van ház ku-
tya nélkül, mert nagy hegy tövében, erdők 
mel lett lakunk.

Most szabadságon vagyok, itthon a 
saját gé pemen kopogtatok, azért nyúlt ily 
hosszúra levelem, ha elvégzem az itthoni 
mun kákat, kirándulok. Hozok magammal 
sok-sok mezei virágot: ezeket nagyon 
sze retem. Nagyon szeretek az erdőben ba-
ran golni. A főváros által rendbetartott, vil-
lany világítással ellátott sétányok vannak itt. 
Va sárnap az egész Budapest apraja-nagyja 
itt tanyázik. Közel van hozzánk a Nagyrét. 
Van itt körhinta, céllövölder, fényképész, 
stb. Angol-park mintája szerinti szórakozó 
al kalmatosságok, amit ugyan elcserélnék 
egy Derestyében elfogyasztható fa tá nyé-
rosan... Azóta sem ettem.

Mikor jöttök Pestre Andris? Hát nagyon 
saj nálom, hogy Sárival nem beszélhettem 
ittléte alatt. Tudtam volna a számára egy 
na gyon olcsó gyógyintézetet ajánlani, 
melynek főorvosa tagja az egye sü le tünk-
nek. A pesti szanatóriumok általában na-
gyon megvágják a vidéki betegeket. Ezt 
egy kicsit pesti stílusban mondtam, de azt 
hi szem, ti is ismeritek ezt a szép műszót.

Utálom a világfelfordulást! Mikor lesz 
már béke? Az ember idegeire megy ez a 
ször nyű világégés! Jobban kellene az em-
be reknek szeretniük egymást. Akkor nem 
lenne örökös emberölés. 

Isten veletek! Írjatok, Andriskám gyak-
rabban! Igen érdekelne, hogylétetek. 
Sá rikát, Andris Bátyámat csókoljuk és az 
e gész családot üdvözöljük, és még egyszer 
kö szönöm a szívességedet!

Ölel: Margit

2007. június 23.: A fűrészmezei  Ke-
resztyén-Csángó Ház avató ünnepsége. 

• Dombi Lajos, Jónás András

F e y é r  G y u l a
(Folytatás a 3. oldalról.)
Így jutott kollegám váratlan, véletlen, 

soha nem keresve, soha nem számítva, 
nem is remélve a „Magyar Írók Élete és 
Mun kái” című vaskos könyvbe! A mi 
neki – úgy gondolom nagy megtisztelte-
tés – és nem várt szép erkölcsi jutalom és 
kitüntetés!

De mert én, kollegám tanítói, kápláni 
mun kásságát, egyháza körébeni te vé-
keny sé gét, 5 könyve kiadását is méltatni, 
ki e mel ni óhajtom, annál inkább is, mivel a 
fön neb bi életrajzból, munkásságáról ezek 
mind ki maradtak, mert tudomással nem 
bírtak ró la. Azért is pótlásul, kiegészítésül 
én még a következőket teszem közzé, hi-
szen sze gény 70 éves életkorú és 46 évig 
szolgált ö reg kollégámnak, ha mégis ez 
ideig sem mi vagyona, birtoka, tőkéje nincs 
is 10 élő gyer mekén, drága jó feleségén s 
e zek be ni családi édes örömein kívül, leg-
alább er kölcsi elismerés és jutalom legyen 
neki jó barátjától és régi jó szomszéd kol-
legájától – éppen ezen soraim megírása és 
nyil vá nos ságra hozása által.

Feyér Gyula, ág. h. ev. lelkész egy foly-
tában 36 évig működött Pürkerecen, mint 
pap.

Tudomásom szerint mint hazafi, köz ügy-
ba rát, társadalmi tag, nem tartozott a kö-
zö nyös, a semmittevő egyének közé! Mert 
tud tom szerint itt Erdélyben tanítói állását 
1866-ban Türkösben évi 520 kor. 33 fil lér-
rel kezdte meg, de a jó isten kegyelme – s 
a csángó jó magyar nép bizalma, jó a ka rata 
– időnkint és fokozatosan 36 évvel ez előtt 
2400 kor. évi papi fizetésbe se gí tet te. Igaz, 
hogy 9 gyermeket taníttatott és oklevélhez 
juttatott – s e miatt bizony se bir tokot, se 
tőkepénzt nem szerzett – jó zanon, méltá-
nyosan ítélve – így nem is szerezhetett.

Tudomásom van róla, hogy nevezett kol-
le gám Négyfaluban hosszas időn át tanítói, 
káp láni működésének ideje alatt buzgó 
tagja és prim tenora volt – Deák Sándor 
lel kész tár sunkkal együtt – a Négyfalusi 
Tanítói Da lárdának és többször jótékony 
célok esz köz léséért nyilvánosan is szere-
pelt. Ezen tes tületnek is több ideig jegyzője 
és el nö ke volt.

A Négyfalusi Műkedvelői Színkörnek 
is je lentékeny és mindég munkás szereplő 
tagja volt, ugyancsak közjótékonysági 
célok esz közlésére. A Négyfalusi tanítói 
szak- és járás körnek állandóan jegyzője, 
ké sőbb több ideig elnöke volt. A Brassó-
me gyei tanító testületnél több időn át, mint 
fő jegyző szerepelt. A Brassó-megyei iskola 
ta nácsnak beválasztott rendes tagja volt. 
Ott több éven keresztül a tanítói nyug díj-
já ru lékok beszedésével, elszámolásával 
fog lal kozott, mint pénztárnok.

(Folytatjuk.)


