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• Hochbauer Gyula

Egy, kettő, három, négy, ..., kilenc
Szeretek gyalogolni. Bárhol: hegyen-völ
gyön, mezőn, faluban, városon; vadcsapáson,
ösvényen, úttalan utakon s időben is. Alkalmanként más-más ragadja meg a figyelmemet
századszorra megtett úton is.
Néha több-száz kép egymásra tevődik ben
nünk, s már nem is azt látjuk, ami ott van, ha
nem, ami tudásként elraktározódott bennünk.
A Négyfaluról alkotott képeimbe ren
geteg aszfalt került az utóbbi időben: ma
holnap minden zöldet kitörölnek. Vajon
nem kellene erről azokat is megkérdezni,
akiknek a szürkénél jobban tetszik a zöld?
Igaz, hogy a változatosság gyönyörködtet,
de amikor egy kép ízléssel kialakított har
móniáját rombolja, akkor már nem. Ha már
akkora házakra, amekkorákat szinte tapsra
felhúznak itt-ott, kerül elég pénz, bizonyára
jutna egy kis ilyen léptékű ízlésre is. S ha
másként nem megy, legyen kötelező ebből
bevásárolni még a tervezés megkezdése
előtt, ugyanis abba, hogy ki milyen házat
lakik, valóban nincsen beleszólásunk, de az
a kép, amelybe bármelyik ház építésekor
belefurakodik, az bizony köztulajdon. Megkérdezhetnek bárkit erről széles e világban.
Alegtöbb embernek van világképe konkré
tabb-elvontabb összetevőkkel. (Még a bolond
sem kivétel!) Igaz, hogy régente az egyes emberek világképe több mindenben hasonlított
egymásra, a változatképzés szabadságának
mégis valahogyan korlátozódnia kell.
Egy különlegesen közelített perspektí
vában a lakott világom mögött-körül van
a nagyvilág. Egyedien próbálta ezt fába
faragni a türkösi Fazakas András. A kapu
ként állandó kiállítás elgondolkoztathatja
mindazokat, akik erre érdemesek.
Még két közízlést javítgató utcarészre
érdemes figyelni Négyfalu 2007-es fő
utcáján. Egyik a Határnál (Csernátfalu
– Türkös) a Yurta-vállalat baloldali, régi
háza. Az idéni tatarozással a ház utca felöli
látványa egy kellemes, a hagyományos
hétfalusi házképhez hasonlót kínál, mintegy azt hirdetve: így is lehet 2007-ben is.
A másik ajánlatom a mostani Dózsa
György utca és a főút kereszteződésénél
Brassó felé az első ház utca felőli kertje. Noha
nem hagyományos képet villant fel bennem,
a diszkréten átlátható kerítés mögött a tavasztól későőszig gyönyörködtető veteményes
és virágoskert 10–15 lépésnyi időre feledteti

a járó-kelővel a sok kilométeres szürkeséget.
Az időben sem sétálok most messzebb, itt
maradok 2007-ben: mintegy tizenegyezernyi
magyarság között, a Brassó melletti egy, két,
három, négy; öt, hat, hét; nyolc, kilenc falu
ban, a miből négy valami városfélévé tapadt,
három pedig összeforratlan nagyközséggé.
Sétáim alapján úgy látom, hogy az eltérő ha
gyományok (Bodola és Keresztvár esetében),
és a jelenlegi közigazgatási rend, s bizonyos
érdekek ellenére (Tatrang, Zajzon, Pürkerec)
egy Brassót övező, magyarsága szerint egymást
egységessé kiegészítő világ. Ezért nézem hitetlenkedve és elégedetlenül, hogyan tagolódik
távlati érdekei ellenére.
Március 15-ékre a bodolaiak számára mármár körvonalazódik az út Orbán József, Benke
József meg Polyxénia grófnő sírja között de
még túlpolitizált az út a csángó szoborig, s a
tömösi emlékműig.
A háromfalusiak idegenkedve nézik, hogy
a négyfalusiak vissza akarják tanulni a hétfa
lusiak közös tánc-kincsét, a boricát, amitől a
hosszúfalusi meg a bácsfalusi iskolások úgy
idegenkednek mintha az ő őseiké soha sem is
lett volna. Pedig ezt a nagyvilágban Hétfalun s
Bodolán kívül sehol nem járták, s a hét falut az
esztendő bizonyos szakaszában „borica lépések
fércelték volt össze.”
Különleges esztendőben sétálok: megláto
gatta híveit a gyulafehérvári római katolikus
érsek, az erdélyi református püspök és az
evangélikus püspök is.
Felszentelték Fűrészmezőn a KeresztényCsángó Házat, Hosszúfalu-Alszegen pedig a
református gyülekezet ifjúsági házát.
A séták közbeni képek rögzítik azt is, kik
jönnek be a képbe. Ők a mozgó változó, akik
bizonyos értelemben az időhöz kapcsolják
a képet, s címet szoktak adni ezeknek. So
kaság szerint sokszorozódnak a képek, ami
némiképpen a hatásukat is szavatolja, s közös
gondolatokat, egygyökerű beszédet is sarjaszt.
A tizenegyezerből sokan kimaradnak ezekből
a képekből. Valószínű, hogy ők másokba rögzülnek – más tartalmakat szőve.
Sétáim közben sok-mindent tapasztaltam,
sokat láttam-hallottam, de most nem azon
töprengek, hogy mit higgyek s mit ne, hanem
azon, hogy merre induljak, hova forduljak a
jövőben, hogy többet bejárhassak abból, ami
közös bennünk, s azon, hogyan alakulhat ez az
élmény minél többünk javára.

Szent Mihály Napok 2007, foto: Miklós Levente
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Bálint András levelei

Budapest, 1958. szeptember 22.
Kedves Andriska!
Domby Paliék tegnap délután nálunk vol
tak, elmondták, hogy meglátogattak Téged.
Le nem írhatom azt az örömet, amit akkor
éreztem, amikor Rólad beszélt. Mindnyájan
Bácsfaluban éreztük magunkat, olyan élve
zetes, olyan jó volt egy kis bácsfalusi levegő!
Most, hogy Pali elmondott Rólad mindent,
egészen másképpen látom a helyzetedet. Ne
haragudj, hogy leveledet félreértetem, és
e félreértés, vagyis helytelen magyarázat
folytán olyan szívem szerint válaszoltam
Neked. De ezt meg kell bocsátanod, mert
engem ilyen szókimondó asszonyságnak is
mernek. Mikor a régi állásomat otthagytam
7 évig egy erkölcsi testület irodavezetője,
illetve titkárnője lettem, ahol közvetlen
munkatársam egyik altábornagy volt. Ott is
csak szívem szerint beszéltem. (Azt a levelemet
légyszíves égesd el, nehogy feleséged kezébe
kerüljön.) De beszéljünk másról: Hallom a Palitól, hogy volna egy lehetőség ara, hogy Pestre
jöjj, tanulmányútra. Ez látod, nagyon jó volna.
Nálunk most kényelmesen elférhetsz.
Emlékszel Andris, Gödri János bátyánkra,
aki cukorgyári ellenőr volt Botfaluban meg
a hatvani cukorgyárban? Ez a bácsi nekem
adta az iratait. Többek között van egy okle
vél, melyet a Magyar királyi Természettu
dományi Társulat állított ki, mely így szól:
a Magyar Királyi Természettudományi

Társulat Gödri János urat a mai napon tartott
választmányi gyűlésén rendes tagjául vá
lasztotta és ezen oklevelet kiadni rendelte.
Kelt 1890.X.15. Aláírások: elnök, titkár.
Aztán ezek között az írások között talál
tam dr. Szárhegyi Szabó István országos
tébolydaintézet igazgatója, a Ferenc József-rend lovagja és a r. k. érdemkereszt
tulajdonosa diplomáját és fényképét. Ez az
öregúr János bátyánk nagybátyja volt, aki
arról nevezetes, hogy Bem tábornok orvosa
volt, akinek Bem tábornok halálos ágyán
egy borostyán szivarszipkát adott emlékül,
amely édesapánk birtokában volt. Ez azon
ban eltűnt a történelemben. Annyit tudunk
róla, hogy egy darabig nagymamánál volt
Szentgyörgyön édesapánk kasszájában.
Azt hiszem ezeket az írásokat látnod nem
lesz teljesen érdektelen számodra.
Megvan aztán a hatvani cukorgyár leírá
sa, melyet saját kezével írt János bátyánk.
Milyen jó volna, Andris, ha egyszer nyílna a kapu és Te belépnél hozzánk.
Most kaptam a gyulai Gödri Ilustól levelet. Megírta, hogy Neked írt egy hosszú
levelet. Végeredményben egészen rövid idő
alatt válaszolt, mert nekem csak 4 esztendő
múltán írt, akkor, amikor én már egészen
kihevertem a sértést, és amikor megérkezett
a levele, nagyon-nagyon megörvendtem.
Te se haragudj rá és válaszolj!
(Folytatása a 4. oldalon.)
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• Zajzoni Rab István

• Kovács Lehel István

Msgr. Gajdó Zoltán – a templom- és léleképítő

Gajdó Zoltán plébános úr tevékenységé
ről lehet órákig beszélni, lehet könyvet írni,
de nagyon nehéz feladat ezt percek alatt
ismertetni. „Az építész pap” – jellemezték
egyesek, és való igaz, ahová csak plébános
nak kinevezték, mintegy velejárója volt a
kotrógép, a téglarakások, cementes zsákok.
Falak, új épületek, templomok nőttek ki a
földből. A templomépítés nagy missziós
feladat, mert aki Isten dicsőségére templo
mot épít, az hosszútávra közvetít értékeket
és elveket, akár évszázadokra is megha
tározhatja népe fejlődésének irányvonalát
a keresztény értékrend mentén. És Gajdó
Zoltán nemcsak templomokat épített, ha
nem lelkeket is...
*
Gajdó Zoltán 1940. január 25-én született
Kézdiszászfaluban Gajdó Lajos földműves
és Babós Vilma háziasszony első gyerme
keként. Két öccse gazdálkodó.
Az 1–4 osztályt szülőfalujában, az 5–7
osztályt Nyújtódon, középiskolai tanulmá
nyait Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhe
lyen és Gyulafehérváron végezte. 1957-ben
érettségizett, majd a római katolikus te
ológiára felvételizett. Márton Áron áldásos
kezei formálták pappá. Elmondása szerint
„Számunkra élmény volt minden órája és
a ministrálás is...”
1963. április 21-én szentelték pappá,
majd rövid ideig Brassóban helyettesítette
a Securitate által felfüggesztett Borbély Gábort. Ezt követően egy évig Berecken, majd
két évig Baróton volt káplán. 1966–1976
között Kézdimartonoson, és 1976–1983
között Nagykászonban plébánoskodott.
1983-ban helyeztek ki Türkösre, ahol
23 éven keresztül misézett, gondozta és
építette az egyházközséget és a több mint
2000 lelket mind az anyaegyházban, mind
a filiákban: Bácsfaluban, Csernátfaluban,
Hosszúfaluban, Bodolán, Keresztváron,
Tatrangon, Zajzonban, Pürkerecen, a Ma
lomdombokon és Derestyén. 2006-tól egy
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évig a magyarországi Kehidakustányon
volt plébános, majd 2007. augusztusában
Sepsiszentgyörgyre vonult nyugdíjba.
Az építkezések sorozatát Martonoson és
Ojtuzon kezdte el, ahol felújítatta a temp
lomot, kántori lakot, kerítéssel látatta el a
temetőt, templomot, plébániát. Kászonban
egy emeletes plébániát, egy megvásárolt
kántori lakot, felújított, székelykapukkal
ellátott kerítéseket hagyott maga mögött.
Négyfaluban 1983-ban kezdte felhúzatni
az egyház új falait, hogy ezáltal is gyengítse
a kommunizmus Istenellenes falait. Idejötte
után nekikezdett a plébánia felújításának.
Először rossz istállót és a garázst bontották
le. Majd megkezdődtek a bővítési munká
latok. A hívek kaláka szellemben, a gyárból
jövet, sokszor késő estig dolgoztak.
A plébánia épületét kibővítették két új
szobával, hittanteremmel, orvosi rende
lővel, garázzsal.
1985-ben a templom tetőzetét kijavították, a villanyvezetékeket kicserélték.
1986-ban a plébánia régi épületét újították fel, a szobákat kiparkettezték, az
ablakokat kicserélték, redőnyökkel látták el.
1987-ben a hívek adakozásából új kerítést
építettek a templom és temető köré: „Gajdó
Zoltán plébános ideje alatt – 1987”.
1986–1987-ben kicserélték a régi villany
vezetékeket a bodolai templomban. Ekkor
kezdődött meg – még a kommunizmus
ideje alatt – az a per, amelynek során 2000
négyzetméter területet sikeresen visszakapott a bodolai egyházközség.
1987–1989 között épült a plébánia udva
rán a Márton Áron nevét viselő ifjúsági és
művelődési ház, egy nagy gyűlésteremmel,
konyhával és kamrával, előszobával; az
emeleten 2 szobával, konyhával, előszobával, négy hálófülkével és két terasszal;
lent gazdasági térrel és garázzsal.
1988-ban Keresztváron a türkösi római
katolikus egyházközség házat vásárolt,
melyet kápolnává alakítottak át. A kis to
ronyba a régi harangot is felhúzták.
1989-ben központi fűtéssel látták el a
plébániát.
1990-ben a temetőkaputól a templom
ajtóig betonlépcsőt építettek és lefestették
a templom külső falát.
1993-ban Gajdó Zoltán plébános felújí
tatta a templomot, a szentélyt márványla
pokkal padlózta le, új faragott oltárasztalt,
szószéket és húsvéti gyertyatartót készítte
tett. Ekkor vezették be a gázt is.
1994-ben ünnepelték Bodola 700 éves
évfordulóját. Ebből az alkalomból négy
nyelvű (magyar, román , német, angol)
táblát helyeztek a templom falára.
1996-ban a millecentenárium emléké
re márványtáblát helyeztek el a templom
falán, a bejárat melletti oldalon: „Mille

centenárium 896–1996 Márton Áron
1896–1996”.
A tatrangi kápolna építési munkálatai
1996-ban kezdődtek el Gajdó Zoltán plé
bános vezetésével. Mivel a három falu
találkozási pontjára épült, működtetésével
Tatrang, Zajzon, Pürkerec kettős kisebb
ségi sorsban élő római katolikus közösségei
kaptak menedéket hitéletük gyakorlására,
elmélyítésére. Ezen kívül világi tevékeny
ségek gyakorlása is helyet kapott: ifjúsági-,
cserkész találkozók, orvosi tanácsadás,
gyógyszerek időnkénti juttatása idős, rá
szoruló személyek számára, kisebb méretű
hagyományőrző, anyanyelv ápoló rendez
vények, rövid időtartamú táboroztatások.
A templom falán márványtábla örökítette
meg a templomépítést: „Isten dicsőségére
építtette sokak adományából Gajdó Zoltán
plébános 1996–1999”.
Egy hosszúfalusi római katolikus templom építése már régi vágya volt a hétfalusi
római katolikus magyarságnak. 1952-ben
Ébner Atya a rajzokat is elkészítette. Azóta
a hívek száma is megduplázódott. A helyi
tanácstól 1996-ban igényelt és megkapott
telekre 1997-ben Isten segedelmével megkezdődött a kétszintes egyházi központ
építése.
A templomon 2001. augusztus 11-én
emléktáblát helyeztek el, melyet Dr. Dávid
Ibolya, a Magyar Köztársaság igazságügyi
minisztere leplezett le a millenniumi emlékzászló átadási ünnepség keretén belől. A
márványtábla felirata: „E templom a vér
tanú püspök Báró Apor Vilmos tiszteletére
épült a millennium évében.”
(Folytatása a 3. oldalon)

Tinódi Sebestyén
vadondalai a török
időkben

II.
Fölébredsz még, magyar nyugvó hatalma?
A hadi zászlók lengenek-e még?
Vagy Hunyadinak véres diadalma
Volt közöttünk a végső dicsősség?
Nem, nem, az eltiport magyar hazának
Az egek boldogabb jövőt hagyának!
A szent erő, mit harcos ősök vére
Népünkbe szeretettel olta be,
Tán romlott keblek birtokába téré,
S a lelket gyáva gond szegezte le?
Nem, nem, az eltiport magyar hazának
Az egek boldogabb jövőt hagyának!
Mit hosszú századok fölépítenek,
A szabadság legszentebb templomát,
Gaz pogányok szentségtelen kezének,
Fiúk, örökre engednők-e át?
Nem, nem, az eltiport magyar hazának
Az egek boldogabb jövőt hagyának!
A pogány nyelve szépen is tud bánni,
Hogy rabigába csalja fejedet;
Vitéz magyar, tudnád-e néki szánni
Egyetlen anyád, édes földedet?
Nem, nem, az eltiport magyar hazának
Az egek boldogabb jövőt hagyának!
S hajon idő, hol ily parancs lesz adva:
„Magyar, több magyar fiat ne nevelj!”
Te akkor a kifent kardot ragadva,
A vakhitű pogánynak így felelj:
„Nem, nem, az eltiport magyar hazának
Az egek boldogabb jövőt hagyának!”

A Zajzoni Rab István-díj
A Zajzoni Rab István-díj 2006-tól
minden évben kiosztásra kerül, díjazás
ban részesülnek azok a személyek, akik
Hétfalu művelődési, oktatási, szellemi,
gazdasági életében kimagaslóan tevé
kenykedtek, életművükkel hozzájárul
tak nemzeti közösségünk értékeinek
gyarapításához és népszerűsítéséhez.
2007-es díjazottaink:
- Msgr. Gajdó Zoltán
- Erőss József
- dr. Deák András
- Gyerkó András
A Zajzoni Rab István-díj bizottsága:
Bencze Mihály, Dávid István, Jónás
András, Nt. Kajcsa László, dr. Kovács
Lehel István, Nt. Török László.

Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
Lapszámunkat a
Nemzeti Kulturális
Örökség Miniszté
riuma támogatta.
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H É T F A L U

• Kovács Lehel István

• Dombi Lajos, Jónás András

Msgr. Gajdó Zoltán – a templomés léleképítő
2001-ben a Márton Áron Ház közvetlen
közelében millenniumi emlékkeresztet
állítatott fel „Christus vincit, Christus
regnat, Christus imperat” felirattal.
*
Gajdó Zoltán plébános úr nemcsak
templomokat épített, hanem lelkeket,
közösségeket is. A lelki közösségeknek
jelentős szerepe van az egyház működé
sében. A közösséget a teológiai szótár úgy
határozza meg, mint „olyan személyek
sokaságának egysége, akik meghatá
rozott viszonyok alapján egy csoportba
egyesültek”.
A kommunizmus megdöntése, a szabad
csoportosulás megengedése után a türkösi
római katolikus egyházközségben is meg
alakultak a lelki közösségek: a 059-es
számú Zajzoni Rab István cserkészcsapat
1991-ben jött létre Gajdó Zoltán plé
bános, Szabó Lajos sepsiszentgyörgyi
kanonok, valamint Csáka Géza Csaba
mérnök kezdeményezésére. 1992. június
4-én Gajdó Zoltán kezdeményezésére
Erdélyben az elsők között megalakult a
négyfalusi Márton Áron Kolping-család,
ezt követte a négyfalusi Caritas szociális
gondozóközpont. A Boldog Gizella Nőegylet mellé 2003. július 18-án létrejött
az Apor Vilmos Katolikus Férfiszövetség,
de beszélhetünk ifjúsági csoportokról,
Rózsafüzér Társulatról, és a Harang Hit
és Fény négyfalusi közösségéről is.
A rendszeres testi- és lelkigondozás
– beteglátogatások minden hónap első
péntekén – mellett a hétfalusi hívek és
plébánosuk nem hiányozhattak keresztaljukkal a csíksomlyói, bodolai, keresztvári
búcsúkról, a pápalátogatásokról, vagy
akár a kirándulásokról, európai tanulmányutakról. Az ifjúság is rendszeresen látogatta a különféle nyári táborokat, ifjúsági
találkozókat, zarándoklatokat, legyenek
azok Magyarországon, Németországban
vagy akár Kanadában.
A lelki élet kiteljesedése nyitást is jelent
a más vallású, más nemzetiségű testvérek
felé. Gajdó Zoltán 1989 után rendszeres
kerekasztal beszélgetéseket kezdeménye
zett a hétfalusi evangélikus és ortodox lel
készekkel. Minden hónapban valamelyik
parochián találkoztak, közös – románul és
magyarul – tartott elmélkedések, éneklések után megbeszélték a mindennapi teen
dőket, meglátogatták egymás templomait.
Hétfaluban már akkor elkezdődött az az ö
kumenikus folyamat, amelyet most annyi
ra szorgalmaz Nagyszeben és Bukarest.
Jó alkalmak voltak az ökumenizmus gya
korlására a más templomokban megtartott
betlehemes játékok, színdarabok is, vagy
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a Szent Mihály Napi közös istentisztelet
is. A plébánia ajtaja éjjel-nappal nyitva állt
nemcsak a katolikus hívek, hanem a más
vallásúak számára is.
Az oktatási, művelődési életből is kivette
részét. Az 1990–1991-es tanévben a hét
falusi iskolákban római katolikus hittant
tanított. Gajdó Zoltán vezetésével 2001.
szeptember 29-én, a búcsú alkalmával saját
újságindítási kísérlet is történt Türkösön.
Ekkor jelent meg a Szent Mihály Üzenete
című hétfalusi katolikus lap első száma.
*
Gajdó Zoltán munkája, áldozatvállalása
nem maradt értékelés, kitűntetés nélkül.
1981-ben szentszéki tanácsossá választot
ták, 2000. július 24-én II. János Pál pápa
pápai káplánná nevezte ki. A Kolpingmozgalom terén egyházmegyei ifjúsági
referens volt.
*
Isten áldja meg és fizesse meg áldozatos
munkásságát, és adja meg, hogy teljesüljön
Gajdó Zoltán plébános legfőbb kívánsága:
egymást szeretni és egységre törekedni
– a magyarság legyen egy Hétfaluban,
Erdélyben, Magyarországon és szerte a
Nagyvilágban. Illés Gyula szavaival él
ve, „mint a kenyér héja a beléhez”, úgy
tapadjanak az elszakított területek az
Anyaországhoz.

A hosszúfalusi Jancsó János Könyv
nyomda egyik terméke a Dombi Lajos
református és Jónás András evangélikus
lelkészek által Zajzonbzn, 1912. december
31-én befejezett életrajz, mellyel Feyér
Gyula pürkereci evangélikus lelkésznek
állítanak maradandó emléket.

Feyér Gyula pürkereci lelkész
(Folytatás az előző lapszámunkból.)
A Brassó-vármegyei iskolai tanács ne
vezett kollegát, mint németül is beszélő
tanítót 600 kor. díjazás mellett 6 hétre
külföldi tanulmányútra kiküldeni egyhangúlag elhatározta, de ez, noha minden
intézkedés rendben volt, a francia-porosz
háború miatt megsemmisült. A vármegyei
összes tanítók hídvégi póttanfolyamán
Feyér Gyula tanítót minden tiltakozása és
tett kikötési ellenére egyhangúlag megválasztatták jegyzőnek, kinek hivatása volt a
naponta de. és du. az előadások tárgyait,
óráit, annak miként betöltését, módszerét
részletesen le- és körülírni, az elért sikert
feltűntetni.
Mikor a 6 heti póttanfolyamnak vége
volt, pár hét múlva a nagyméltóságú
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a
Hídvégen felvett jegyzőkönyvekkel, a
tanárok előadásával, a feltűntetett eredménnyel annyira meg volt elégedve, hogy
F. tanítónak Réthi Lajos tanfelügyelő úr
utján a jegyzőkönyv lelkiismeretes, pontos: fogalmazásáért 160 koronát utalt ki.
Midőn a szász esperesség kötelékében
volt a kollega, mint lelkész az esperességi
papi gyűlésen bátran felszólalt, hogy a
szász testvérek létszáma a 13 egyház
községben 24 ezer, a magyarság pedig
mintegy 18 ezer létszámot képvisel itt s
így a jog, igazság, paritás elve megkívánja,
miszerint ha a szász testvérek 4/7 részben
illetékesek a jogok és kötelességek élvezetében, teljesítésében, akkor a magyar
lelkészeket 3/7 rész illeti. Mivel pedig
éppen fő- és alesperes választásról volt szó
F. lelkész e gyűlésen ajánlatot tett, hogy
a főesperes a szászok, az alesperes pedig
a magyarok közül választassék meg. Ezt
helyeselték és el is fogadták. A magyarok
mindnyájan nt. Molnár Viktor hosszúfalusi lelkész úrra szavazták, 3-4 szótöbbséggel tényleg meg is választották alesperesnek, de ezt a circumspektus atyafiak nem
engedték meg, azt mondván 3-4 szavazat
nem általános többség – szavazzunk újra
– s ekkor összesúgtak-búgtak egymással,
és a magyarokat csúfosan leverték: így a
főesperes és alesperes is a szászok közül
lett megválasztva, mint annak előtte is
mindég. Pürkerec egyháztanácsa és közgyűlése egyik évben felhívta az akkor
még 10 egyházközséget, hogy követeljük
hivatalos úton a szász consistoriumtól a
magyar levelezést is, de erre hiányosan
és nem kielégítően érkeztek be az iratok.
Ebbe hosszabb ideig a szász urak nem
akartak beleegyezni, azonban nagy későre
mégis a hivatalos iratokat balról németül,
jobbról magyarul fogalmazták és küldötték. Ez nem csekély, mondhatni egyetlen
nagy vívmány volt a magyarok részére, a

lelkészek és hitközségeikre nézve.
Egy alkalommal a brassói szász esperes
ség gyűlésén előfordult a papi özv. árvái
nyugdíj ügyi alapszabály kinyomatása. F.
lelkész felszólalt, hogy a méltányosság s
a magyarság érdeke azt hozza magával,
miszerint ezen alapszabályok - egyidőben
magyar nyelven is jelenjenek meg. Ez
akkor meg lett ígérve, de soha teljesedésbe
nem ment. Szóval a szász testvérek a magyar egyházaknak nagyon szűkmarkulag
osztogatták ki a jogaikat, igényeiket rendesen s lehet mondani mindég háttérbe
szorították a magyarságot. Ezek voltak
legfőbb rugói, legfőbb okai annak, hogy a
magyarok a szászok egyházi kötelékéből,
kormányzatukból már többször kiválni
akartak, tőlük elszakadni óhajtottak.
Ugyanis nevezett kollegám az 1882-ik
évben a budapesti Protestáns Egyházi és
Iskolai Lapban, mely a legtekintélyesebb
egyházi és papi szaklap volt abban az
időben – és ma is az –, sok fáradsággal,
nagy küzdelemmel, utánjárással elő
készítette a magyar esperesség fontos
ügyét; részletesen felfejtette, beigazolta az
ev. magyarság jogcsorbítását, hátratételét,
megrövidítését. Erélyesen, nyomatékosan
hangsúlyozta a szászok mostoha gyámko
dását, a magyarság elnyomatását, leszava
zását, háttérbe szorítását. Nevezetesen az
említett lap 1882. márc. 12-i 11. számban,
1882. márc. 19-i 12. számban, 1882. jún.
l8-i 25. számban, 1882. júl. 9-i 874-877.
oldalakon.
A brassói magyar esperesség fontos
iratait szám s cím tartalom érintése szerint
ide iktatom 17. sz. 1883. Főtisztelendő
Püspök úrhoz indokolt kérvény arról, hogy
a Minisztérium megengedi-e a Tiszai ke
rülethez való csatlakozásukat mint magyar
esperességet? A válasz erre ez lett:
9416/1883.
Vallás és Közoktatási m. kir. Miniszter
Főtisztelendő Püspök Úr!
Folyó évi március hó 13-ról 379.sz.
alatt kelt felterjesztésére a közlemény
visszazárása mellett tudósítom főtisz
telendő uraságodat, hogy a brassói ev.
egyházmegyébe bekebelezett 10 magyar
egyházközségnek az erdélyi ág. h. ev. egy
házkerület kapcsolatából leendő kilépése,
más ev. egyházkerülethez csatlakozása, illetve önálló esperességként megalakulása
iránt a tárgyalások huzamosabb idő óta
folynak, továbbá, hogy az autonóm utat
követve a kilépés ellen a nevezett egyházkerület főkonsistóriumának 1878. évi május 10-én 394. sz. alatt kelt felterjesztése
szerint akadály fenn nem forog és hogy én
ezen ügynek autonóm utoni fejlődését és
befejezését figyelemmel kisérem.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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• Dombi Lajos, Jónás András

F e y é r

• közzéteszi Hochbauer Gyula

G y u l a

(Folytatás a 3. oldalról.)
Azonban éppen azért, mert az ügy törvényes
elintézést csakis autonóm úton nyerhet, nem
vagyok azon helyzetben, vagy arra hivatva,
hogy a kilépés és megalakulás esetére bárminemű biztosítékot nyújthassak.
Budapesten, 1883. évi május 3-án
Trefort
625.sz.
A tiszai ág. h. ev. Szuperintendenstől
Tisztelendő Feyér Gyula ev.
lelkész úrnak Pürkerecen
Tisztelendő Lelkész Úr!
Van szerencsém a miniszter úr válaszát
megküldeni tudomás végett. Egyszersmind
jelentem, hogy ha a szabad elválás meg
engedtetik, részemről a dologból önkényt
folyónak tartom, hogy az eddigi javadalmak
élvezetétől megfosztatniok nem lehet – s
ha történnék – a kormánynál pártfogoló or
voslatra találnak – az államsegélyt illetőleg.
Szíves üdvözlettel maradván, Rozsnyón,
1883. máj. 8-án Tiszt. testvére az Úrban:
Czékus István szuperintendens
*
Az ev. erdélyi szász egyházi tanács az
előbb idézett Protestáns Egyházi és Is
kolai Lap közleményére ugyanott I–IX.
cikksorozat alatt válaszolt, de ezen hosszú
közlemények a valóságnak nem feleltek
meg. És ezekre Dr. Ballagi Géza, szer
kesztő úr I–III. cikksorozatában a 46, 47,
49. számokban nagy alapossággal, mély
körültekintéssel kitűnően megfelelt és az
I–IX. hosszú cikksorozatot egész tartalmával
mind halomra döntötte és teljesen megcáfolta.
Ezen I–IX. cikksorozatot Bedeus országos
egyházi gondnok és Gebbel tollvivő írták alá.
Nevezett kollégám a fönnebbi, szószerint
idézett 2 ügydarabot eredetiben magával
elvitte a döntő 10 magyar egyházközség
együttes közgyűlésébe, hol nagy dolgok,
éles vitatkozások történtek a magyar espe
resség magalkotása tárgyában. Fájdalom
akkor, midőn a legnagyobb összetartásnak
s döntő egy akaratnak kellett volna lenni,
Mihályi Károly ev. lelkész a szász egyház
kerület kötelékében akarta megvalósítani a
most megalakítandó magyar esperességet.
B. ev. lelkész az erdélyi ev. ref. egyházkerület
kapcsolatában kívánta szervezni a magyar
esperességet. Vagy 4 – 6 ev. lelkész a tiszai
ev. egyházkerületbe óhajtotta kapcsolni a
magyar esperességet. A nagy szóvita, a harc
és nézeteltérés közepett Moór Gyula főesperes kivette zsebéből a fönn szószerint idézett,
leírt 9416. sz. v. k. m. kir. miniszteri leiratot
és azt szószerint felolvasta. Mihályi Károly
hallva, megértve a magas leirat tartalmából,
hogy bátran, szabadon megalakíthatják a
brassói ev. magyar esperességet autonóm
úton és éppen a tiszai ev. magyar egyházkerülethez is csatlakozhatnak, a gyűlésterem

XIII. évf. 10. szám
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ajtaját nagy haragosan kinyitván, kiment és
becsapta azt, érezve, hogy nem ő, hanem a
lelkészek többsége győzött. Ekkor B. ev. lelkész nézetét a közérdekért megváltoztatva,
nagy és nemes lelkűen így szólott: „Mint a
magyarok Világosnál lerakták a fegyvert,
most én is lerakom a tiszai ev. egyházkerü
lethez”. Így lett meg a magyar esperesség
megalakulása egy szavazat hiányával csak.
Kiemelem, hogy e nagy munkában
Moór Gyula, Masznyik Gyula, Papp
György, Feyér Gyula legerősebb, legszilárdabb tényezői voltak – és még mások
is – a magyar esperesség megalkotásában.
A magyar esperesség ügyében volt még
gyűlés a boldog emlékű nt. Molnár Viktor
hosszúfalusi lelkész úr elnöklete alatt,
éspedig abban az időben legutoljára, t.i.
1878. január 8-án, hol egyhangúlag elhatározták, hogy a szász egyházkerületből
kiválnak és minél előbb önálló magyar
esperességet alkotnak, felkérvén a nagyméltóságú v. k. m. kir. miniszter urat,
hogy ezen magyar esperességet tágasabb
jogkörrel felruházni s valamely közeli
ev. püspökség fennhatósága alá helyezni,
esetleg független önálló egyházkerületté
való alakulását engedélyezni szíveskedjék.
Miután azonban nt. Molnár Viktor lelkész
úr mint kezdeményező és fő tényező elhalt,
mivel a fönnebbi értelmű kérvényre felülről
válasz nem jött, a magyar esperesség ügyé
nek szorgalmazása, újbóli kezdése csak
később – mint már előbb leírva van – vette
újból kezdetét – a Prot. Egyh. Isk. szaklap
ban előkészítés, a püspök úrhoz intézett
kérvény, a püspöki és Miniszteri legújabb
keletű válaszok értelmében – éspedig teljes si
kerrel és tényleges megalakulási eredménnyel.
Nevezett kollégám, mint pürkereci pap
nagy küzdelemmel, sok fáradsággal, után
járással a kicsiny, szűk 447 éves őskori,
akkor még római katolikus kápolna vagy
kis templom helyett minden rovatal nélkül
32 évi amortizáció mellett egy korszerű,
nagy, világos, orgonával, új szószékkel, papi
ülőszékkel, márvány keresztelő káddal, al
kalmas új templomi padokkal, berendezéssel
ellátott új templomot, tornyot, a gyülekezet
tagjainak föld elegyengetési ingyen mun
kájával 1883. május hótól novemberig
építtetett, mely december hó közepén fel
is szenteltetett (27 m, 60 cm hosszú, 12 m
széles, 8,8 m magas 20.000 korona költs.).
A kolléga 1896. június 14-én a régi és
szűk, egészen betelt temető helyett, annak
közvetlen szomszédságában új temetőt ké
relmezett a pürkereci ev. egyháztanács és
közgyűlés nevében, mely a püspöki újabb
rendelet szerint fő- és kereszt utakkal
ellátva megnyittatott 1896. jún. 14-én egyszerű, rövid ünnepéllyel s a használatnak
azonnal át is adatott.

l e l k é s z

Nevezett kollégám 1885 nyarán ismét
minden legkisebb rovatal kivetése nélkül,
a magtár-alapból vett kölcsön pénzzel
30 évi törlesztéssel, 4˝% fizetés mellett,
9.000 korona költséggel egy új, korszerű,
kényelmes papi lakot építtetett.(Az épület
22 m hosszú, 13 m széles, 3,3 m magas.)
Öreg kollégám 1898-ban kinyomatta
Adventi imák és tanítások című nyolcadrét
alakú, 77 oldal terjedelmű munkáját pro
testáns lelkészek és tanítók használatára.
Sántha Károly jeles pap-költő eredeti fői
máival s a szerző rövid alkalmi zárimáival.
1898-ban kiadta a Böjti imák és tanítások
című művét nyolcadrét alak, 145 lap ter
jedelmű, Sántha Károly jeles pap-költő fői
máival s a szerző rövid alkalmi záróimáival.
1897-ben sajtó alá adta Keresztyén val
lástan című nyolcadrét alakú, 90 oldal ter
jedelmű művét, mely az ev. egyházkerületi
és egyetemes tanügyi bizottság által, mint
alkalmas vallástani könyv, bevezetésre
engedélyezve van.
1900-ban általa összeállítva nyomtatásban megjelent Vasárnapi és ünnepnapi
evangéliumok és epistolák című peripókás
könyve protestáns egyházak, lelkészek,
tanítók, iskolák és családok használatára,
Nyolcadrét alak, 187 lap terjedelem.
1907-ben a népiskolák és családok hasz
nálatára kiadatta az Énekek és imák című
munkáját nyolcadrét alakban, 90 oldalban.
Az 1890. április hó 2,3-án az új templom
alszegi, felszegi feljárati útjának szegélye
zése, szépítése szempontjából 1000 darab
fenyő csemetét ültettetett, de a bosszú, ha
rag, az új temető rossz, nehéz feljárati út
jának elzárása miatt a gonosz kezek 8 nap
múlva e fenyőcsemetéket mind kitépték,
és halomra rakták – örök kárára, szégyené
re az egyháznak, a népnek, az utódoknak.
1887-ben a 440 éves ősi kis templom évfor
dulati napján ünnepélyt rendeztek, elég szép
helyi és vidéki népesség és anyagi siker mellett.
Ezekben kívántam megörökíteni öreg kol
légám tevékeny munkásságát 46 évi hivatala
idejéből. Megjegyezni kívánom, hogy egyes
intelligens egyének egykor kicsinyelték őt,
gúnyolták, semmibe se vették – tán épp
szegénysége, szerénysége, elvonultsága és
szorgalmas munkássága miatt. De én erre
azt mondom, hogy mindenki annyit ér,
annyit nyom az emberi élet és a társadalom
mérlegén, amennyi jót tett, amennyit híven
és hasznosan munkálkodott életében. És így
én, mivel öreg kollégám ez év december végével nyugalomba vonul s többé nem fungál
mint lelkész, illőnek, idején valónak tartom,
hogy szorgalmas munkálkodásának méltán
megérdemelt koszorúját tiszta jóakarattal,
kollegiális szeretettel, mint egyedüli erkölcsi
jutalmát – közleményeim által – kifáradt
öreg fejére tegyem.

Bálint András levelei
(Folytatás az 1. oldalról.)
Domby Pali neki is írt erdélyi útjáról.
Írja, hogy sírva olvasta végig a Pali levelét,
amelyben arról írt, hogy Te milyen szépen
ápolod az édesapa sírját.
Dezső sógorom megígérte a kis Ilinek,
hogyha jól tanul az idén is, akkor vizsga után,
lehetséges lesz majd egy erdélyi kirándulás.
Te pedig Andriskám, ne mulaszd el a
tanulmányutat. Igyekezz, amíg jó idő van.
Most én is ráérnék Veled eljárkálni.
Ilus most jött be a szobámba, és arra kért, hogy
szíves gratulációdat köszönjem meg nevében.
Mi is megtartottuk az Ilona-napot kint a
kertben egy nagy asztal volt kiállítva, oda
raktuk a sok virágot, s az ennivalókat. Én
sütöttem süteményt, tortát. Villanylámpák
voltak felállítva. Gramafon, rádió, no meg
az Ili is Játszott divatos táncdalokat – amiért
tanára haragszik, de ez egy kivételes dolog
volt – és volt tánc, zene és kacagás. Ili na
gyon szereti a mulatságot. Soha nem mu
lasztott el egyetlen névnapot sem. Igen sze
reti magát ünnepeltetni. Apja születésnapját
sem felejtette ki. Vett Neki egy likőrös kész
letet (ti. Apja igen sok likőrt csinált magának
cseresznyéből, ezzel szórakozott a nyáron.)
Gyulai Gödri Ilusunk is megemlegeti
az ittlétét. Sok cseresznyét leszedettünk
és a kimagozásnál segített. Velünk volt
a házvezetőnője is, az is segített. Néha az
éjszakába nyúlt a kimagozás. A mai levelében is írja, hogy míg él, nem fogja ezeket
a napokat elfelejteni, de azért jó volt egész
nap nyakló nélkül cseresznyézni.
De nini! Majdnem elfeledkeztem a jó
almaborról. Te is szoktál csinálni? Én a
következőképpen csinálom: Az almát meg
mossuk. Héjastól szétdaraboljuk. Aztán
megreszeljük a tormareszelőn. A reszelt
almát egy edényben 24 órán át állni hagyjuk. Másnap, a 24 óra elteltével egy erős
vászonzacskón a levét kinyomjuk. Minden
liter almaléhez 15 deka cukrot teszünk és
üvegbe, vagy hordóba öntjük. Lazán ledugjuk,
és kb. 6 hétig forrni hagyjuk. Aztán üvegekbe
lehúzzuk. Kiváló erős, finom bor lesz így.
Biztosan Nektek is van e célra való almátok.
Már csak azért is érdemes eljönni, hogy
megkóstold, milyen is ez a bor. Én rétesal
mát használtam erre a célra. Ez jó leves és illatos.
A napokban elmegyek Kelemenékhez, vi
szek nekik is egy kis üveggel. Ők még nem
voltak nálunk, mert ők is el vannak foglalva.
Óbudán van egy nagy méhészetük, és ez igen
nagy szorgalmat és munkát igényel.
Most még csak azt írom meg Neked,
hogy mindnyájan jól vagyunk, még csak
a körteszedés van hátra és aztán búcsút
mondok a kertnek hálistennek, mert már
elég volt a konzerválásból.
Ölelem, csókolom az egész családot.
Testvéri szeretettel: Margit
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