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Annak idején a Fekete templom közel
100 évig épült. Az európai gótika legkele
tebbre fekvő jelentős alkotása, a korabeli
Magyarország legnagyobb temploma 1383
és 1477 között épült úgy, hogy a Tömös ví
zéből kibányászott homokkövet tömbökbe
faragták, a helyszínen megszámozták, majd
Brassó főterére szállítva összerakták őket.
Milyen nagy ünnep lehetett, amikor Szűz
Mária tiszteletére felszentelték, leleplezték
Mátyás és Beatrix címereit.
Brassó páratlan gazdagságának és ezzel
járó politikai hatalmának az 1689. április
24-én, egy szeles napon kitört tűzvész vetett
véget, amikor pár óra alatt a Belváros leé
gett. A kereskedők és iparosok raktáraik,
műhelyeik, árukészletük mind hamuvá vált.
Elpusztult a gimnázium Erdélyben páratlan
könyvtára, benne több, Budáról származó
Corvinával. A templom kijavítás után is
kormos falai miatt maradt rajta a Feketetemplom név. Apafi fejedelem rendeletére
kivizsgálás folyt, és a császári katonaságot
kompromittáló adatok kerültek napfényre:
ők kezdték el a gyújtogatást, aminek egyik
bizonyítéka az, hogy a Fekete-templom be
lülről gyulladt ki. A templom I. világháború
előtt megkezdett helyreállítási munkálatai
félbeszakadtak, végül hosszadalmas mun
kával, 1969 és 1999 között állították helyre.
Ft. Adorjáni Dezső Zoltán, az Evangéli
kus-Lutheránus Egyház püspöke a bácsfa
lusi evangélikus templom 200 éves évfor
dulóján egy másik templom sorsát idézte,
amely nagyon hasonlít a Fekete-temploméra:
a drezdai Frauenkirche-t. A két templom
nemcsak abban hasonlít egymásra, hogy
mindkettőt Szűz Máriának ajánlották, és
mindkettőt szászok építették, hanem a
drezdai templom is egy bosszúhadjáratnak
vált áldozatává: az angol légierő 1945. február 13-án éjjel földig bombázta, számos
civil áldozat mellett. A két Németország
egyesítése után, 1994–2006 között a gyönyörű barokk stílusban épített templomot
nem kis erőfeszítéssel újraépítették úgy,
hogy a romhalmaz minden egyes követ be
azonosították, megszámozták, helyrerakták.
Így vált mindkét templom szakrális térré,

kiszakított hellyé a véges és végtelen talál
kozási pontjánál. És mindkét templommal
újjáépült a lelkek temploma is.
Bácsfalu sem járt el másként. 1808-ban
vált ki az ősi „Szent Mihályból”, a csernát
falusi anyaegyházból, és 1811-ben már állott
temploma. A gyülekezet szíveként kezdett
dobogni az új templom, s a kövekkel együtt
épült a lélek temploma is. Ma a régi Bács
falu a templomban él. Az ősök itt ülnek a
padokban, melyeket egykoron ők koptattak,
a harangok kongásával dédnagyapáink
szava is hallatszik. A világ közben megvál
tozott. A falu karakteres utcaképei eltűntek,
a csángó arcokra is alig lehet ráismerni.
Az óriási olvasztótégely minden lenyelt.
Ízléstelen épületek, idegen arcok. De a régi
Bácsfalu még él a templomban, s ma az élő
anyaszentegyházat ünnepeljük, nem a 200
éves köveket.
E 200 év története előtt tisztelegtünk 2011.
július 23–24-én Bácsfaluban, és éreztük,
hogy a templom jelenti azt a hitet, azt a kő
sziklát, amelyre a falu közössége, mint biz
tos alapra, mindig építkezhet. 200 év nagy
idő, mégis Bácsfalu evangélikus temploma
az egyik legfiatalabb Hétfaluban, eltörpül
Csernátfalu 800, Pürkerec 567, Hosszúfalu
555, Tatrang 498, Bodola és Nyén 491,
Zajzon 411 événél.Alig előzi meg Bácsfalut
a katolikus templom a maga 241 évével, és
fiatalabb nála a türkösi, amely „csak” 126
éves, a református 118, és a fűrészmezei,
amely idén töltötte 112 éves születésnapját.
Bizony, legközelebb Tatrangon ünnepelhetjük a templom fennállásának kerek 500.
évfordulóját.
E dicső múltat vázolták fel előadásaikban
szombaton Rab Sándor és Kovács Lehel
István bemutatva az alkalomra megjelent
Bácsfalu monográfiát. Nt. Barcsa István, a
gyülekezet lelkésze, az ünnepség főszerve
zője a jelenről és az Istenben vetett hit égisze
alatt alakuló jövőről beszélt. Felemelő érzés
volt a zágoni és bácsfalusi fúvószenekarokat,
a szentpéteri és négyfalusi vegyeskórusokat
hallgatni, elmélyedni dr. Csendes László és
Dolores hegedű- s zongora-, dr. Peter Klein
és Barcsa István trombitajátékaiban, vagy

Tomos Tünde: A bácsfalusi evangélikus templom

Kovács Lehel István

Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

átszellemülni Peteu Zsuzsanna és Stefánia
Ave Mariáinak szárnyain.
A 200 éves múlt a Barkó Etelka meg
nyitotta kiállításon elevenedett meg igazán,
s gazdagsága, nyíltsága a számos európai
testvérgyülekezet köszöntésén csúcsosodott
ki. Az ünnepi közgyűlésen a gyülekezet
határozatban kérte a városi tanácstól Borcsa
Mihály díszpolgárrá avatását, akinek életútját
Veres Emese-Gyöngyvér ismertette.
Amúlt nagysága előtt számos politikus is
fejet hajtott.Anemzet egységét hangsúlyoz
va köszöntötte az egybegyűlteket: Kalmár
Ferenc, Répás Zsuzsanna, Sógor Csaba,
Markó Attila, Farkas Anna-Lili, Marthy
Mátyás, Radu Nistor Florea. Dr. Simon Ibo-

lya pedig az Evangélikus-Lutheránus Egy
ház Zsinata részéről üdvözölte Bácsfalut.
Az emlékjelállítás a jövőnek szól, össze
foglalja a múltat és példaképet állít. Két
márványtáblán a templomban a volt lelké
szek és felügyelők figyelik a jövőt. A Véres
karácsony emlékműve mellett pedig méltó
helyet kaptak a Tóthpál Mihály faragta,
Nt. Zelenák József esperes leleplezte két
kopjafán az I. és II. világháborúban elesett
bácsfalusi hősök.
Bácsfalu evangélikus temploma 200
éves, de a templomépítés soha nem fejeződik be, ha a kövek állanak is, a lélek temploma tovább kell hogy épüljön, így lesz erős
gyülekezet, erős közösség, erős település.

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2011. * ISSN 1582-9006 *

2. oldal

10

H É T F A L U

év

XVII. évf. 8. szám

Kovács Lehel István

Turistaház avató a Garcsin mezején
Szombaton, augusztus 6-án került sor a
Garcsin mezején a Pünkösdi rózsa turis
taház avatójára ott, ahol a Garcsin pataka
siet le a Költőből, s Lenföldekről, hogy az
Andir-bérc alatt találkozhasson a Kisággal.
Balázs Mihály, a turistaház tulajdonosa
családjával várta reggel 9-kor a gyalogosan
vagy autóval érkező brassói EKE turistáit.
Már ropogott a tűz, hámozták a krumplit,
a hagymát, vágták a húst, hogy mindezek
délutánra ízletes gulyássá álljanak össze.
Egy rövid pihenő és a turistaház szemléje
után a 19 brassói és négyfalusi turista neki
vágott a Rencének, hogy az avató alkalmára
szervezett honismereti túra során szemre
vegye a négyfalusi hegyeket.
Rövid séta a szekérúton a Kiság pataka
mentén, kulacsok színültig töltése a frissen
csobogó forrásvízből előzte meg a mászást
a szerpentines rencei úton. A táj lenyűgöző
volt a reggeli napfényben. A hétfalusi csán
gók szent hegye, a Nagy-kő-havas vad
sziklaormai, erdőségei kísérték a maroknyi
csapat útját: a Hegyes-hegy, csernátfalusi és
türkösi Háttető, a Fenyős, melyen újabban
út tör át, a Szenes-bérc, Poján-kő, Nagy-Kő
ba-tető, Kőba nyaka, Kőkert, Boglya-tető,
Írott-kő szegélyezte rendre a látóhatárt. A
Bornás-bércen az esztena üresen állt, de az
Arapa Csuklyona alatt üdítően várt a forrásvíz.
ARence nyakáig gyógynövény- és gom
baszedés tarkította a menetelést, amelyet
most már a Csukás, Dong-havas, Tészla,
Öreg-Paláj, Vajda-havas, Hideg-völgyhavas is végigkísért bal kéz felől. A Rence
csúcsot jobbról megkerülve, a Csáki-bércre
és Pap-bércre vivő leágazások után tűnt fel
a rencei menedékház, s a nagy, kopár Dószu
Pjéli-havas.
A régi, napsütötte csángó kaszálók füvén
költötte el reggelijét a turistacsapat, majd
az 1938-ban felavatott, de manapság is a
katonaság használta rencei menedékház
sorompóját érintve fordult vissza, hogy dél
után kettőre visszaérjen a Pünkösdi rózsa
turistaház avatójára.
Visszafele a Zsendely-bérc erdős, mezős,

szerpentines, lejtős útját választották, s ott
értek vissza a szekérútra, ahol a Bornásvölgy pataka szalad alá a Kiságba.
Kettőkor már igencsak megtelt a turis
taház terasza, számos vendég, meghívott
érkezett az avatóra. Az ízletes gulyás, a hi
deg sör erőt adott a megfáradt turistáknak,
s jó kedvvel, hangulattal indult az ünnepély.
Amenedékházat Nt. Barcsa István bács
falusi evangélikus lelkész áldotta meg, s
beszédében kiemelte Balázs Mihály tulaj
donos közösségépítő szerepét, a turistaház
közösségben betöltő szerepét.
Kovács Lehel István, a brassói EKE
alelnöke a hely szelleméről beszélt. Az
ősi csángó kaszálók egykori világa ma
turistaparadicsom. A Csuklyon aljában
már 1931-ben menedéket épített az Encián Turista és Testnevelési Egyesület.
A Nagy-kő-havas farka, Szuszáj, Rence,
Paltin-havas, Kelebucsok, Tóthpál-havas,
Tigáj-havas nehezen megközelíthető voltuk miatt ritka, de annál szebb célpontjai
a turistáknak. Remélhetőleg a Pünkösdi
rózsa turistaház most már „alaptábora” lesz
ezeknek a túráknak. Mindezekhez besegít
a Jancsi kútjánál épülő Türkösből átjövő út,
és a jelzések felújítása, újrafestése ezeken
a hegyeken, amelynek pont most lehetett a
társaság szemtanúja. Már csak a betöréses
lopásokat és rongálásokat kellene megállítani, s minden negatívum eltűnne.
Végül Balázs Mihály erősítette meg,
hogy a földszinten nagy ebédlővel, kony
hával, az emeleten kényelmes ágyakkal
felszerelt szobákkal ellátott turistaház
szeretettel vár minden közeli vagy távoli,
hazai vagy külföldi turistát, csoportot.
Kapui nyitva állnak.
Anagyteremben bulizó, táncoló fiatalok,
a terasz árnyékában beszélgető idősek, a
turistaház kertjében rohangáló gyerekek
mind azt bizonyították: nagy igény van
erre, s a hasonló turistaházakra. Később
a fenyőillatú, csillagos garcsini éjszaka
csendjét a tábortűz ropogása, s a felhangzó
gitárakkordok törték meg.

Az értelmetlen pénzköltés bizonyítékaiként jelentek meg Négyfaluban azok a
turisztikai információs táblák, amelyek ismét csak román nyelven tartalmaznak
minden adatot. Úgy néz ki, hogy többszöri felhívásunk és a törvény előírta jogok
ellenére sem illeti meg a 23%-os magyarságot a magyar felirat. A többnyelvű
feliratok hiánya mellett a táblák túl magasra vannak szerelve, az írás betűmérete
pedig túl kicsi ahhoz, hogy kényelmesen olvasni lehessen. Mi több, pontatlanok
is, hisz a képen látható tábla 1815-ben jelöli meg a bácsfalusi evangélikus templom építésének idejét, a templom közben pont 200 éve, 1811-ben épült!
Ha már sikeresen pályázott a Turisztikai és Régiófejlesztési Minisztérium az
Európai Uniós pénzekre, ezeket értelmesebb célokra, vagy bár történelmileg is
helyes, a helyi lakosság, de a külföldi vendégek igényeit is kielégítő négynyelvű
feliratokra költhetné —
 mennyire európaibb lenne ez!
Hochbauer Gyula

Művelődési élet Bácsfaluban
(Folytatás előző lapszámunkból)
1907. április 12-én (húsvét másodnap
ján) műsorral egybekötött táncestélyt ren
deztek a bácsfalusi önkéntes tűzoltó testület
megalakítandó zenekara céljára. A tánchoz
Pataki Ferenc zenekara muzsikált. A műsor: 1. Himnusz. (énekli a tűzoltó testület)
2. A mogyoró (egyfelvonásos). 3. Ha férfi
volnék (monológ, előadja Jakab Anna). 4.
Magyar népdalok (énekli az alkalmi dalkör).
5. Zsidó a bíró előtt (bohózat). 6. Az ószeres
(magánjelenet, előadja Simon András). 7.
Jósnőnél (párjelenet). Kezdete: este pont 8
órakor. Helyárak: körszék 1 korona 60 fillér,
zártszék 1 korona 20 fillér, II. rendű zártszék
80 fillér, állóhely 60 fillér, gyermekjegy 30
fillér.
Az utóbbi újsághírből sok mindent
kiolvashatunk, amellett, hogy az egyházi
év egyik legfontosabb ünnepének öröme
milyen módon gyűrűzik be a világi rendbe
Hétfalu egyikében, hogy Húsvét másod
napján volt bál, hogy a bált műsoros est
előzte meg, hogy mi szórakoztatta akkor
tájt a közönséget, de azt is, hogy a zenekar
tagjai mennyit dolgozhattak azért, hogy
megalakulhassanak, s hányan vállaltak
munkát a megalakulásért, milyen együtt
működés szerveződött a lakosság körében
egy közérdekű kezdeményezés köré. Az
árhirdetmény a közönség összetételéről
is árulkodik: számítanak gazdagra, sze
gényre, még szegényebbre és gyermekre is.
Amajális önmagában is teljes keret a szó
rakozásra. Kora délutántól napestig szokták
tartani. Bácsfaluban két majálishelyet is

kijelölt a szokás.
A bácsfalusi önkéntes tűzoltó testület a
Bolnok alatt levő Tatárcsiga nevű erdei
nyíresen 1907. május 26-án saját pénztára
javára rendezett majálist délután 1 órai
kezdettel. Családjegy (3 személyig) 2 ko
rona, személyjegy 80 fillér, gyermekjegy
20 fillér. Ételekről és italokról a kocsmáros
gondoskodott.
A bácsfalusi önkéntes tűzoltó testület
Bácsfaluban a magyar templom melletti
községi Népkertben (rossz idő esetén a
községi ifjúsági teremben) pünkösd má
sodnapján (1909. május 11-én) délután
2-től saját pénztára javára majálist szer
vezett.
A majális közkedvelt kikapcsolódási
keretté vált. Néha komolyabb tartalmú
események záró elemeként is alkalmaz
ták. Például az Erdélyrészi Ág. H. Ev.
Magyar Segédegylet 1909. június 29-én
de. 10 órakor istentisztelettel egybekötve
tartotta rendes közgyűlése után az ifjúsági
teremben a bankettet mintegy 40 ember
számára, majd délután 2-től a Népkertben
a segédegylet javára majálist szervezett,
melyen jelen volt Négyfalu intelligenciája
és Háromfaluból is igen sokan.
Bácsfaluban az idők folyamán majálist
szervezett az említetteken kívül az egyház
község, az ifjúsági egylet, a nőszövetség,
az iskola.
(Folytatása a 3. oldalon.)
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Az egyház és az iskola együttműködé
se természetszerű volt, nemcsak addig,
ameddig az egyház iskolafenntartó volt, és
nemcsak a nevelés és oktatás terén, hanem
a közművelődésben is. Eddigi példáink
közül a millenniumi ünnepség a községnyi
közösségre vonatkozó, a gyereknap pedig a
közösség egy szűkebb rétegére, de a bácsfalusi evangélikus egyházközség történetében
más példákra is találunk. A templom új harangját 1923. szeptember 16-án szentelték
fel, a harangot szeptember 13-án szállították be a vasútról „az iskolás gyermekek
által rendezett ünnepélyesség között”. A
harangavatást követő közebéd a papilak
melletti iskolateremben volt. „Öste” pedig
a „Népházban” rendeztek táncmulatságot.
Az iskola részvétele ebben az eseményben
csak árnyalatnyi, hangulatteremtő, de a
hatásra gondolva el kell ismernünk, hogy
szükségszerű volt, ugyanis szerepet adott
egy eseményen a község egy fontos intéz
ményének, az iskolának, és egyben egy
fontos korosztálynak, a gyermekeknek.
Az egyházközség tanácsának egyidejű
gondja a templom és az iskola: az 1923.
április 6-án, húsvét II. ünnepén szervezett
műkedvelői előadás jövedelmének felét
a harangalapra, másik felét az iskolai
pénztárba utalta. Az egyházközséget
anyagilag megterhelték az újabb feladatok
(különösen az iskolafenntartás), melyeket
néha csak megfelelő kapcsolatainak kö
szönhetően tud megoldani. 1921. május
5-én az iskolaszék egyhangúlag felhatal
mazást adott az elnökségnek, hogy a szük
ségletekre 2000 lej kölcsönt vehessen fel a
Hétfalusi Emke Dalárdától. Trianon után
egy pár esztendőnek kellett eltelnie, ameddig újraszerveződtek azok a viszonyok,
kapcsolatok, amelyek a magyarságot
éltették. Utóbbi példánk azt igazolja, hogy
szükséghelyzetben nem szabványszerű a
segítség sem, ugyanis ebben az esetben
egy közművelődési intézmény segít egy
oktatási intézményt.
A műkedvelői színielőadásokat ha
gyományosan a sátoros ünnepek másod
napjára szervezték. Ritkábban maga az
egyházközség szervezte, gyakrabban az
egyházközség ifjúsága (különösen, amikor
egyletbe tömörült).
Az 1924. márc. 6-án az egyházközség
javára színielőadást tartottak: A legény bo
londja című háromfelvonásos népszínművet,
melyet közkívánatra húsvét másodnapján
megismételtek. Hasonló sikernek örvendett
a szilveszter estéjén szervezett színi előadás,
a Katóka őrmesterné (9626 lej jövedelmet
eredményezett). Egy évtized múlva húsvétkor az egyházközség kultúrház alapja javára
műkedvelők bemutatták Farkas Imre Iglói
diákok című színművét.
Az egyházközségek belső tagolódása
serkentette a közművelődést, hiszen a gyer
mekek, az ifjúság, a nők egyházi munkája
gyakran kapcsolódott közművelődési for
mákhoz. Az eddiginél nagyobb mértékben
sikerült felkelteni a közösség érdeklődését
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Hochbauer Gyula

Művelődési élet Bácsfaluban
a művelődés iránt. A gyakran uralkodó
világias tartalom a templomtól különböző
helyszínt igényelt. Ezért vetődött fel az
egyházi kultúrház építésének igénye.
1926. január 16-án Bálint András
másodfelügyelő egy Hosszúfaluban lé
tesítendő evangélikus egyházmegyei
kultúrház tervezetét ismertette, s egyúttal
felkérte az egyháztanácsot, hogy az eszme
megvalósítását erkölcsileg és anyagilag tá
mogassa, amely így 10 000 lejt ajánlott fel.
Az egyházmegyei kultúrház javára szé
leskörű támogatást szerveztek. A gyűjtést
Bácsfalu és Türkös községekben kezdték
meg a helybeli csángóság érdeklődése és
áldozatkészsége mellett. Az egyházme
gyei közgyűlés az esperesi elnökséget,
Nikodémusz Károlyt, Bálint Andrást,
Gödri Pétert, Deák Sándort és Papp Istvánt
küldötte ki a kultúrház-bizottságba.
Ezen kívül a bácsfalusiakat komolyan
foglalkoztatta saját kultúrház felépítése is.
1932. december 29-én alapították a
Bácsfalusi Evangélikus Ifjúsági Egye
sületet, melynek elnöke Mártis András,
alelnökei Molnár Árpád, Köpe Annus
és Szén Árpád lettek. Könyvtáros Máthé
János és Bálint Ida, háznagyok Jakab B.
András és Dénes Katalin, rendezőbizott
ság: Musáth Gyula, Schnábel Viktor, Szén
Mihály, Magdó Lajos, Buda István, Szén
Katalin, Falnagy Katalin, Korodi Ida, Si
mon Annus, Pünkösti Sárika. Felügyelő
elnök Szotyori József tanító. Bélyegzőt
rendelnek a Romániai Ág. Hitv. Ev. Ke
resztyén Egyház Ifjúsági Egyesületeinek
Szabályrendelete 1.§ 4. bekezdése értelmé
ben. Termük van asztalokkal és székekkel.
1932 farsangjának utolsó vasárnapján
álarcosbált szerveztek.
1933. novemberében elhatározták,
hogy karácsony első napján táncmulat
ságot rendeznek. December 25-én este
9 órakor rendezett műkedvelő előadást
az Ifjúsági Egyesület a községi vendéglő
nagytermében. Előadták Illyés: Ne játssz a
csókkal című népszínművét. Szerepeltek:
Köpe Anna, Szén Kata, Kiss Kata, Már
tis Irén, Falnagy Kata, Dódé Ilona, Bálint
Ida, Buda Annus, Musáth Gyula, Tóth
Jenő, Szén István, Partin András, Macz
kó Márton, Sipos András, Barkó Márton,
Szakács László. Rendezte Szotyory József
tanító, egyházsegédkező és Mártis András
ifjúsági elnök.
Az előadáshoz szükséges 4 rend ma
gyarruhát csináltattak, amelyet használati
díj fejében bárki kölcsönözhetett. Össze
jöveteleket szerveztek: csütörtök esténként
8 órai kezdettel lehetőleg valamilyen
műsorral, vasárnap délutánonként 3 órai
kezdettel szórakoztató délutánokat, feb
ruár 3-tól március végéig minden második
vasárnap este 8 órai kezdettel teadélutá
nokat, 2 nyári táncdélutánt. Szeptember
23-án az Ifjúsági Egylet szüreti mulatsága
volt sikeres. Játékszereket vásároltak. 2000

lejt adományoztak a bukaresti egyház
templomépítési alapjára. A fennmaradó
összegből kultúrház építési alapot szer
veztek. Könyvtáruk volt működési sza
bályzattal, mely szerint egyebek között
minden kiadott könyv után 2 lej használati
díj fizetendő hetenként. (1935 őszén készí
tett leltár szerint a meglévő könyvek száma
145.) A játékszereket és a magyarruhákat
is a könyvtáros tartotta nyilván. Dalárdát
alapítottak.
1935. május 18-án Bukarestben adták
elő a műkedvelők Farkas Imre Iglói diákok című daljátékát a bukaresti egyházzal
közös rendezésben.
Az Ifjúsági Egylet saját pénztára javára
a helybeli községi ifjúsági teremben tánc
cal egybekötött előadást rendezett 1934.
május 20-án. Műsor: 1.Prológ Makkai
Emiltől (Sipos Mária szavalt), 2. Himnusz
(énekelte az ifjúsági dalkör), 3. A vén
cimbalmos Losonczi Lászlótól (szavalta
Lukács Mihály), 4. Kossuth sírja Ábrányi
Emiltől (szavalta Gödri Márton), Kossuthnótát énekelt az ifjúsági dalkör, 5. Az első
felhő című monológot előadta Sipos Anna,
6. népdalok, 7. Rácz Máriától Szabadi Er
zsébet című verset szavalta Jakab Anna, 8.
Kitalálás „Temérdektől” (szavalta Bálint
Katalin), 9. Ének, 10. Petőfi Sándortól A
vándorlegény (szavalta Sipos Mihály), 11.
Bajos Jeremiás monológ (előadta Simon
Gyula), 12. Népdalok, 13. Programbeszéd
Göre bíróról (előadta Gocsmán András),
14. Fiam lakodalmára monológ (előadta
Dénes Furuzs), 15. Cigány- humoreszk
(előadta Simon András), 16. ének.
Az 1930-as években fellendült a bács
falusi evangélikus gyülekezetben is a
művelődési élet. 1935 virágvasárnapján
a nőegylet rendezett gyermekelőadást.
Makkai Sándor Gyöngyvirág című me
sejátékát adták elő szép sikerrel. 1934-ben
a bácsfalusi nőegylet 4 teaestélyt szer
vezett. December 23-án tartotta meg az
egyházközség karácsonyfaünnepélyét.
150 gyermek kapott szeretetcsomagot,
15 iskolás gyermek és 22 szegény ruhát
és pénzsegélyt. Az ünnepélyt a nőegylet
rendezte.
A bibliakör hetenként tartott bibliaórát, s
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a téli hónapokban hetenként egy délutáni
kötőkét s egy tombolával egybekötött
teaestélyt. 1933. szeptember 23-án az
egyházközség bibliakörét meglátogatta
egy németországi diakonissza testvér, aki
a szász országos egyháznál végez most
szolgálatot. A vasárnapi iskolában tartott
előadást és a bibliakörben bibliamagyará
zatot. A kapcsolatok újszerű működtetése
megpezsdíti az egyház művelődési életét is.
A szórványok beosztása is fokozott mozgékonyságot eredményezett. Az egyházi sajtó
pedig korszerűsítette az egyház kommunikációját, és a közművelődés szervezésére
is jótékony hatással volt.
A november 18-i vallásos estélyen Má
tyás Béla pürkereci lelkész hirdetett igét,
Raduch György barcaújfalusi lelkész
tartott előadást, és ezenkívül alkalmi sza
valatokat mondtak és énekeltek.
1937-ben Bácsfaluban 65 Evangélikus
Életet rendeltek meg (Bucureşti-i Harang
szó). Az Evangélikus Élet szerkesztői a
bácsfalusi gyülekezetben vallásos estélyt
szerveztek. A Bucureşti-i Harangszó munkatársai vallásos estélyt rendeztek Apácán,
Barcaújfaluban, Bácsfaluban, Hos�szúfalu-alszegen, Türkösön, Tatrangon,
Pürkerecen, Bukarestben, Halmágyon és
Székelyzsomboron.
Részben ennek az egyházi sajtónak,
részben a művelt jegyzőkönyvíró kultú
rának köszönhetően lehet betekintésünk
ennek az egyháztörténeti kornak az ese
ményeibe. Ennek a sajtónak a hitelességét
és felelősségét az egyház szavatolta, s a
szó hitelessége a kor kisebbségi létének
sarokköve volt.
A világháború alatti gyülekezési tiltás, a
korlátozott szólásszabadság megbénították
az egyház közművelődési törekvéseit,
ezt követően pedig az egyház hatáskörét
korlátozták az alsó léthatárig.
1989 után a bácsfalusi evangélikus egy
házközségben is a gyülekezeti élet fontos
erővonalaként újraindul a művelődés
valamennyi hagyományos szerveződési
formában: vasárnapi iskola, bibliakör, ifjúsági csoport, nőszövetség. De a cselekvés
öröme elhomályosította a krónikaírás kö
telezettségét, s az utóbbi 20 év bácsfalusi
művelődési élete már csak alapos szóbeli
gyűjtéssel körvonalazható.
(Vége.)
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A Pajor név Kárpát-medencei szórá
sát vizsgálva, megállapíthatjuk azt, hogy
e térség majdnem minden településén
elterjedt és élő név még ma is. Trianon
következménye pedig az, hogy a világon
majdnem minden ország telefonkönyvé
ben megtaláljuk ezt az ősi magyar nevet.
A Pajor családi név egy százas skálán
28 pontos gyakoriságú. Most lássuk e
név eredetét, jelentését, történetét. Pajor
nevű települések, vagy földrajzi nevek:
Pajo River (Fülöp szigetek, 13° 33’ 53”
N, 124° 13’ 07” E), Pajortanya (Magyar
ország, 47° 07’ 00” N, 018° 22’ 00” E),
Pajor (Magyarország, 46° 15’00” N, 020°
17’ 00” E), Pajo-ri (Dél-Korea, 36° 52’
08” N, 127° 10’ 21” E).
A pajor, nyelveredet szempontjából
kapcsolódik a Dél-Amerikában élő indi
ánok magyari ágához, ezt támasztja alá
Móricz János kutatása is. Pajor tágabb ér
telemben a fedeles szárnyú bogarak ama
lárvái, melyeknek elöl három pár ízelt
lábon kívül a test hátsó végén még egy
pár csonka nem ízelt lábuk is van, szű
kebb értelemben pedig a lemezes csápú
bogarak, különösen a cserebogár lárváit
(Melolontha melolontha) nevezzük így.
A Czuczor-Fogarasi szótár szerint pajót
változata is ismert, de Gömörben még a
pajod, pajód is előfordul. Kukacfaj, mely
a földben a növények gyökereit rágja, s
melyből átalakulva cserebogár lesz, néhol
csimasz. Szeged tájékán, legnagyobb
kukacfaj, mely kiveszett vén fák alatt
terem. Eredetére nézve talán bújót jelent.
A magyar pajor hangalak hangrendi kie
gyenlítődés eredménye. A szóvégi r talán
a bogár, rovar szavak mintájára került a
szó végére. A családnevek esetén kön�nyen lehet, hogy az ős, aki a nevet kapta
valami áskálódó, negatív személyiség
volt, s innen kapta a nevét. A pajor szó
gyökere a víz szimbólumára vezethető
vissza, annak a vágó, fúró tulajdonságára.
A családnév sokfelől alakulhatott, így a
bajúr-ból is, a baj, a háborúk, a harcok
ura jelentéssel. A víz is sokszor bajt hozott, akár Nyugat-Európa a Kárpát-me
dencének.A major pedig egy különálló
egységét jelenti az uradalomnak, ezért
származik az mr gyökből ami mállást,
marást jelent, tehát egy elválasztott részt.
A major nevű ember valószínűleg a major
ura lehetett. A pajor pedig egy magába
forduló, begubódzó ember. A Gajor név
sötét ló. A kiindulási pont mindenképpen
a nap valamelyik tulajdonsága, mint a kr
gyöknek minden esetben, valami nap tu
lajdonság ura, kiteljesítője stb.
Balony 1895 előtt vezetett egyházi
anyakönyvei jó fogódzót jelentenek a 19.
századi és az azt megelőző időszak névál
lományára vonatkozólag. A 19. század
közepén összeírták a nemeseket. Csak
azokat ismerték el nemeseknek, akik azt
hivatalosan igazolni tudták. A legnagyobb
kúriákkal rendelkező nemesek a következők voltak: Angyal, Both, Csiba, Csicsay,
Csomor, Kláris, Kováts, Makó, Mórocz,
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Olláry, Pajor, Paksy Sebő, Takács, Tóth,
Vas, Vida, Vörös, Zsemlye.
Avar őstörzsünk nevében a var, bar
ős-szavunk a tűzet, a forróságot jelenti.
Avar törzseink tűztisztelők voltak. Na
pistenük, a törzs regebeli ősatyja, egyúttal
tűzisten is volt. Neve náluk Bar, Barata,
Parapa, Varuk, Barisa volt, így a Barca
ság is a tűz apával kapcsolatos helység
név. Ezt alátámasztja az is, hogy a Hegyes-hegy oldalában és Háromfaluban is
vulkanikus eredetre utaló borvízforrások

érkezett. A Kárpát-Duna régióban hat
térségben tudunk folyamatos és tartós
ottélésükről. Az ókori akkád név latinosan írva aquad és a-quad szóalakban
jelent meg a Kárpátokban. A mór-avarok
hatalmas termetű, igen szép és igen okos,
de dacos, dákos büszke hímelvű nép volt.
A felső Dunánál két nagy területen éltek,
a Bajor-országban élő bajorok is avarok
voltak. A latinos Bavária és a bajuvár jelző, a Bál- vagy Báj-istennő népét jelenti.

működnek. A bara a hunoknál fehéret je
lent, szent tűzet. Ebbe a struktúrába tarto
zik a Bolnok neve is. A tűz jelképe náluk
az egyenlőszárú kereszt volt, míg a Nap
jele kör, de amelybe egy ilyen keresztet
ábrázoltak. Szócsoportjuk a p, b, v, f és az
r mássalhangzókból képezett volt. Leg
régibb ősnépünk a ma barkó-nak nevezett
magyarok voltak a Felvidéken, a palócok
mellett. Előző cikkeimben már megírtam
a barkók és a barcasági barcánok, vala
mint az egyiptomiak közti kapcsolatot.
Ezektől származtak a Perzsiában uralko
dó pártusok, valamint az Egyiptomban
250 évig uralkodó hikszoszok is, akik
szintén mind tűztisztelők voltak. Az ava
rok szent színei a piros és sárga, azaz a
tűz színei voltak. Szent ércük a réz, de ők
voltak a bronz föltalálói is. A bronz avar
neve boron-oz volt, amely szó értelme: a
tüzes, a vörös. A Boronkay családnév is
avar eredetű, és a tűzzel és a rézzel kap
csolatos. A tűz jelképe náluk azért volt
a kereszt, mert ez az egymáshoz dörzsölt
két száraz faágdarabot jelentette, amelyek
segítségével az ősember először bírt tüzet
gyújtani. Növényeik a murok, a répa félék,
szent fáik a fenyők, és főként a boróka.
Innen alakult ki a Boróka női nevünk is.
A történelmi időket nézve a morvaquadok, a Morava, azaz a Mór-avar
folyó mentén és Árva-megyében éltek,
ahol várakat építettek. Árva megye ős
neve persze Avar megye volt. Ezeknek
a Kárpátokban élt avaroknak sok ragad
ványneve van, ilyenek a quad, a gepida,
a karp, a sicul és a szikamber. A magyar
ősszavak azonban ezeket a rejtélyes elnevezéseket is feltárják. A hun-avar-magyar
népek között, egy különös tehetséggel
megáldott nép az avar, pontosabban a
mór-avar nép volt, amely a krisztusi
korban Egyiptomból és Mezopotámiából

Kissé lentebb, a Dunától délre volt az a
Noricum, ami eredetileg a latinos nevű
Avaricum, azaz Avarország. Ezek későbbi neve lett Ausztria, azaz Őstérország. A
harmadik csoportosulás a Cseh Morva
Ország, melyhez egyúttal az Északi és
Nyugati Kárpátokban élő árva- avar nép
is tartozott. A negyedik tartomány a Du
nántúlon Pannóniában, valamint az Ör
ségben volt. Az őr egyébként vár, a Wart
tehát avart jelent- a brassói Warte is ide
tartozik. Ez volt az Alpokláb-menti Avar
Várország, ma Burgenland. Az ötödik
avarhon a Duna-Tisza homok térsége
ken volt, míg a hatodik csoportosulás
Erdélyben élt. A kárpáti népek egyik la
tinos neve a quad, akik gyepü-dák-ként,
mint a szittya határt védő avarok éltek ott.
Ők, mint várépítő népek a Nagy, majd a
Kis-Szittya Birodalmat védték a Római
birodalom Duna- határa mentén. Az igazi
Ősavarország, ahol sorozatosan építettek
várakat, a mai Erdély volt, melynek eredeti neve nyilvánvalóan Erőd-ország. Ez
ugyanis Hét-Vár-at, Hét-tornyot jelent és
címerét is egy Hét-váras pajzson jelenítik
meg. Ezt a várságot, vagyis az avarságot
bizonyítja a kultikus Kőműves Kelemen
ballada is, mely arról szól, hogy magas
Déva várát nem tudták felépíteni, mert
reggelre mindig leomlott a tegnap épített
fal. A kőművesek úgy döntöttek, hogy az
egyik kőműves feleségét megölik, majd
elégetik és az ő hamvait kötőcementként a
kövek közé rakják. A ballada népi szókin
cse sok ezer éves ősfogalmakat tár elénk.
Déva vára, Avéd várat is jelent, hisz ma
is sok város visel fordított nevet. Például
van Abód-Doba, Arak-Kara, Ecseg-Gecse, Vécs-Csév, Tápa-Apát. Az avarokról
azt is tudjuk, hogy ők a hosszú hajú nép,
kinek férfi dísze a varkocs-viselete, valamint azt, hogy a fekete a kedvenc színük,
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elvégre ők a fekete magyarok, vagy
sícamberek. A hétfalusi Bácsfalu régi ne
ve Abátfalva, ami Avarfalva lehetett. Ezek
is rávilágítanak a Bolnok-Vár, valamint a
Tatárhányás történetére.
A pajor az avar katonaságban azon
harcosok megnevezése volt, akiknek a
vágó, fúró tudására, tulajdonságára volt
szükség. Az ellenség gátjait és várait ásták
alá, vizeket duzzasztottak fel, hajókat
lékeltek meg, erdőket vágtak ki. Árpád
apánk pozsonyi csatájában is a pajorok
lékelték az ellenség hajóhadát.
A Pajor családnév a nyugati avarság
keletre szorításával újraértékelődött a
Kárpát-medence minden településén. Az
alábbi etimológiai felbontás érvényesült:
P-ajor, amit ha kiegészítünk a kiesett
betűivel, akkor: Apa-major szóképzés
jön elő, mely ómagyar nyelven képző
dött, és amit később átvett az etruszkon
keresztül a latin is, ugyanis a latin is
a leghatározottabban egy az ómagyar
nyelvhez hozzávándorolt szemita nyelv
járás. Összeolvasva és fordított szórend
ben: Pajor = Nagy-apa. Még érzékelhető
a másik megoldás is: Apa-jó-úr, de ez
is kapcsolatos a Nagy-apa fogalmával.
A Bajor pedig az Abar = Avar (b > v
latin hangzóváltás), szintén Teremtő-jóúrapa értelmű, avar eredetű nevünk. A
Bayer-Bajor-Pajer stb. minden bizonnyal
ugyanaz, hasonlóan a Bauer-Pauer, és
a Birbaum-Pirbaum módosulásokhoz.
A Pajer simán lehet a Bayer hangzás
módosulása, mivel a Kárpát-medencei
németek, de egyébként is egyéb nyelv
járások kiejtésében a szó eleji B gyakran
hangzik P-nek. Mivel sok tájszólásban a
szóvégi mássalhangzó előtti e-t szokás
német nyelvben elharapni, lenyelni, a
Bayer kiejtése bájr-szerű, és elég keményen ejtve a B-t, az Pájr-nak is hallható.
Ide kapcsolódik a Pari családnév eredete
és értelme is. Ilyen módosulás eredménye
lehet a Major név, ami összefüggésben
lehet a nagy értelmezéssel, mégpedig
az M szókezdő mássalhangzó alapján a
Mama, mint a magyaroknak a Nagybol
dogasszony anyánk jó fia = Napistennel,
értsd: a nagy Napisten-jó-úr leszárma
zottja. Bevilaqua-Borsodi Béla 1929-ben
a Nürnbergi Magyar Héten tartott egy
előadást, melyben a hajdúnemesek között
előforduló Bajor családneveket is a nürn
bergi szereplésükkel óhajtja magyarázni.
A kazahsztáni németektől az elzásziakig,
vagy akár csak az osztráktól a Balti-ten
gerig sokféle kiejtését ismerjük. Mivel
az írás nem volt elterjedt, a pap meg nem
ismerte a német egységes irodalmi he
lyesírást – mert még nem is volt –, kiejtés
után írta le a nevet. A Dél-Lengyelországi
avarok esetén a Bojak-Polyák-Polak
névmódosulás is megtörtént. A Lengyel
földről visszatelepülteket ezzel a névvel
illették. Ha most visszafordítjuk a tör
ténelmi időt, akkor egyértelmű, hogy a
Pajor módosulása a Bajor, és ennek a
többi említett változata is.
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