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Feyér Zoltán

A pürkereci templom 130 éves
évfordulójára
Tisztelt pürkereci evangélikus gyülekezet! Kedves Testvérek!

Nagy örömmel és szeretettel fogadtam
el Mátyás Lajos lelkész úr és az Önök
meghívását arra az ünnepi istentiszteletre,
melyen megemlékeznek a pürkereci temp
lom építésének 130. évfordulójáról.
Az építés nemes feladatát az Úr déd
nagypapámra, Feyér Gyula evangélikus
lelkészre bízta, ezzel is szolgálva a Min
denhatót és a pürkereci evangélikus kö
zösséget.

Munkássága alatt több mint 30 pedagó
giai, egyházi és egyéb vonatkozású cikke
jelenik meg, valamint könyvei, melyekre
hivatkozva Dombi Lajos zajzoni evangé
likus lelkész ajánlására bekerül a „Magyar
Írók Élete és Munkái” című vaskos könyv
be. Tanítói, kápláni tevékenységét 5 kiadott
könyve mutatja, melyeket 1897 – 1907
között írt és adott ki. Ezek sorrendben:
Keresztyén Vallástan”, „Adventi Imák
és Tanítások”, „Böjti Imák és Tanítások”,
„Vasárnapi és Ünnepnapi Evangéliumok
és Epistolák”, „Énekek és Imák”

Feyér Gyula 1842 február 22-én Hód
mezővásárhelyen született, ahol édesapja,
Feyér János evangélikus lelkészként szol
gált. Gyula volt a 9 gyerekből a nyolcadik
a családban.
Édesapját 1847-ben Fazekas Új-Var
sándra választják meg lelkésznek, ahol
1849-ben három napos epelázban
meghal.

Négyfalusi tartózkodása idején hosszú
időn át tagja és prim tenora volt a négyfa
lusi tanítói dalárdának és többször jótékony
célokra nyilvánosan szerepelt. A dalárda
jegyzőjeként annak elnöki teendőit is ellátta
egy ideig, csakúgy, mint a négyfalusi mű
kedvelői színkörnek, amely a dalárdához
hasonló jótékony célú fellépéseket vállalt,
s melyeken ő maga is többször szerepelt.
A négyfalusi tanítói szak és járás körnek
előbb állandó jegyzője, később több ideig
elnöke, majd a Brassó megyei tanítói
testület főjegyzője volt. A Brassó megyei
iskola tanácsnak megválasztott rendes
tagja pénztárnoki feladattal.
A vármegyei tanítók hídvégi póttanfolya
mán jegyző, melyet oly lelkiismeretesen
végez, hogy Réthi Lajos tanfelügyelő di
cséretben és jutalomban részesíti.

Feyér Gyula a gimnázium három
osztályát Szarvason végezte, azonban
Édesanyjának, Folkusházi Johannának
özvegységre jutása, valamint szorult anya
gi helyzetük miatt tovább nem tanulhatott,
így egy jó ismerőshöz Budapestre ment
asztalos gyakornoknak. Négy év múlva
édesanyja anyagi helyzete valamennyire
javult, leégett házát is felépíthette, s fia a
soproni ág. h. evangélikus tanítóképzőben
a felvételi vizsgálatot letéve, a tanítóképző
három évfolyamát elvégezte és 1865.
nyarán tanítóképesítési oklevelet nyert.

A szász esperesség idejében kivívta
a kétnyelvű (német-magyar) levelezést,
majd Cékus István Püspök Úron keresztül
Trefort Ágost Vallás és Közoktatási m. kir.
Miniszter Úrnál engedélyeztette, annak
1883. május 3-án kelt levele szerint, hogy
a szász esperességből kiválva önálló
magyar esperességet alakíthasson a
helyi magyar evangélikus közösség. Az
autonómia kivívásában Feyér Gyula mel
lett Moór Gyula, Masznyik Gyula, Papp
György hétfalusi lelkészek voltak annak
legerősebb, legszilárdabb tényezői.

1865-1873 között Orosházán, Türkösön,
Bácsfalun, Hosszúfalun, Hosszúfalu-Fű
részmezőn tanítói, egyház-segédkezői,
segédlelkészi munkákra választják meg.
1866-ban feleségül veszi az alsó-tömösi
Magyari Karolinát, 1873-ban Nagyszeben
ben a lelkészi vizsga letétel után lelkésszé
avatják.

Feyér Gyula lelkész úr a kicsiny, szűk
447 éves őskori, akkor még róm. kath.
kápolna vagy kis templom helyett minden
rovatal nélkül 32 évi amortizáció mellett
egy korszerű, nagy, világos, orgonával,
új szószékkel, papi ülőszékkel, márvány
keresztelőkáddal, alkalmas új templomi
padokkal, berendezéssel ellátott új temp

Feyér Gyula az 1609-ben nemességet
szerzett nemesdömölki Feyér család sarja,
mely család a 404 év alatt 9 evangélikus
lelkészt vagy evangélikus tanítót számol
hatott meg soraiban. Nemesdömölk első
evangélikus lelkészét is a Feyér család
adta. Üknagypapám, dédnagypapám és
keresztapám is evangélikus lelkész volt.

Feyér Gyula volt pürkereci lelkész és népes családja
lomot, tornyot, a gyülekezet tagjainak föld
elegyengetési ingyen munkájával 1883.
május hótól novemberig építtetett, mely
december hó közepén fel is szenteltetett.
1887-ben az ősrégi kis templom évfor
dulójára ünnepséget rendezett, szép tö
meg és az adakozás sikere mellett. Külön
öröm számomra, hogy az emlékezés eme
formája nem halt ki Pürkerec hívő, evan
gélikus népéből!
1896 nyarán a lelkész úr egy új, korsze
rű, kényelmes papilakot építtetett.
Dédnagypapám, 1896-ban a régi
temető szomszédságában új temetőt
kérelmeztetett, mely a püspöki rendelet
szerint még abban az évben egyszerű,
rövid ünnepéllyel átadásra került.
Dolgos és termékeny lelkészi szolgálatát
1913-ig végezte. Hatása olyan nagy volt
a helyiekre, hogy az itt élő emberek nép
mesébe is beleszőtték személyét, mely
Hétfalu honlapján Horger Antal gyűjtéséből
Csángó népmese címmel megtalálható.
Talán a legfontosabb részletét hagytam
életrajza ismertetésének végére. A földi
javak hamis káprázata helyett 11 gyerek
kel gazdagította saját, Pürkerec, a Feyér
család és a nemzet gazdagságát, életét.
A 11 gyerek (7 fiú és 4 lány) 1867 és 1891
között született, s közülük tízen megérték
a felnőtt kort. Ezzel a Feyér család legerő
sebb ágává tette nemzetségünket. A ma
élő Feyérek mintegy 80%-a Gyula bácsi
leszármazottjai.
Feyér Gyula nyugalmazott evangélikus
lelkész 1917-ben hunyt el Brassóban.
Fontosnak tartom elmondani Önöknek,

hogy a Feyér család valamennyi tagja, akik
nem tudtak eljönni erre a szép alkalomra,
mintegy 35-40 fő, imádsággal, lélekben
most is velünk, Önökkel vannak! Soha
el nem múló szeretettel, nagyrabecsü
léssel és hálával gondolunk Pürkerecre, a
pürkereciekre és Hétfalura közös múltunk
kapcsán. A család otthon maradt tagjai ma
11 órakor, az istentisztelettel egy időben
külön üzenetben köszöntik Pürkerecet,
a pürkereci gyülekezetet a Feyér család
facebook oldalán!
Az pedig, hogy én most itt állhatok Önök
előtt és kifejezhetem nagyrabecsülésemet
és hálámat, az Isteni Gondviselésnek
köszönhetem. Felemelő, ahogy Lelkész
Úr vezetésével ilyen szépen őrzik, és nem
csak őrzik, hanem ápolják, és utódaiknak
tovább adják múltjukat! Köszönet érte!
Legyenek büszkék erre, mert akinek nincs
múltja, annak sem jelene, de legfőképp
jövője sincs!
Végezetül engedjék meg, hogy gyer
mekeim, Feyér Zétény és Feyér Csanád
közreműködésével átnyújtsak Tisztelendő
Mátyás Lajos lelkész úrnak, Önöknek két
képet, egyiken Feyér Gyula lelkész déd
nagypapám látható, a templom képeivel
egy ábrázolásban, a másikon Gyula bácsi,
Karolina néni a 10 gyerekével.
A képeken kívül átadtam Mátyás Lajos
lelkész úrnak egy CD-t, melyen dédnagy
papámat és Pürkerecet illető fényképek,
dokumentumok másolatai találhatók.
A jó Isten áldását kérem további életükre
és munkájukra.
Erős vár a mi Istenünk!
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Borcsa Mihály

Simon

Simon István atyánkfiának, Bácsfalu
nagy jótevőjének vízvezetéki műve emlékére 1902. szept. 14.
Buzgó gyülekezet, Isten kedves népe,
Szálljon hálaimád a magas egekbe!
Zengjen öröm ének mindenikünk ajkán,
Kik boldogan élünk hazánk e szép táján!
Óh gyönyörű tájék, kies paradicsom!
Ily szépet nem látunk e széles világon.
Menj délről északra, nyugatról keletre,
Szíved visszavágyik Bácsfalu keblére.
Sziklás kőhavason beszélhetsz az éggel,
Mosolyogva rád néző édes őseiddel.
Ők szerezték nekünk e szép örökséget,
ne feledd ezt soha te hű emlékezet.
Erdőkoszorúzta bérceid, völgyeid
Híven visszhangozzák az ég dörgéseit.
veled sír és örül a sötét rengeteg,
minő a kérdésed, olyan a felelet.
„Hát ez a csángó nép marad-e vagy halad?”
Szikla oldaláról ez a válasz: „Halad”.
Így felel falevél, csörgő patak zúgja,
Hízó nyájak mellett pásztori furulya.
Nincs itt ugyan arany-, só- és ezüstbánya,
E kincsnek más ország, más haza tanyája,
De van épület- és tüzifa itt bőven,
Azért is születék a csángó fejszésen.
Jer ide utazó, nézz fel Tömösvölgyén:
Meghatva elbámulsz tündéri szépségén,
Két havas bércei, völgyei, vízei
E határig nyúló erdős völgy díszei.
A remek út mellett halad a vaspálya,
Ezekkel versenyt fut Tömös tiszta árja.
Háttérben mint oltár Bucsecs emelkedik
lenézve kevélyen havas testvéreit.
Elfáradt utazó, szentelj egy pár percet,
Nézd meg a kősziklán azt a bús emléket!
Magyarok oltára magyar vérrel festve
Vesztett magyar csata szomorú emléke.
Mintha a kősziklák most is visszhangoznák
Magyarok és muszkák ágyui zúgását.
Óh hány vitéz honvéd lelte itt halálát,
Védve édes hazánk áldott szabadságát!
Hála neked Isten, magyarok Istene,
Milliók imája nem lett elfeledve.
Letiport nemzetünk kivívta győzelmét:
Ezt hírdesd világnak, dicső véres emlék!
Óh honfi, honleány! Szeresd e szép hazát,
Árpád hazájának arany szabadságát!
Óh bodog lakója e kies községnek,
Szenteld munkás kezed áldó istenednek!
Áldd, munkálj és szépíts kézzel, ésszel,
szívvel,
Tevékeny életed a célt így éri el.
Legyen e kis község boldogság tanyája,
A magyar hazának erős védő vára!

Szerkesztőség

István
Madárdalos erdők virágos testvére,
Természet temploma másik áldott része
Te vagy, szűkre szabott kenyértermő
mező:
Ezért is vedd hálánk, jóságos teremtő!
Buzgó gyülekezet, Isten kedves népe,
Legyen a mai nap hálánknak ünnepe!
Te vagy áldott forrás, kőszikla forrása,
Utcáink, házaink éltető áldása!
Most már érc csövekbe ömlenek habjaid
Ez évtől elkezdve hosszú századokig,
Ily remek alkotás Hétfaluban nincsen,
szeretett művészek, tiétek az érdem!
Tudjátok testvérek, ki e kútnak ura
Ez áldásos műnek a létrehozója?
Kit választott Isten magának eszköznek
Boldogítására Bácsfalu népének?
Ki nélkül nem volna mai ünneplésünk
Ily nagy adakozást nem láthatnánk köztünk.
Hozzá hasonlókat csak századok szülnek
Közboldogságára az emberiségnek.
Ki nagy összeg pénzét földbe ásta ugyan,
Hogy a forrás víze tisztán jöjjön onnan.
Lám, ez a remek mű nem némul el soha,
Megőrzi a nevét annak ki alkotta.
Éljen Simon István lelkes atyánkfia,
Kit Isten magának segédül választa!
Éljen Simon István! temető, orgona,
Harang és a kútak szíves adománya.
Legyen e kutaknak neve: Simon kútja,
Őrködjék felettük az egeknek ura!
Ki e vizet issza, mindig egészséges,
Csendes hajlékában vidám, békeséges.
Legyünk mi is készek áldozathozásra,
Így tarthatunk számot halhatatlanságra!
Légy boldog jóltevőnk, Isten legyen veled!
Ezt kívánja neked e szép gyülegezet.
		
Ámen.
				
Tömösi
(Tollal alatta : Borcsa Mihály és a szöveg
sajtóhibáit is ő javította. A szerző sok írása
lappang még a mai olvasó számára is
meretlenül. A XIX. század végén, a XX.
század első évtizedében a tollforgatók
nemcsak újságokban és könyv formájában jelentették meg írásaikat, hanem
gyakran a füzetnél is szűkebb keretben
pár lap terjedelemben is. A helybeli lelkészek közül Borcsa Mihály több írása
is így maradt fenn, s véletlenek folytán
újból az olvasók elő kerülhetnek. Egy
pár szöveget Bálint András hagyatéka is
megőrzött. — Hochbauer Gyula)

XIX. évf. 10. szám

H é t f a l u s i

Szeptember 23–27 között ismét a
térségünkben, a Csukás és a Hidegvölgy havasokban forgatott a Duna Televízió népszerű csapata a Hazajáró. A
havasokról készült két filmet november
folyamán fogják levetíteni.

h í r e k

Tanévkezdés után Brassó megyei
tanfelügyelővé nevezték ki Hochbauer
Gyulát, a Zajzoni Rab István Közép
iskola magyartanárát. Szakterülete a
magyar nyelv és irodalom, valamint a
Brassó megyei óvodák és elemi iskolák.

Hochbauer Gyula

Tanévnyitogató

Még a kisiskolák évében járunk a
legújabb szeptember közepén, amikor
Hétfaluban akik erre valók újabb tanévet
kezdenek: itt a 471.-et. Elgondolni érdekes: nem is nagyon sokáig várat magára a
félezredik. Háborúk, fene járványok, rend
szerváltások, az országhatárok változása
ellenére is ismétlődik a tanévkezdés 471
változatban. Valamennyi reménnyel teljes:
Isten segítségével hasznos és kellemes.
Talán e közel félezernyi tanévből azokat
szeretnénk lemintázni, amikor Eötvös
József és Trefort Ágoston szervezték
nemzetszerte jövőretekintő iskoláinkat.
Az oktatásért felelős miniszterekként volt
idejük Hétfalu felé is fordulni személyes je
lenlétükkel is megpecsételve azt az elkép

zelést, amely szerintük biztonságos jövőt
szavatol, s amely az iskola függvénye.
Egységes, az alapszintű oktatást folytató iskolát terveztek és alapoztak meg
Hétfaluban. A Hosszúfalu s Csernátfalu
határában indított Faragászatiként, majd
Polgárivá átalakított iskola nem egyik
vagy másik falut, hanem egy szűkebb
vidéket szolgált.
Tanév első napján ezekre is gondolok, s
hajdani szigorú miniszterek szava minden
jövőkép elé tolakszik: „Ennek a népnek
élnie kell, tehát az iskola állani fog.”
Kivánom, hogy iskoláink legyenek eb
ben a tanévben is a gyerekek, a szülők
és a nevelők örömére népünket, nemze
tünket éltető iskolák.

Bálint Anikó, HMIK alelnök

Kedves mosoly és köszönet!
A Szent Mihály Napok szervezőcsa
pata, a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub
nevében köszönetet mondok a támoga
tóknak, a szervező partnereknek, médiapartnereknek, önkénteseknek és a
résztvevőknek, akik mind hozzájárultak a
rendezvény sikeres megszervezéséhez.
Főszervezők: Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub, Négyfalusi Polgármesteri Hivatal.
Partnerek: Hétfalusi Magyar Mű
velődési Társaság, ZRIK Diáktanács,
RMDSZ, Departamentul pentru relaţii
interetnice.
Támogatók: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Unic Spot, Paniti Impex, Avantgarden, Yurta Prod, Bergenbier,
Multitech, PMP Group, Marsipo
, Unio Panzió, Renáta Panzió,
Fabich Wood Plast Industry,
Koroll Industry, Paprika
Bolt, Sagres Com,
Cârlige Auto, Roby
Building, Evolve
Gym&Fitness.

ság, Kultúrpart, Erdély online, Erdély.ma,
Sláger Rádió, Marosvásárhelyi Rádió.
Résztvevők: Hétfalusi hagyományőrző csángóruhás asszonyok, Gírás István
fotóművész, dr. Kovács Lehel István
és Veres Emese Gyöngyvér előadók,
Zajzoni Rab István Középiskola kis és
nagy színjátszói, Ökumenikus Istentisztelet szervezők, Kézműves vásárosok,
Szekeres felvonulók és fúvószenekarok,
Néptáncegyüttesek és fellépők, Sipos
Gaudi Tünde plakáttervező.
.
..és köszönet jár mindenkinek, aki be
segített illetve részt vett a rendezvényen.
A HMIK csapatnak és az önkén
teseknek pedig a következő
idézet:
„A barátság szívből jön,
amikor közösen teszünk
szép és nehéz dolgo
kat.”

Médiap a r tn er e k :
Brassói Lapok,
Brassó.ro, Bras
só.info, Brassai
Magyar Adás,
H á r o m s z é k ,
Hétfalu, Népúj-
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Hajrá, csak
így tovább!!!
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Gosuly Kinga

Fülöp Károly

Laudáció a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyház
Zajzoni Rab István-díjának átadása alkalmából
Nagytiszteletű Lelkész Urak, mélyen
tisztelt Gyülekezet!
A több évszázados Brassói Magyar
Evangélikus Egyház korokat átívelő, nagy
hatalmi, ideológiai, politikai, közigazgatási
érdekeket is túlélő történetéről, közösség
építő, hitét megtartóerejéről, szellemiségé
ről szólni annyit jelent, mint szembesülni
mindazzal, mi múltját, jelenét és jövőjét
jelenti, jelentheti.
A Reformációt Johannes Honterus, Er
dély reformátora, Brassó szülötte hatására
1542-ben vezették be a városba és a hoz
zá tartozó falvakba. Így vált evangélikussá,
formálódott vallási közösséggé, gyüleke
zetté már a reformáció kezdeti szakaszá
ban a Brassó falain kívüli elővárosokban
lakó magyarság is, létrehozva a Brassói
Magyar Evangélikus Egyházat, amely az
Ágostai hitvallás, Luther Kis- és Nagykátéja
és a Schmalkaldeni cikkek elveit követte,
elfogadván az Istenről, Szentháromságról,
Jézus Krisztusról szóló általános keresz
tény hitelveket.
Az egyházközség alapításának létrejöttét
semmilyen feljegyzett határozat nem szen
tesíti. Sem a Szeli-krónika (a Brassói Ma
gyar Evangélikus Egyház Kis Tüköre), sem
pedig a Gödri-krónika nem szolgál pontos
adattal a magyar eklézsia megalakulásáról.
Különben maga Gödri János, a 17 éven át
Brassóban szolgáló templomépítő lelkész,
az említett krónika szerzője jegyzi meg a
Brassai Evangyelika Magyar Ekklésiának
históriája című művében: „Ha valamely
Eklézsiának történt dolgainak leírása ne
hézségeknek és kételkedéseknek ki vagyon
tétetve, bizony valósággal ki vagyon tétetve
a Brassai Evangyelika Magyar Ekklézsié
nak históriája ilyen nehézségeknek, annak
eredetétől fogva, szintén 1713 esztendeig.
(…)… mindazon által, ha (…) emlékeztető
írások nem is találtatnak, (…) a kézrőlkézre adatott beszéd mégis jó segítséget
nyújt ebben.”
Bár a krónikában nincs a kezdetekre
utaló konkrét adat, a XVI. század elejére
vonatkozóan a szerző mégis megjegyzi,
hogy „Az akkori buzgó Magistratus és Fő
Pap nem hagyhatta a kevés Magyarságot
vigasztalás nélkül: hanem a régi mód szerint
gondot viselt arról, hogy nékiek Magyar Pa
pot és Mestert, azoknak szállást, Salariumot
és templomot és oskolát rendeljen.”
Ma már tudjuk, hogy a brassói magya
rok prédikátorának és iskolamesterének
lakásul, s iskola, vagyis oktatás céljaira
a Lópiac utcában biztosítottak épületet a
város elöljárói. Azt is tudjuk, hogy az Is
tentiszteleti helyet szintén a Magisztrátus
jelölte ki, ami sokszor kiszolgáltatottságot,
hátrányos megkülönböztetést, megalázta
tást eredményezett a magyar evangéliku
sok számára. A kijelölt helyekről szintén a
Gödri-krónika tudósít, amelynek II. része
három szakaszban mutatja be a magyar
eklézsia számára kijelölt helyszíneket és
ezzel párhuzamosan az eklézsia tulajdon
képpeni sorsát. Az I. szakasz a „Klastromi
templomban” való állapotokat taglalja
körülbelül 1549-től 1713-ig, a II. szakasz
„A Magyar ekklésiának az Ispotály Temp

lomában való fátumáról” szól, 1713-tól
1718-ig, míg a III. szakasz az 1718–1783
közötti időszakról, vagyis ”A Magyaroknak
a Bolonyai Templomban való állapotjáról”
tájékoztat.
A III. rész tulajdonképpen az 1783-as
évről, „Az evangyélikus Magyarok tulajdon
templomjoknak építtetéséről és állapot
járól” tudósít: konkrétan az 1782- ben
megtartott tanácskozásokról, a gyűjtésről,
az 1783. március 4-i alapkő-letételről, az
építkezés lefolyásáról, illetve annak ne
hézségeiről, az alig 8 hónap alatt felépített
templom felszenteléséről, az egyházköz
ség mindennapi életének átszervezéséről,
de ugyanakkor személyeskedő vitákról,
elégedetlenkedőkről is.
Erdélyben tehát a reformációtól kezdve
éltek magyar evangélikusok, elsősorban
Brassó városában és a Brassó környéki
„csángó” magyar falvakban, a szász egy
ház szervezetében. Bár 1553 és 1577
között egy rövidéletű erdélyi magyar
evangélikus egyházkerületet alkottak, ezt
követően három évszázadon keresztül a
szász egyház keretében éltek. A magyar
gyülekezetek a XIX. század közepétől
próbáltak függetlenedni a szász egyház
tól. Az első konkrét lépés, amely a barca
sági magyar gyülekezetek önállósodását
célozta, 1842-ben történt, az Ágostai val
lástételt követő barczai magyar papok tár
saságának megalakulásával. Ennek a tár
saságnak tagja Korodi Pál brassói lelkész
is. A barcasági magyar papok társasága
többször is kéri a szász egyházmegye
vezetőségétől, a Főkonzisztóriumtól, sőt
a Szebenben székelő Guberniumtól is a
Szász Országos Egyházból való kiválást,
de ez mindig meghiúsul. Épp ezért 1874.
szeptember 3- án a magyar lelkészi kar
kimondta a végleges elszakadást, majd
1886. március 25-én az úgynevezett „ala
pító convent”, amelynek tagja a Brassói
Magyar Evangélikus Egyház is, kimondja
a kiválást, és megalakítja a „brassói ág.
hitv. ev. magyar egyházmegyét”, amely a
Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium jóváhagyásával a Tiszai
Kerülethez tarozó kilencedik egyházme
gye lesz.
Az 1918–1927 közötti években a Bras
sói Magyar Evangélikus Egyház más
magyar evangélikus egyházközségekhez
hasonlóan „légüres térbe” került. Trianon
után egy új, eddig még nem tapasztalt
történelmi helyzet, megannyi új, sajáto
san erdélyi társadalmi, politikai, gazdasági
és egyházpolitikai huzavona jellemezte
ezt a periódust. A tarthatatlan helyzet
feloldására 1922-ben megszületik egy
egységes magyar püspökség létrehozá
sának gondolata. Végül 1926. december
22-én a Román Vallásügyi Minisztérium
jóváhagyta a Romániai Zsinatpresbiteri
Ágostai Hitvallású Evangélikus Szuper
intendencia megalakulását, amelynek
így részévé válhatott a brassói egyház
község is.
Raduch György lelkész 1959-ben ké
szült összegző egyháztörténeti munká
jában feljegyzi az 1911–1959 közötti idő

szak fontosabb egyházi eseményeit. Íme
néhány olyan esemény, történés, amely
közvetlen vagy közvetett módon folyásolta
be az egyházközség életét:
1915-ben a nagy és a kis harang áten
gedése hadi célokra. Az egyházközség
értékeit a Pesti Magyar Kereskedelmi
Bankban helyezi el.
1917-ben az orgona sípjainak rekvirálása.
1918-ban a Budapestre menekített ér
tékek hazaszállítása.
1922-ben rövid életű új esperesség
alakul „Brassóvárosi ágostai hitvallású
evangélikus magyar egyházmegye” elne
vezéssel, amelynek a brassói egyházköz
ség is tagja lesz, az esperes pedig Moór
Gyula brassói lelkész.
1927-ben az íróként és lapszerkesztő
ként is ismert Nikodemusz Károly lelkész
megválasztása.
1932. májusában Járosi Andor kolozs
vári evangélikus lelkész, író, színikritikus,
teológiai tanár és Reményik Sándor költő
az egyházközség által szervezett vallásos
est vendége.
1932-ben az egyházközség elhatározza
a Türkösi Ferenc utcai evangélikus iskola
építését, amelyet 1933 januárjában már
felavatnak.
1934-ben a brassói lelkész megbízatást
kap a Bukaresti Magyar Evangélikus Egy
ház megszervezésére.
1937-ben az iskola két tanteremmel bővül.
1945-ben az egyházközség megvásá
rolja a „Pest Szálló” épületét.
1946: a templomba bevezetik a gázfűtést.
1948-ban államosítják az Türkösi Ferenc
utcai iskolát.
1950-ben az Állami Anyakönyvi Hivatal
az egyházközség 1870-től 1895-ig vezetett
keresztelési, esketési és halotti anyaköny
veit hatósági rendeletre átveszi.
1951-ben a Lópiac utcai papilak két he
lyiségét rekvirálják.
1953-ban a Brassóban közel fél évszá
zadon át szolgáló Raduch György lelkészi
meghívást kap.
1958-ban a gyülekezet a templom fel
szentelésének 175. évét ünnepli.
1959-ben a Raduch György lelkész által
készített vagyonleltár alapján az egyház
község tulajdonában a következő ingatla
nok vannak:
- a Gheorghe Bariţiu utcai parochiális
épület, épült 1635-ben;
- a Karl Marx utcai emeletes ház („Pest
Szálló”),  épült 1864-ben;
- a Karl Marx utcai földszintes ház, épült
1866-ban;
- a Karl Marx utcai templom, épült 1783ban.
(Folytatjuk.)

Tuzsér
„Most jöttem Erdélyből, Havasán völ
gyéből...”
Tuzsér… A legtöbb hétfalusinak ez a
név ismeretlen, hisz Tuzsér egy kis ma
gyarországi falu, de pár diák és tanár
számára Tuzsér mást jelent. Tuzsér új
barátságok kialakulását, új kalandok
kezdetét jelenti. De hadd kezdjem elölről:
Klicsu Feri bácsinak tizenöt évvel ez
előtt támadt egy ötlete, amit sok munka
árán valóra is váltott, így létrehozta a
Kárpát-medencei Kézműves és Hagyo
mányápoló Tábort, ahová a környékbeli
magyarság diákjait nagyon szívesen vár
ta és várja. Mikor azt mondom környék
beli, a következő területekre értem: Gyi
mesbükk (Románia), Hétfalu (Románia),
Magyarkanizsa (Szerbia), Mikóújfalu
(Románia), Fülek (Szlovákia), Gyergyó
(Románia), Szilágynagyfalu (Románia),
Mezőség (Románia), Tuzsér (Magyaror
szág), Csicser (Szlovákia) és Aknaszla
tina (Ukrajna). Idén e tábor június 31. és
július 14. között volt megtartva. A hétfalu
siakat négy diák és egy tanár képviselte
a Zajzoni Rab István Középiskolából.
Egy tábori nap programja rendszerint
így nézett ki: reggel nyolckor ébresztő,
majd reggeli, a reggeli után csoportosan
kisétáltunk a Lónyai Kastélyhoz, ahol a
„Gergő és az álomfogók” című könyvet
olvastuk közösen. Ezután visszamen
tünk az iskolához, ahol ebédeltünk,
miután következett a jól megérdemelt
pihenő. Délután megint visszamentünk
a kastélyhoz, ahol mindenféle kézműves
foglalkozással foglaltuk el magunkat.
Ilyenkor az idő úgy eltelt, hogy alig
vettük észre hogy már kezdődik az esti
előadás: minden este egy-egy csoport
bemutatta a helyet ahonnan jött egy kis
előadással, néptánccal, és népdallal.
Hétfalusi csoportunk avval emelkedett
ki, hogy néptánc helyett egy hétfalusi
csángó népmesét játszott. Minden cso
port előadása érdekes volt, ezért sok
csoportot visszatapsoltak a színpadra.
Az iskolához visszatérve zuhanyoztunk,
majd vacsoráztunk. Megint következett
egy kis pihenő. Minden este pontban 9
órakor összegyűltünk egy osztályterem
ben, és népdalokat énekeltünk, minden
honnani magyarok népdalait. Talán ez
volt a legtöbbünk kedvenc programja..
Az éneklés végén énekeltünk egy nótát,
de azt, hogy melyik nótát, nem árulha
tom el.
Jaaaj, nincsenek szavak, amik leírhat
ják ezt a két hetet. Margarinos kenyerek,
ledöntött focikapuk, sms-ek a rendőrség
számára, leánybúcsúk, éjjeli séták,
Rózsika-néni rajongói klub, fürdések a
Tiszában, gyümölcshiány, fagyi minden
mennyiségben és ízben, bodor bárány,
és holnap reggelig sorolhatnám a ren
geteg élményt! „De a két hét így is elég
volt!” – mondták sokan... s ugyanezek
sírtak megállás nélkül a búcsú idején. Az
utolsó esti éneklés és a következő reggel
egy igazi síró-party volt! Hihetetlen, hogy
a két hét alatt ennyire összeszoktunk,
ennyire összebarátkoztunk, ennyire egy
csapattá olvadtunk!
(Folytatása a 4. oldalon.)
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4. oldal

H É T F A L U

Kiss Béla ny. lelkipásztor

Akik előttem jártak
Néhány személyes emlék a püspöki
családról: Harmadéves teológiai hallga
tóként mikor Kolozsvárra visszatértem a
vakáció után, a püspökné asszonyt egy kis
zsámolyon ülve találtam a hálóteremben,
amint a vaságyainkat festegette, hogy szép
ágyuk legyen a fiuknak. Szalmazsákjaink
keménységét maga a püspök próbálta ki.
Felejthetetlenek voltak a szilvás gombóc
vacsorák. Lakásának ajtaja mindenki előtt
nyitva volt. Kolozsvárra látogató lelkészeink
természetesen mindig a püspök vendégei
voltak. Különös élményt jelentettek számunkra a szombat esti précesek. Rövid
bibliamagyarázat után általános viselkedési
szabályokról szólt, tanított hogyan viselkedjünk lányos házakban, ifjúsági szeretetvendégségeket szervezett. Panaszainkat
meghallgatta, elbírálta, orvosolta. Igazi lelki
atyánk volt. Már segédlelkésze voltam és
első kolozsvári prédikációmra készültem,
mikor kinyílt a püspöki iroda ajtaja, és Argay
kiszólt: „Apám, elnézem, hogy a teológiai
tanárok puskáznak a szószéken, olvassák
az igehirdetések szövegét. Te nem vihetsz
a szószékre csak egy rövid vázlatot!” – és
rámcsukta az ajtót. Mi lesz velem? Hogyan
tovább? Jött a folytatás is. Megint megnyílt
az ajtó és hangzott az ítélet:” meggondoltam, apám. Nem vihetsz semmit a
szószékre, csak a bibliát,” – és ismét rám
csukta az ajtót. Mikor a prédikációra került
sor, kikísért a sekrestyéig és szólt: Mutasd a
bibliádat. Én ezt a tanácsát megfogadtam.
Általában csak a bibliát vittem magammal,
néha azt is becsuktam. Ezt persze kifo
gásolták: úgy látszik, mintha nem a biblia
alapján prédikálnál. El lehet vitatkozni azon,
melyik a helyes mód. Mindkettőnek van
előnye és hátránya is.
Másik tanácsa: Ne hagyjátok szombat
ra az igehirdetésre való felkészülést. Az
ördög nem alszik és szőrös mancsát akkor
dugja közbe, mikor a legjobbat akarod. Ezt
a tanácsot is megfogadtam. Mindig már
hétfőn megnéztem a következő vasárnap
textusát. Egy hét alatt többféle vázlatot is
elgondoltam, amikről szombaton megállapítottam, hogy nem jók.
Egy rövid történet az 1946. évi püspöki
jelentés alapján arról, hogy mikor nem
püspök a püspök. Helyszín a brassói
sétatér, időpont egy hajnali óra. Emberek
sietnek munkahelyükre. Feltűnik két fiatal
ember, akik nem sietnek, ők ugyanis haza
felé igyekeznek, szeretnének mihamarabb
ágyba kerülni. A parkban találnak egy el
dobott, üres konzerves vagy sörös doboz.
Egyikük tréfásan a másiknak passzolja,
az meg vissza. Így mennek a sétányon.
Nem veszik észre, hogy hajnali sportjuknak
nézője is akad, egy rendőr személyében.
Igazoltatás csendháborítás miatt. Kiderül:
a tettes fiatalok magyar evangélikus lelkészek. A szűkszavú püspöki jelentés csak
annyit említ, hogy a mundér védelmében a
püspök meginti őket. Csak találgatni lehet,
vajon fegyelmi vizsgálatot is kilátásba helyezett a megintés, és hogy jutott a püspök
tudomására az eset? Talán a helyi hatóság
jelentette? Vagy a kollegák? Nem tudni. De
robban a bomba. Egy apa, nevezzük Minya
bácsinak, és egy nagybácsi,nevezzükdoktor
úrnak fegyelmi vizsgálat beindítását kérik a

Argay György
püspök ellen, mert nem volt joga „meginteni”
a fiatalokat. Indok: a püspök nem püspök.
Megválasztásának, nincs állami jóváha
gyása, nem tette le az állam irányában a
hűségfogadalmat.(Ez utóbbi csak a Groza
kormány idejében történt meg. Magyar
nyelven hangzott el a fogadalomtétel).
A jelentés adós maradt a történet befe
jezésével. Minden valószínűség szerint
elcsitultak a felkavart hullámok, nem lett
belőle bírósági ügy.
Egy másik rövid történet arról, mikor a
püspök több, mint primus inter pares:
1959-et írtak akkor a naptárak. Boszor
kányégetős évek következtek a magyar
egyházak számára. Egyházunk négy fiatal
lelkésze és 4 teológiai hallgatója állam
ellenes összeesküvés koholt vádjával már
rácsok mögött. Felsorolom nevüket: Mó
zes Árpád, Antal László, Dani Péter, Kiss
Béla, Gödri Oláh János, Veres Károly, Bibó
László, Török András. (Majdnem mindenik
egyház megemlékezett mártírjairól. A mi
nevünk is olvasható a brassói Reménység Házának falán található emléktáblán
Brassó mártírjai között).
A Vallásügyi Államtitkárság (Departa
mentul Cultelor) nyilvános nagygyűlést hív
egybe Kolozsvárra. Jelen van Iulian Sorin
VÁ igazgató (1989 után a bukaresti zsidó
hitközség vezetője), helyi kiskirályok, sze
kusok, a vádlottak padján pedig a magyar
egyházak püspökei. Köztük Argay püspök
is, akit az általunk „elkövetett tettek szel
lemi irányítójának” mondtak és vádoltak.
Ő bátran kiállt mellettünk, kész volt a bör
tönt is alázatosan elviselni, de engedjék
szabadon fiait. Ezért a bátor kiállásáért
hálásak leszünk életünk végéig.
1979. Argay György halála. Idézet a
gyászjelentőből: életének 82., lelkészi szol
gálatának 56., főpásztori működésének
33. esztendejében 1974. október 24-én
Kolozsvárt bevégezte áldásos földi pálya
futását. Példamutató egyházszeretetével,
közvetlen, szelíd lelkületével felejthetetlen
munkása volt egyházunknak, aki nem
nézte a maga hasznát, hanem mindig
azon igyekezett, hogy Krisztus egyháza
ügyét szolgálja. Földi maradványait október
28-án 14 órakor a kolozsvári evangélikus
templomból kísérjük utolsó útjára.
Újabb kép: Molnár János, néhai ma

rosvásárhelyi lelkész. Gyermekkoromból
úgy emlékszem rá, mint lelkes igehirdetőre,
evangélizációs sorozatok prédikátorára.
Még ma is fülembe cseng hangja, amint
lemennydörgött a csernátfalusi szószék
ből: „Ide figyeljen testvér, ne aludjon, ide
figyeljen” – kiáltott le egy szundikáló atya
fira, aki „mélyen elmerült” a hallgatásban
a fárasztó napi munka után. A kerületi
irattárat böngészve az 1946. évi püspöki
jelentésben bukkan fel Molnár János neve.
Mivel kapcsolatosan? Északerdély ismét
Romániához való csatolása után meg
indult az exodus. Zselyk lelkésze (Mikola
János) nyugatra távozik, a „kényszerki
üresítés” (?) miatt, de 1945-ben visszatér.
Gyülekezete azonban nem akarja vissza
fogadni, mert neki tulajdonította, hogy a falu
népe is elhagyta a községet és majdnem
minden ingó vagyonát elvesztette. A zselykiek a református egyházba való betérés
gondolatával foglalkoznak. Az említett
püspöki jelentés kiemeli Molnár János
munkáját, akinek az utolsó pillanatban sikerült a zselykieket az áttéréstől visszatartani.
Teológus koromban legátusa voltam. Két
nappal korábban jelentkeztem a lelké
szi hivatalban. János bácsi számtalan
fiának számtalan kerékpárjából kettőt
megnyergeltünk és kikarikáztunk a vá
rosba, hívogatni a gyülekezeti tagokat az
istentiszteletre. Néhol megálltunk, bemu
tatott engem, mint ifjú Timoteust, máshol
a bicikliről le sem szállva kiáltott át az út
túlsó oldalára: testvér, jöjjön a templomba,
amikor is az ifjú Timoteus stb... A templom
ban ő maga harangozott, nem gombnyo
mással, de hagyományos módon. Más
alkalommal nagynénémet látogattam
meg Marosvásárhelyen. Biztosan tudtam, hogy otthon találom, nyomtam hát a
csengőgombot, mint a süket. Az utcáról is
hallottam a csengőszót, mégis alig akartak
beengedni. Végül kinyílt az ajtó, nagyné
ném óvatosan kitekintett, beengedett, majd
gyorsan bezárta az ajtót. Miért zárkózol
így, talán betöréstől félsz? – kérdeztem.
Elmosolyodott, úgy válaszolt: Tudod, most
kell jöjjön Molnár János a naptárral és
ha beengedem, oda az aznapi ebédem.
Akkor takaréklángra kell állítani a kályhát,
félrehúzni a fövő levest, le kell ülni imádkozni, énekelni. Ezért zárom az ajtót.
A naptárról jut szembe: a kommunista
időkben csak kétezer falinaptár nyomta
tását engedélyezték, azt is csak akkor, ha
biztosítottuk a megfelelő papírmennyisé
get. Volt úgy, hogy Brassóból szállította
Török László Kolozsvárra a papírt. A kész
naptárokat csak újév után lehetett for
galmazni, mikor már minden szocialista
naptár elkelt. Molnár János, bár kicsi gyü
lekezete volt, mindig 400 naptárt rendelt és
készségesen átvett minden megmaradt
naptárt is. Megtörtént, hogy kérésének
nem tudtunk eleget tenni, nem tudtunk
elég naptárt küldeni. Megvásárolta az
ELŐRE kommunista folyóirat naptárát,
piros tintával ráírta: Krisztus nevében és
vitte a naptárt. Általában 25 lejért árulta
az 5 lejes naptárt, de egyedüliként mindig
beküldte a teljes összeget a központi
pénztárba. Igehirdetéseit több példányban
legépelte és szétküldte azok számára, akik
nem tudtak a templomba eljönni. Akkor
nem létezett computer, írógéppel dolgo
zott. Nekem, mint kezdő lelkipásztornak,
segítségül, gyakran küldött igehirdetése

XIX. évf. 10. szám
Gosuly Kinga

Tuzsér

(Folytatás a 3. oldalról.)
Nagyon hiányoznak. De ekkor mindig eszembe jutnak a csillagok, és
az, hogy mi is olyanok vagyunk, mint
ezek a csillagok. Nagyon sok kilométer
távolságra egymástól, és mégis olyan
közel egymáshoz! Hisz egy helyre tartozunk. Ugyanarra a helyre. Az „egyszervoltunk-Tuz séron”-ok közé. Mert
egyszer voltunk Tuzséron... Tuzséron,
a millió emlékek falujában.
Utószóként minden kedves diáknak
ajánlom ezt a tábort! Megéri, becsszó!
iből. Egy alkalommal, mikor kibontottam
a vastag levélcsomagot, megdöbbenve
olvastam a tintával írt bevezető sort: Tarts
a szöveg elé egy tükröt. Kiderült, fordítva
tette be az indigót, tükörírással készült a
szöveg, sajnálta megsemmisíteni, azért
írta a használati utasítást. Így is bebizo
nyosodott a korinthusi levél 13. fejezetének
igazsága: Tükör által, homályosan látunk.
Utolsó emlékem róla: egy templomi ün
nepség alkalmával felállott a templompa
dok között, és fejből elszavalta Reményik
„Ahogy lehet” című versét.
Újabb pillanatfelvétel: Rajta Maglódi
Lányi Pál mokrai (Apatelek) lelkész. A
„négy év alatt” enyedi teológus. A kép
megelevenedik: Lányi Pál csernátfalusi
legátus. Az ünnepi harangozás alatt fel-alá
sétál gesztikulálva az udvaron, mondja a
prédikációját. Eközben nem veszi észre
a padlásfeljáróhoz támasztott létrát. Be
leütközik. Megdöbbenve bocsánatot kér,
és mintha mi sem történt volna, folytatja
szövegét és sétáját. Mindig nagy hangon,
lelkesen beszélt. Általában csitítani kellett:
csendesebben Pali, halkabban Pali. Ug
rom az időben: temesvári lelkészi értekez
leten vagyunk. Lányi Pál megbízatást kap
Matos Pál esperestől az Ortodoxia című,
románnyelvű folyóirat néhány érdekesebb
cikkének ismertetésére. Megrémülve
látjuk, hogy Lányi 3 teljesen teleírt füzettel
érkezik Úristen, csak nem akarja felolvasni
az egészet? Csak a fontosabbakat Pali, inti
az esperes is. És Pali nekihevülve olvasni
kezd. Most szégyenkezve vallom be: nem
tudtuk komolyan venni Palit, egészen
addig, míg…
Egy áthavazott éjszaka után szórványistentisztelet megtartására indul. Autó
busszal megy, de az nem viszi be szol
gálati helyére. Pár kilométert gyalog kell
megtennie. Közben besötétedik, leszáll a
köd, eltéved. Nem tudja, hol van. Kiválaszt
egy fát, mely esetleges védelméül szolgál
farkas-támadás ellen, és hogy meg ne
fagyjon, egész éjszaka a fa körül sétál. A
hajnali tejbegyűjtő autó sofőrje veszi észre
és szállítja be a faluba. Mindkét lábán lefagytak lábujjai. Kezelésre Kolozsvárra kerül,
rövidesen nyugdíjazzák. Megüresedett
szolgálati helyének betöltése nagy gondot
okozott az egyházkerületnek. Utolsó emlékem: nagyváradi temetése alkalmával egy
eltévedt galambfióka vergődve berepül
a gyászolók sorába és leszáll valakinek
a vállára. Megdöbbentő kép számomra
és megint belém nyilallik: nem vettük
komolyan. Remélem, Pali megbocsátja
könnyelműségünket.
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