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Feyér Zoltán

A pürkereci templom 130 éves 
évfordulójára

Feyér Gyula volt pürkereci lelkész és népes családja

Tisztelt pürkereci evangélikus gyüle-
kezet! Kedves Testvérek!

Nagy örömmel és szeretettel fogadtam 
el Mátyás Lajos lelkész úr és az Önök 
meg hívását arra az ünnepi istentiszteletre, 
me lyen megemlékeznek a pürkereci temp
lom építésének 130. évfordulójáról. 

Az építés nemes feladatát az Úr déd
nagy papámra, Feyér Gyula evangélikus 
lel készre bízta, ezzel is szolgálva a Min
den hatót és a pürkereci evangélikus kö
zös séget. 

Feyér Gyula az 1609ben nemességet 
szer zett nemesdömölki Feyér család sar ja, 
mely család a 404 év alatt 9 evangélikus 
lel készt vagy evangélikus tanítót szá mol
ha tott meg soraiban. Nemesdömölk első 
e van gélikus lelkészét is a Feyér család 
ad ta. Üknagypapám, dédnagypapám és 
ke resztapám is evangélikus lelkész volt. 

Feyér Gyula 1842 február 22én Hód
me ző vásárhelyen született, ahol é de sap ja, 
Feyér János evangélikus lelkészként szol
gált. Gyula volt a 9 gyerekből a nyol ca dik 
a családban. 

Édesapját 1847ben Fazekas ÚjVar
sánd ra választják meg lelkésznek, ahol 
1849ben három napos epelázban 
meghal. 

Feyér Gyula a gimnázium három 
osz tá  lyát Szarvason végezte, azonban 
É des any  jának, Folkusházi Johannának 
öz vegy ség re jutása, valamint szorult anya
gi hely ze tük miatt tovább nem tanulhatott, 
így egy jó ismerőshöz Budapestre ment 
asz ta  los gyakornoknak. Négy év múlva 
é des any ja anyagi helyzete valamennyire 
javult, le égett házát is felépíthette, s fia a 
soproni ág. h. evangélikus tanítóképzőben 
a fel vé teli vizsgálatot letéve, a tanítóképző 
há rom évfolyamát elvégezte és 1865. 
nyarán ta nítóképesítési oklevelet nyert. 

18651873 között Orosházán, Tür kö sön, 
Bácsfalun, Hosszúfalun, HosszúfaluFű
részmezőn tanítói, egyházsegédkezői, 
se gédlelkészi munkákra választják meg. 
1866ban feleségül veszi az alsótömösi 
Ma gyari Karolinát, 1873ban Nagy sze ben
ben a lelkészi vizsga letétel után lelkésszé 
a vatják.

Munkássága alatt több mint 30 pe da gó
giai, egyházi és egyéb vonatkozású cik ke 
jelenik meg, valamint könyvei, me lyek re 
hivatkozva Dombi Lajos zajzoni e van gé
likus lelkész ajánlására bekerül a „Ma gyar 
Írók Élete és Munkái” című vaskos könyv
be. Tanítói, kápláni tevékenységét 5 kiadott 
könyve mutatja, melyeket 1897 – 1907 
között írt és adott ki. Ezek sor rend ben: 
Keresztyén Vallástan”, „Adventi I mák 
és Tanítások”, „Böjti Imák és Ta ní tá sok”, 
„Vasárnapi és Ünnepnapi Evan gé li u mok 
és Epistolák”, „Énekek és Imák”

Négyfalusi tartózkodása idején hosszú 
i dőn át tagja és prim tenora volt a négyfa
lusi ta nítói dalárdának és többször jótékony 
cé lokra nyilvánosan szerepelt. A dalárda 
jegy zőjeként annak elnöki teendőit is el lát ta 
egy ideig, csakúgy, mint a négyfalusi mű
kedvelői színkörnek, amely a da lár dá hoz 
hasonló jótékony célú fellépéseket vál lalt, 
s melyeken ő maga is többször sze re pelt.

A négyfalusi tanítói szak és járás körnek 
e lőbb állandó jegyzője, később több ideig 
el nöke, majd a Brassó megyei tanítói 
tes tü let főjegyzője volt. A Brassó megyei 
is ko la tanácsnak megválasztott rendes 
tag ja pénztárnoki feladattal.

A vármegyei tanítók hídvégi pót tan fo lya
mán jegyző, melyet oly lelkiismeretesen 
vé gez, hogy Réthi Lajos tanfelügyelő di
csé retben és jutalomban részesíti.

A szász esperesség idejében kivívta 
a két nyelvű (németmagyar) levelezést, 
majd Cékus István Püspök Úron keresztül 
Tre fort Ágost Vallás és Közoktatási m. kir. 
Miniszter Úrnál engedélyeztette, an nak 
1883. május 3án kelt levele szerint, hogy 
a szász esperességből kiválva önálló 
ma gyar esperességet alakíthasson a 
helyi ma gyar evangélikus közösség. Az 
au to nó mia kivívásában Feyér Gyula mel
lett Mo ór Gyula, Masznyik Gyula, Papp 
György hétfalusi lelkészek voltak annak 
leg erősebb, legszilárdabb tényezői. 

Feyér Gyula lelkész úr a kicsiny, szűk 
447 éves őskori, akkor még róm. kath. 
ká polna vagy kis templom helyett minden 
ro vatal nélkül 32 évi amortizáció mellett 
egy korszerű, nagy, világos, orgonával, 
új szó székkel, papi ülőszékkel, márvány 
ke resz telőkáddal, alkalmas új templomi 
pa dok kal, berendezéssel ellátott új temp

lo mot, tornyot, a gyülekezet tagjainak föld 
el egyengetési ingyen munkájával 1883. 
má jus hótól novemberig építtetett, mely 
de cember hó közepén fel is szenteltetett. 

1887ben az ősrégi kis templom év for
du lójára ünnepséget rendezett, szép tö
meg és az adakozás sikere mellett. Külön 
ö röm számomra, hogy az emlékezés e me 
formája nem halt ki Pürkerec hívő, e van
gélikus népéből!

1896 nyarán a lelkész úr egy új, kor sze
rű, kényelmes papilakot építtetett. 

Déd nagypapám, 1896ban a régi 
temető szom szédságában új temetőt 
kérel mez te tett, mely a püspöki rendelet 
szerint még abban az évben egyszerű, 
rövid ün ne péllyel átadásra került.

Dolgos és termékeny lelkészi szol gá la tát 
1913ig végezte. Hatása olyan nagy volt 
a helyiekre, hogy az itt élő emberek nép
mesébe is beleszőtték személyét, mely 
Hétfalu honlapján Horger Antal gyűj té séből 
Csángó népmese címmel meg ta lálható.

Talán a legfontosabb részletét hagytam 
élet rajza ismertetésének végére. A földi 
ja vak hamis káprázata helyett 11 gyerek
kel gaz dagította saját, Pürkerec, a Feyér 
csa lád és a nemzet gazdagságát, életét. 
A 11 gyerek (7 fiú és 4 lány) 1867 és 1891 
kö zött született, s közülük tízen megérték 
a felnőtt kort. Ezzel a Feyér család leg e rő
sebb ágává tette nemzetségünket. A ma 
é lő Feyérek mintegy 80%a Gyula bácsi 
le származottjai.

Feyér Gyula nyugalmazott evangélikus 
lel kész 1917ben hunyt el Brassóban.

Fontosnak tartom elmondani Önöknek, 

hogy a Feyér család valamennyi tagja, a kik 
nem tudtak eljönni erre a szép al ka lom ra, 
mintegy 3540 fő, imádsággal, lé lek ben 
most is velünk, Önökkel vannak! So ha 
el nem múló szeretettel, nagy ra be csü
léssel és hálával gondolunk Pür ke rec re, a 
pürkereciekre és Hétfalura közös múl tunk 
kapcsán. A család otthon maradt tag jai ma 
11 órakor, az istentisztelettel egy idő ben 
külön üzenetben köszöntik Pür ke recet, 
a pürkereci gyülekezetet a Feyér csa lád 
facebook oldalán!

Az pedig, hogy én most itt állhatok Ö nök 
előtt és kifejezhetem nagy ra be csü lé se met 
és hálámat, az Isteni Gond vi se lés nek 
köszönhetem. Felemelő, ahogy Lel kész 
Úr vezetésével ilyen szépen őrzik, és nem 
csak őrzik, hanem ápolják, és utó daiknak 
tovább adják múltjukat! Kö szö net érte! 
Legyenek büszkék erre, mert a ki nek nincs 
múltja, annak sem jelene, de leg főképp 
jövője sincs! 

Végezetül engedjék meg, hogy gyer
me keim, Feyér Zétény és Feyér Csanád 
köz reműködésével átnyújtsak Tisztelendő 
Má tyás Lajos lelkész úrnak, Önöknek két 
ké pet, egyiken Feyér Gyula lelkész déd
nagy papám látható, a templom képeivel 
egy ábrázolásban, a másikon Gyula bá csi, 
Karolina néni a 10 gyerekével. 

A képeken kívül átadtam Mátyás Lajos 
lel kész úrnak egy CDt, melyen déd nagy
pa pámat és Pürkerecet illető fényképek, 
do kumentumok másolatai találhatók. 

A jó Isten áldását kérem további életükre 
és munkájukra.

Erős vár a mi Istenünk!
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Hochbauer Gyula

T a n é v n y i t o g a t ó

Szerkesztőség

H é t f a l u s i  h í r e k
Szeptember 23–27 között ismét a 

tér sé günkben, a Csukás és a Hideg-
völgy ha vasokban forgatott a Duna Te-
levízió nép  szerű csapata a Hazajáró. A 
ha va sok ról készült két filmet november 
fo lya mán fogják levetíteni.

Még a kisiskolák évében járunk a 
leg ú jabb szeptember közepén, amikor 
Hét fa luban akik erre valók  újabb tanévet 
kez de nek: itt a 471.-et. Elgondolni érde-
kes: nem is nagyon sokáig várat magára a 
fél ez redik. Háborúk, fene járványok, rend-
szer váltások, az országhatárok változása 
el lenére is ismétlődik a tanévkezdés 471 
vál tozatban. Valamennyi reménnyel teljes: 
Is ten segítségével hasznos és kellemes.

Talán e közel félezernyi tanévből azokat 
sze retnénk lemintázni, amikor Eötvös 
Jó zsef és Trefort Ágoston szervezték 
nem zet szerte jövőretekintő iskoláinkat. 
Az ok ta  tásért felelős miniszterekként volt 
idejük Hét falu felé is fordulni személyes je-
len lé tük kel is megpecsételve azt az el kép-

ze lést, amely szerintük biztonságos jövőt 
sza vatol, s amely az iskola függvénye. 
Egy séges, az alapszintű oktatást foly-
tató is kolát terveztek és alapoztak meg 
Hét fa luban. A Hosszúfalu s Csernátfalu 
ha tá rában indított Faragászatiként, majd 
Pol gárivá átalakított iskola nem egyik 
vagy má sik falut, hanem egy szűkebb 
vidéket szol gált. 

Tanév első napján ezekre is gondolok, s 
hajdani szigorú miniszterek szava min den 
jövőkép elé tolakszik: „Ennek a nép nek 
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, nem ze-
tün ket éltető iskolák.

Tanévkezdés után Brassó megyei 
tan felügyelővé nevezték ki Hochbauer 
Gyu lát, a Zajzoni Rab István Kö zép-
is ko la magyartanárát. Szakterülete a 
ma gyar nyelv és irodalom, valamint a 
Bras só megyei óvodák és elemi is ko lák. 

Simon István atyánkfiának, Bácsfalu 
nagy jótevőjének vízvezetéki műve emlé-
kére 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!

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 
saj tóhibáit is ő javította. A szerző sok írása 
lap pang még a mai olvasó számára is-
me retlenül. A XIX. század végén, a XX. 
szá zad első évtizedében a tollforgatók 
nem csak újságokban és könyv formá-
jában je len tették meg írásaikat, hanem 
gyakran a füzetnél is szűkebb keretben 
pár lap ter je de lemben is. A helybeli lel-
készek közül Bor csa Mihály több írása 
is így maradt fenn, s véletlenek folytán 
újból az olvasók elő kerülhetnek. Egy 
pár szöveget Bálint And rás hagyatéka is 
megőrzött. — Hochbauer Gyula)

Borcsa Mihály

S i m o n  I s t v á n

A Szent Mihály Napok szervező csa-
pa ta, a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub 
ne vé ben köszönetet mondok a tá mo ga-
tók nak, a szervező partnereknek, média-
part ne reknek, önkénteseknek és a 
részt ve vők nek, akik mind hozzájárultak a 
ren dez vény sikeres megszervezéséhez. 

Főszervezők: Hétfalusi Magyar Ifjúsá-
gi Klub, Négyfalusi Polgármesteri Hivatal.

Partnerek: Hétfalusi Magyar Mű-
ve lő dé si Társaság, ZRIK Diáktanács, 
RMDSZ, Departamentul pentru relaţii 
interetnice.

Támogatók: Bethlen Gábor Alapkez-
elő Zrt., Unic Spot, Paniti Impex, Avant-
garden, Yurta Prod, Bergenbier, 
Multitech, PMP Group, Marsipo 
, Unio Panzió, Renáta Panzió, 
Fabich Wood Plast Industry, 
Koroll Industry, Paprika 
Bolt, Sagres Com, 
Cârlige Auto, Roby 
Buil ding, Evolve 
Gym& Fit ness.

Média-
p a r t  n e  r e k : 
Brassói Lapok, 
Bras só.ro, Bras-
só.info, Bras sai 
Magyar A dás, 
Há  romszék, 
Hét falu, Népúj-

ság, Kul túrpart, Er dély on li  ne, Erdély.ma, 
Slá ger Rádió, Ma ros vá sár helyi Rádió.

Résztvevők: Hétfalusi hagyományőr-
ző csán góruhás asszonyok, Gírás István 
fo tó művész, dr. Kovács Lehel István 
és Ve res Emese Gyöngyvér előadók, 
Zajzoni Rab István Középiskola kis és 
nagy szín ját  szói, Ökumenikus Istentisz-
telet szer ve  zők, Kézműves vásárosok, 
Szekeres fel  vonulók és fúvószenekarok, 
Nép tánc e gyüt tesek és fellépők, Sipos 
Gaudi Tünde pla káttervező.

.

..és köszönet jár mindenkinek, aki be-
se gített illetve részt vett a rendezvényen.

A HMIK csapatnak és az ön kén-
teseknek pedig a következő

i dé zet:

„A barátság szívből jön, 
amikor kö zö sen te szünk 

szép és nehéz dol go
kat.” 

Hajrá, csak 
így to vább!!!

Bálint Anikó, HMIK alelnök

Kedves mosoly és köszönet!
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Gosuly Kinga

T u z s é r
Fülöp Károly

Laudáció a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyház 
Zajzoni Rab István-díjának átadása alkalmából „Most jöttem Erdélyből, Havasán völ

gyé ből...” 
Tuzsér… A legtöbb hétfalusinak ez a 

név ismeretlen, hisz Tuzsér egy kis ma
gyar országi falu, de pár diák és tanár 
szá mára Tuzsér mást jelent. Tuzsér új 
ba rátságok kialakulását, új kalandok 
kezdetétjelenti.Dehaddkezdjemelölről:

Klicsu Feri bácsinak tizenöt évvel ez
előtttámadtegyötlete,amitsokmunka
á rán valóra is váltott, így létrehozta a 
Kárpát-medenceiKézművesésHagyo-
mány ápoló Tábort, ahová a környékbeli 
ma gyarság diákjait nagyon szívesen vár
ta és várja. Mikor azt mondom kör nyék
beli,akövetkezőterületekreértem:Gyi-
mesbükk(Románia),Hétfalu(Románia),
Magyarkanizsa (Szerbia),Mikóújfalu
(Románia),Fülek(Szlovákia),Gyergyó
(Románia),Szilágynagyfalu(Románia),
Mezőség(Románia),Tuzsér(Magyaror-
szág),Csicser(Szlovákia)ésAknaszla-
tina(Ukrajna).Idénetáborjúnius31.és
jú lius 14. között volt megtartva. A hét fa lu
siakat négy diák és egy tanár képviselte 
aZajzoniRab IstvánKözépiskolából.
Egy tá bori nap programja rendszerint 
ígynézettki:reggelnyolckorébresztő,
majd reg geli, a reggeli után csoportosan 
ki sé táltunk a Lónyai Kastélyhoz, ahol a 
„Gergőésazálomfogók”címűkönyvet
ol vastuk közösen. Ezután vissza men
tünk az iskolához, ahol ebédeltünk,
miu tán következett a jól megérdemelt 
pihenő.Délutánmegintvisszamentünk
akastélyhoz,aholmindenfélekézműves
fog lal kozással foglaltuk el magunkat. 
Ilyenkor az idő úgy eltelt, hogy alig
vettükészrehogymárkezdődikazesti
előadás:mindenesteegy-egycsoport
be mu tatta a helyet ahonnan jött egy kis 
előadással, néptánccal, ésnépdallal.
Hét falusi csoportunk avval emelkedett 
ki, hogy néptánc helyett egy hétfalusi 
csán gó népmesét játszott. Minden cso
portelőadásaérdekesvolt,ezértsok
cso por tot visszatapsoltak a színpadra. 
Az iskolához visszatérve zuhanyoztunk, 
majd vacsoráztunk. Megint következett 
egykispihenő.Mindenestepontban9
órakorösszegyűltünkegyosztályterem-
ben,ésnépdalokaténekeltünk,minden-
hon nani magyarok népdalait. Talán ez 
voltalegtöbbünkkedvencprogramja..
Azéneklésvégénénekeltünkegynótát,
de azt, hogy melyik nótát, nem á rul ha
tom el. 

Jaaaj, nincsenek szavak, amik le ír hat
ják ezt a két hetet. Margarinos kenyerek, 
ledöntöttfocikapuk,sms-ekarendőrség
szá mára, leánybúcsúk, éjjeli séták, 
Rózsika-nénirajongóiklub,fürdéseka
Tiszában,gyümölcshiány,fagyiminden
mennyiségben és ízben, bodor bárány, 
és holnap reggelig sorolhatnám a ren
ge teg élményt! „De a két hét így is elég 
volt!”–mondtáksokan...sugyanezek
sírtakmegállásnélkülabúcsúidején.Az
utolsóestiéneklésésakövetkezőreggel
egy igazi síróparty volt! Hi he tet len, hogy 
a két hét alatt ennyire össze szok tunk, 
ennyire összebarátkoztunk, ennyire egy 
csapattá olvadtunk! 

(Folytatása a 4. oldalon.)

Nagytiszteletű Lelkész Urak, mélyen 
tisztelt Gyülekezet!

A több évszázados Brassói Magyar 
EvangélikusEgyházkorokatátívelő,nagy-
ha talmi, ideológiai, politikai, közigazgatási 
érdekeketistúlélőtörténetéről,közösség-
építő,hitétmegtartóerejéről,szellemiségé-
rőlszólniannyit jelent,mintszembesülni
mindazzal,mimúltját, jelenétés jövőjét
jelenti, jelentheti. 
AReformációtJohannesHonterus,Er-

délyreformátora,Brassószülöttehatására
1542ben vezették be a városba és a hoz
zá tar tozó falvakba. Így vált evangélikussá, 
formálódottvallásiközösséggé,gyüleke
zetté már a reformáció kezdeti szakaszá
banaBrassófalainkívülielővárosokban
lakó ma gyar ság is, létrehozva a Brassói 
Magyar E vangélikus Egyházat, amely az 
Ágostai hit vallás, Luther Kis és Nagykátéja 
ésaSchmalkaldenicikkekelveitkövette,
elfogadvánazIstenről,Szentháromságról,
Jé zus Krisztusról szóló általános keresz
tény hit elveket.

Az egyházközség alapításának lét re jöt tét 
semmilyen feljegyzett határozat nem szen
tesíti.SemaSzeli-krónika(aBrassóiMa-
gyarEvangélikusEgyházKisTüköre),sem
pedigaGödri-krónikanemszolgálpontos
adattal a magyar eklézsia meg a la kulásáról. 
KülönbenmagaGödriJános,a17évenát
Brassóbanszolgálótemplomépítőlelkész,
azemlítettkrónikaszerzőjejegyzimega
Brassai Evangyelika Ma gyar Ekklésiának 
históriájacíműművében:„Havalamely
Eklézsiának történt dol gainak leírása ne
hézségeknek és ké tel kedéseknek ki vagyon 
tétetve, bizony va lósággal ki vagyon tétetve 
a Brassai E van gyelika Magyar Ekklézsié
nak históriája i lyen nehézségeknek, annak 
eredetétőlfogva,szintén1713esztendeig.
(…)…mindazonáltal,ha(…)emlékeztető
írásoknemis találtatnak, (…)akézről-
kézre a da tott beszéd mégis jó segítséget 
nyújtebben.”

Bár a krónikában nincs a kezdetekre 
utalókonkrétadat,aXVI.századelejére
vonatkozóanaszerzőmégismegjegyzi,
hogy„AzakkoribuzgóMagistratusésFő
Pap nem hagyhatta a kevés Magyarságot 
vigasztalásnélkül:hanemarégimódszerint
gondot viselt arról, hogy nékiek Magyar Pa
potésMestert,azoknakszállást,Salariumot
éstemplomotésoskolátrendeljen.”

Ma már tudjuk, hogy a brassói ma gya
rok prédikátorának és iskolamesterének 
la kásul, s iskola, vagyis oktatás céljaira 
aLópiacutcábanbiztosítottaképületeta
városelöljárói.Azt istudjuk,hogyazIs-
ten tisz teleti helyet szintén a Magisztrátus 
je löl te ki, ami sokszor kiszolgáltatottságot, 
hátrányosmegkülönböztetést,megalázta-
tást eredményezett a magyar evan gé li ku
sokszámára.Akijelölthelyekrőlszinténa
Gödri-krónikatudósít,amelynekII.része
há rom szakaszban mutatja be a magyar 
ek lézsia számára kijelölt helyszíneket és 
ez zel párhuzamosan az eklézsia tu laj don
képpenisorsát.AzI.szakasza„Klastromi
templomban”valóállapotokat taglalja
körülbelül1549-től1713-ig,aII.szakasz
„AMagyarekklésiánakazIspotályTemp-

lomábanvaló fátumáról”szól,1713-tól
1718-ig,mígaIII.szakaszaz1718–1783
közöttiidőszakról,vagyis”AMagyaroknak
aBolonyaiTemplombanvalóállapotjáról”
tájékoztat.
AIII.résztulajdonképpenaz1783-as

évről,„AzevangyélikusMagyaroktulajdon
templomjoknaképíttetésérőlésállapot-
járól” tudósít:konkrétanaz1782-ben
megtartotttanácskozásokról,agyűjtésről,
az1783.március4-ialapkő-letételről,az
é pít kezés lefolyásáról, illetve annak ne
hézségeiről,azalig8hónapalattfelépített
templomfelszenteléséről,azegyházköz-
ségmindennapiéleténekátszervezéséről,
deugyanakkorszemélyeskedővitákról,
elégedetlenkedőkrőlis.

Erdélyben tehát a reformációtól kezdve 
éltekmagyarevangélikusok,elsősorban
Bras só városában és a Brassó környéki 
„csángó”magyarfalvakban,aszászegy-
házszervezetében.Bár1553és1577
közöttegy rövidéletűerdélyimagyar
evangélikusegyházkerületetalkottak,ezt
követőenháromévszázadonkeresztüla
szász egyház keretében éltek. A magyar 
gyülekezetekaXIX.századközepétől
próbáltakfüggetlenedniaszászegyház-
tól.Azelsőkonkrétlépés,amelyabarca-
ságimagyargyülekezetekönállósodását
célozta,1842-bentörtént,azÁgostaival-
lástételtkövetőbarczaimagyarpapoktár-
saságának megalakulásával. Ennek a tár
saságnak tagja Korodi Pál brassói lel kész 
is. A barcasági magyar papok tár sa sága 
többször is kéri a szász egy ház me gye 
vezetőségétől,aFőkonzisztóriumtól,sőt
aSzebenbenszékelőGuberniumtólisa
SzászOrszágosEgyházbólvalókiválást,
deezmindigmeghiúsul.Éppezért1874.
szeptember 3 án a magyar lel készi kar 
kimondta a végleges el sza ka dást, majd 
1886.március25-énazúgynevezett„ala
pítóconvent”,amelynektagjaaBrassói
Magyar Evangélikus Egy ház is, kimondja 
a kiválást, és megalakítja a „brassói ág. 
hitv.ev.magyaregyházmegyét”,amelya
MagyarKirályiVallás-ésKözoktatásügyi
Minisztérium jóvá ha gyá sával a Tiszai 
Kerületheztarozókilencedikegyházme
gye lesz.
Az1918–1927közöttiévekbenaBras-

sói Magyar Evangélikus Egyház más 
ma gyar evangélikus egyházközségekhez 
hasonlóan„légürestérbe”került.Trianon
után egy új, eddig még nem tapasztalt 
tör ténelmi helyzet, megannyi új, sa já to
san erdélyi társadalmi, politikai, gazdasági 
és egyházpolitikai huzavona jellemezte 
ezt a periódust. A tarthatatlan helyzet 
feloldására1922-benmegszületikegy
egységesmagyarpüspökséglétrehozá-
sánakgondolata.Végül1926.december
22-énaRománVallásügyiMinisztérium
jóváhagytaaRomániaiZsinatpresbiteri
ÁgostaiHitvallásúEvangélikusSzuper-
in ten dencia megalakulását, amelynek 
így ré szévé válhatott a brassói egy ház
köz ség is. 
RaduchGyörgylelkész1959-benké-

szültösszegzőegyháztörténetimunká-
jábanfeljegyziaz1911–1959közöttiidő-

szak fontosabb egyházi eseményeit. Íme 
né hány olyan esemény, történés, amely 
köz vetlen vagy közvetett módon folyásolta 
beazegyházközségéletét:
1915-benanagyésakisharangáten-

ge dése hadi célokra. Az egyházközség 
ér tékeit a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank ban helyezi el.
1917-benazorgonasípjainakrekvirálása.
1918-banaBudapestremenekítettér-

té kek hazaszállítása.
1922-ben rövidéletűújesperesség

a la kul „Brassóvárosi ágostai hitvallású 
evangélikusmagyaregyházmegye”elne-
ve zés sel, amelynek a brassói egy ház köz
ség is tagja lesz, az esperes pedig Moór 
Gyulabrassóilelkész.
1927-benazírókéntéslapszerkesztő-

ként is ismert Nikodemusz Károly lelkész 
meg választása.
1932.májusábanJárosiAndorkolozs-

vá ri evangélikus lelkész, író, színikritikus, 
teológiaitanárésReményikSándorköltő
az egyházközség által szervezett vallásos 
est vendége.
1932-benazegyházközségelhatározza

aTürkösiFerencutcaievangélikusiskola
építését,amelyet1933januárjábanmár
fel avatnak.
1934-benabrassóilelkészmegbízatást

kap a Bukaresti Magyar Evangélikus Egy
ház megszervezésére.
1937-benaziskolakéttanteremmelbővül.
1945-benazegyházközségmegvásá-

roljaa„PestSzálló”épületét.
1946:atemplombabevezetikagázfűtést.
1948-banállamosítjákazTürkösiFerenc

utcai iskolát.
1950-benazÁllamiAnyakönyviHivatal

azegyházközség1870-től1895-igvezetett
keresztelési, esketési és halotti a nya köny
veit hatósági rendeletre átveszi.
1951-benaLópiacutcaipapilakkéthe-

lyi ségét rekvirálják.
1953-banaBrassóbanközelfélévszá-

zadonátszolgálóRaduchGyörgylelkészi
meg hívást kap.
1958-banagyülekezetatemplomfel-

szentelésének175.évétünnepli.
1959-benaRaduchGyörgylelkészáltal

ké szített vagyonleltár alapján az egy ház
községtulajdonábanakövetkezőingatla-
nokvannak:
-aGheorgheBariţiuutcaiparochiális

épület,épült1635-ben;
-aKarlMarxutcaiemeletesház(„Pest

Szálló”),épült1864-ben;
-aKarlMarxutcaiföldszintesház,épült

1866-ban;
-aKarlMarxutcaitemplom,épült1783-

ban.
(Folytatjuk.)
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Kiss Béla ny. lelkipásztor

A k i k  e l ő t t e m  j á r t a k
Gosuly Kinga

T u z s é r
(Folytatás a 3. oldalról.)
Nagyon hiányoznak. De ekkor min-

dig e szembe jutnak a csillagok, és 
az, hogy mi is olyanok vagyunk, mint 
ezek a csil la gok. Nagyon sok kilométer 
távolságra egy mástól, és mégis olyan 
közel egy más hoz! Hisz egy helyre tarto-
zunk. U gyan arra a helyre. Az „egyszer-
voltunk-Tu zséron”-ok közé. Mert 
egyszer voltunk Tu zséron... Tuzséron, 
a millió emlékek falujában. 

Utószóként minden kedves diáknak 
a ján lom ezt a tábort! Megéri, becsszó! 

Néhány személyes emlék a püspöki 
csa ládról: Harmadéves teológiai hall ga-
tó ként mikor Kolozsvárra visszatértem a 
va ká ció után, a püspökné asszonyt egy kis 
zsá molyon ülve találtam a hálóteremben, 
a mint a vaságyainkat festegette, hogy szép 
ágyuk legyen a fiuknak. Szal ma zsák jaink 
keménységét maga a püspök pró bálta ki. 
Felejthetetlenek voltak a szilvás gom bóc 
vacsorák. Lakásának ajtaja min den ki előtt 
nyitva volt. Kolozsvárra látogató lel készeink 
természetesen mindig a püs pök vendégei 
voltak. Különös élményt je len tettek szá-
munkra a szombat esti pré ce sek. Rövid 
bibliamagyarázat után ál ta lá nos viselkedési 
szabályokról szólt, ta ní tott hogyan viselked-
jünk lányos házakban, ifjú sági szeretet-
vendégségeket szervezett. Pa naszainkat 
meghallgatta, elbírálta, or vo solta. Igazi lelki 
atyánk volt. Már se géd lel késze voltam és 
első kolozsvári pré di ká ciómra készültem, 
mikor kinyílt a püs pö ki iroda ajtaja, és Argay 
kiszólt: „Apám, el nézem, hogy a teológiai 
tanárok pus káz nak a szószéken, olvassák 
az ige hir de té sek 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:” meggon-
doltam, a pám. Nem vihetsz semmit a 
szószékre, csak a bibliát,” – és ismét rám 
csukta az aj tót. Mikor a prédikációra került 
sor, ki kí sért a sekrestyéig és szólt: Mutasd a 
bib li ádat. Én ezt a tanácsát megfogadtam. 
Ál talában csak a bibliát vittem magammal, 
né ha azt is becsuktam. Ezt persze ki fo-
gá solták: úgy látszik, mintha nem a biblia 
a lapján prédikálnál. El lehet vitatkozni a zon, 
melyik a helyes mód. Mindkettőnek van 
előnye és hátránya is.

Másik tanácsa: Ne hagyjátok szom bat-
ra az igehirdetésre való felkészülést. Az 
ördög nem alszik és szőrös mancsát ak kor 
dugja közbe, mikor a legjobbat a ka rod. Ezt 
a tanácsot is megfogadtam. Min dig már 
hétfőn megnéztem a kö vet ke ző vasárnap 
textusát. Egy hét alatt több fé le vázlatot is 
elgondoltam, amikről szom ba ton megálla-
pítottam, hogy nem jók.

Egy rövid történet az 1946. évi püspöki 
je lentés alapján arról, hogy mikor nem 
püs pök a püspök. Helyszín a brassói 
sé ta tér, időpont egy hajnali óra. Emberek 
si et nek munkahelyükre. Feltűnik két fia tal-
em ber, akik nem sietnek, ők ugyanis ha za-
felé igyekeznek, szeretnének mi ha ma rabb 
ágyba kerülni. A parkban találnak egy el-
dobott, üres konzerves vagy sörös do boz. 
Egyikük tréfásan a másiknak passzol ja, 
az meg vissza. Így mennek a sé tányon. 
Nem veszik észre, hogy hajnali sport juknak 
nézője is akad, egy rendőr sze mélyében. 
Igazoltatás csendháborítás mi att. Kiderül: 
a tettes fiatalok magyar e van gélikus lelké-
szek. A szűkszavú püspöki je lentés csak 
annyit említ, hogy a mundér vé delmében a 
püspök meginti őket. Csak ta lálgatni lehet, 
vajon fegyelmi vizsgálatot is kilátásba he-
lyezett a megintés, és hogy ju tott a püspök 
tudomására az eset? Talán a helyi hatóság 
jelentette? Vagy a kol le gák? Nem tudni. De 
robban a bomba. Egy a pa, nevezzük Minya 
bácsinak, és egy nagy bácsi, nevezzük doktor 
úrnak fe gyel mi vizsgálat beindítását kérik a 

püspök el len, mert nem volt joga „meginteni” 
a fi atalokat. Indok: a püspök nem püspök. 
Meg választásának, nincs állami jó vá ha-
gyá sa, nem tette le az állam irányában a 
hű ségfogadalmat.(Ez utóbbi csak a Groza 
kor mány idejében történt meg. Magyar 
nyel ven hangzott el a fogadalomtétel). 
A je lentés adós maradt a történet be fe-
je zé sé vel. Minden valószínűség szerint 
el csi tul tak a felkavart hullámok, nem lett 
belőle bí rósági ügy.

Egy másik rövid történet arról, mikor a 
püs pök több, mint primus inter pares: 
1959-et írtak akkor a naptárak. Bo szor-
kány égetős évek következtek a magyar 
egy házak számára. Egyházunk négy fi a tal 
lelkésze és 4 teológiai hallgatója ál lam-
ellenes összeesküvés koholt vádjával már 
rácsok mögött. Felsorolom nevüket: Mó-
zes Árpád, Antal László, Dani Péter, Kiss 
Béla, Gödri Oláh János, Veres Ká roly, Bibó 
László, Török András. (Majd nem mindenik 
egyház megemlékezett már tírjairól. A mi 
nevünk is olvasható a bras sói Remény-
ség Házának falán ta lál ha tó emléktáblán 
Brassó mártírjai között).

A Vallásügyi Államtitkárság (De par ta-
men tul Cultelor) nyilvános nagygyűlést hív 
egy be Kolozsvárra. Jelen van Iulian Sorin 
VÁ igazgató (1989 után a bukaresti zsidó 
hit község vezetője), helyi kiskirályok, sze-
ku sok, a vádlottak padján pedig a magyar 
egy házak püspökei. Köztük Argay püspök 
is, akit az általunk „elkövetett tettek szel-
le mi irányítójának” mondtak és vádoltak. 
Ő bátran kiállt mellettünk, kész volt a bör-
tönt is alázatosan elviselni, de engedjék 
sza badon fiait. Ezért a bátor kiállásáért 
há lásak leszünk életünk végéig.

1979. Argay György halála. Idézet a 
gyász jelentőből: életének 82., lelkészi szol-
gálatának 56., főpásztori mű kö dé sé nek 
33. esztendejében 1974. október 24-én 
Kolozsvárt bevégezte áldásos földi pá lya-
futását. Példamutató egy ház sze re te té vel, 
közvetlen, szelíd lelkületével fe lejt he tetlen 
munkása volt egyházunknak, aki nem 
nézte a maga hasznát, hanem min dig 
azon igyekezett, hogy Krisztus egy há za 
ügyét szolgálja. Földi maradványait ok tóber 
28-án 14 órakor a kolozsvári e van gélikus 
templomból kísérjük utolsó útjára.

Újabb kép: Molnár János, néhai ma-

ros vásárhelyi lelkész. Gyermekkoromból 
úgy emlékszem rá, mint lelkes ige hir de tő re, 
evangélizációs sorozatok pré di ká to rá ra. 
Még ma is fülembe cseng hangja, a mint 
lemennydörgött a csernátfalusi szó szék-
ből: „Ide figyeljen testvér, ne aludjon, ide 
figyeljen” – kiáltott le egy szundikáló a tya-
fira, aki „mélyen elmerült” a hall ga tás ban 
a fárasztó napi munka után. A ke rü leti 
irattárat böngészve az 1946. évi püs pö ki 
jelentésben bukkan fel Molnár János ne ve. 
Mivel kapcsolatosan? Északerdély is mét 
Romániához való csatolása után meg-
indult az exodus. Zselyk lelkésze (Mi ko la 
János) nyugatra távozik, a „kény szer ki-
üresítés” (?) miatt, de 1945-ben vissza tér. 
Gyülekezete azonban nem akarja vissza-
fogadni, mert neki tulajdonította, hogy a falu 
népe is elhagyta a községet és majdnem 
minden ingó vagyonát el vesz tette. A zsely-
kiek a református egy ház ba való betérés 
gondolatával fog lal koz nak. Az említett 
püspöki jelentés kiemeli Mol nár János 
munkáját, akinek az utolsó pil lanatban sike-
rült a zselykieket az át té rés től visszatartani.

Teológus koromban legátusa voltam. Két 
nap pal korábban jelentkeztem a lel ké-
szi hivatalban. János bácsi számtalan 
fi ának számtalan kerékpárjából kettőt 
meg nyergeltünk és kikarikáztunk a vá-
ros ba, hívogatni a gyülekezeti tagokat az 
is ten tisz te let re. Néhol megálltunk, be mu-
ta tott engem, mint ifjú Timoteust, máshol 
a bicikliről le sem szállva kiáltott át az út 
túl só oldalára: testvér, jöjjön a templomba, 
a mikor is az ifjú Timoteus stb... A temp lom-
ban ő maga harangozott, nem gomb nyo-
mással, de hagyományos módon. Más 
alkalommal nagynénémet látogattam 
meg Marosvásárhelyen. Biztosan tud-
tam, hogy otthon találom, nyomtam hát a 
csen gő gombot, mint a süket. Az utcáról is 
hal lot tam a csengőszót, mégis alig akartak 
be engedni. Végül kinyílt az ajtó, nagy né-
ném óvatosan kitekintett, beengedett, majd 
gyorsan bezárta az ajtót. Miért zár kó zol 
így, talán betöréstől félsz? – kér dez tem. 
Elmosolyodott, úgy válaszolt: Tu dod, most 
kell jöjjön Molnár János a nap tárral és 
ha beengedem, oda az aznapi e bédem. 
Akkor takaréklángra kell állítani a kályhát, 
félrehúzni a fövő levest, le kell ül ni imádkoz-
ni, énekelni. Ezért zárom az aj tót.

A naptárról jut szembe: a kommunista 
i dőkben csak kétezer falinaptár nyom ta-
tá sát engedélyezték, azt is csak akkor, ha 
biztosítottuk a megfelelő pa pír mennyi sé-
get. Volt úgy, hogy Brassóból szállította 
Tö rök László Kolozsvárra a papírt. A kész 
nap tárokat csak újév után lehetett for-
gal maz ni, mikor már minden szocialista 
nap tár elkelt. Molnár János, bár kicsi gyü-
le ke zete volt, mindig 400 naptárt rendelt és 
kész ségesen átvett minden megmaradt 
nap tárt is. Megtörtént, hogy kérésének 
nem tudtunk eleget tenni, nem tudtunk 
e lég naptárt küldeni. Megvásárolta az 
ELŐRE kommunista folyóirat naptárát, 
pi ros tintával ráírta: Krisztus nevében és 
vitte a naptárt. Általában 25 lejért árulta 
az 5 le jes naptárt, de egyedüliként mindig 
be küldte a teljes összeget a központi 
pénz tár ba. Igehirdetéseit több példányban 
le gé pelte és szétküldte azok számára, akik 
nem tudtak a templomba eljönni. Akkor 
nem létezett computer, írógéppel dol go-
zott. Nekem, mint kezdő lelkipásztornak, 
se gítségül, gyakran küldött ige hir de té se-

i ből. Egy alkalommal, mikor kibontottam 
a vastag levélcsomagot, megdöbbenve 
ol vas tam a tintával írt bevezető sort: Tarts 
a szöveg elé egy tükröt. Kiderült, fordítva 
tet te be az indigót, tükörírással készült a 
szö veg, sajnálta megsemmisíteni, azért 
ír ta a használati utasítást. Így is be bi zo-
nyo sodott a korinthusi levél 13. fe je ze té nek 
igazsága: Tükör által, homályosan lá tunk. 
Utolsó emlékem róla: egy templomi ün-
nepség alkalmával felállott a temp lom pa-
dok között, és fejből elszavalta Re mé nyik 
„Ahogy lehet” című versét.

Újabb pillanatfelvétel: Rajta Maglódi 
Lá nyi Pál mokrai (Apatelek) lelkész. A 
„négy év alatt” enyedi teológus. A kép 
meg e levenedik: Lányi Pál csernátfalusi 
le gá tus. Az ünnepi harangozás alatt fel-alá 
sé tál gesztikulálva az udvaron, mondja a 
pré di kációját. Eközben nem veszi észre 
a pad lásfeljáróhoz támasztott létrát. Be-
le üt közik. Megdöbbenve bocsánatot kér, 
és mintha mi sem történt volna, folytatja 
szö ve gét és sétáját. Mindig nagy hangon, 
lel ke sen beszélt. Általában csitítani kellett: 
csen desebben Pali, halkabban Pali. Ug-
rom az időben: temesvári lelkészi ér te kez-
leten vagyunk. Lányi Pál megbízatást kap 
Matos Pál esperestől az Ortodoxia cí mű, 
románnyelvű folyóirat néhány ér de ke sebb 
cikkének ismertetésére. Meg ré mülve 
látjuk, hogy Lányi 3 teljesen teleírt fü zettel 
érkezik Úristen, csak nem akarja fel olvasni 
az egészet? Csak a fon to sab ba kat Pali, inti 
az esperes is. És Pali ne ki hevülve olvasni 
kezd. Most szé gyen kez ve vallom be: nem 
tudtuk komolyan venni Pa lit, egészen 
addig, míg…

Egy áthavazott éjszaka után szórvány-
is tentisztelet megtartására indul. Au tó-
busszal megy, de az nem viszi be szol-
gá lati helyére. Pár kilométert gyalog kell 
meg tennie. Közben besötétedik, leszáll a 
köd, eltéved. Nem tudja, hol van. Kivá laszt 
egy fát, mely esetleges védelméül szol gál 
farkas-támadás ellen, és hogy meg ne 
fagyjon, egész éjszaka a fa körül sé tál. A 
hajnali tejbegyűjtő autó sofőrje ve szi észre 
és szállítja be a faluba. Mindkét lá bán lefa-
gytak lábujjai. Kezelésre Ko lozs vár ra kerül, 
rövidesen nyugdíjazzák. Meg ü resedett 
szolgálati helyének betöltése nagy gondot 
okozott az egy ház ke rü let nek. Utolsó emlé-
kem: nagyváradi te me té se alkalmával egy 
eltévedt galambfióka ver gődve berepül 
a gyászolók sorába és le száll valakinek 
a vállára. Megdöbbentő kép számomra 
és megint belém nyilallik: nem vettük 
komolyan. Remélem, Pali meg bocsátja 
könnyelműségünket.

Argay György


