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Bethlen Gábor emlékév 

Teológusok munkatábora Marosillyén 

400 éve, 1613. október 23-án a kolozsvári országgyűlés fejedelemmé választotta 

Bethlen Gábort. E jeles évforduló alkalmából a budapesti Bethlen Gábor Alapítvány a 2013-

as esztendőt Bethlen Gábor emlékévvé nyilvánította. Alakja és kora az év folyamán sokszor 

és sokféleképpen kerül a középpontba, különböző rendezvények és ünnepségek tartatnak úgy 

Erdély-szerte, mint az anyaországban. A már körvonalazódott és közzétett programok szerint 

Kolozsváron egészalakos Bethlen szobrot állítanak, de lesz diákvetélkedő, konferencia, több 

előadás, megemlékezés, és jubileumi díjátadó is. 

A Diaszpóra Alapítvány munkaközössége is a nagy fejedelem emléke előtt kívánt 

tisztelegni azzal, hogy 2013. július 8-12 között kolozsvári teológusok bevonásával 

munkatábort szervezett a Hunyad megyei Marosillyére. Úgy gondoltuk, hogy a meghirdetett 

emlékév kapcsán bizonyára megélénkül a Bethlen Gábor emlékhelyek iránti érdeklődés és 

megsokszorozódik a Marosillyére, Bethlen Gábor szülőföldjére látogató turisták száma. Ilyen 

meggondolásból rendbetételi munkálatokat szerveztünk, melyen név szerint részt vettek: 

Burian Melinda, Hajdú István, Madaras Mihály, Orbán Mihály, Szász Zoltán, Tussai Endre, 

valamint Forstenheizler Csilla és Vetési László. A műemlékvédelmi akció az Erdélyi 

Református Egyházkerület és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósulhatott meg. A tábor 

időtartama alatt a dévai Melite-házban volt szállásunk. 

 Marosillyét 1574-ben Báthory István tette fejedelmi várrá. Bethlen Gábor itt keltezett 

rendeleteiben a református hitre térő román papokat felmentette a jobbágyi szolgálatok alól. 

Szárhegyi székelyeket telepitett be Illye északnyugati részére, amelyet a mai napig Secui-nak 

neveznek. Az itteni reformátusok a parókiához ragasztott, vesszőből font imaházban tartották 

fél évszázadon keresztül istentiszteleteiket. 1797-re, Tóth Dániel gondnok áldozatos 

munkájának, illetve az erdélyi és tiszántúli gyülekezetek adományainak köszönhetően, 

felépült a marosillyei reformátusok ma is álló hajléka. Késő-barokk bútorzata is ekkor készült. 

Legszebb darabjai a festett szószékkorona, az éneklő pulpitus és a faragott ajtó. Önálló papja 

a gyülekezetnek 1968-ig volt, utána Dévához csatolták. Hívei már nincsenek, a parókián egy 

románul beszélő házaspár lakik, a férfi nagyapja magyar református gondnok volt. 

Kitakarítottuk az évtizedek óta használaton kívül álló református templombelsőt. 

Letisztítottuk a padokat, karzatot, falakat a rettenetes portól és rengeteg pókhálótól. Kiráztuk a 

szőnyegeket és teritőket. Rendbe tettük az egyházi irattári szekrényt. A templom környékét 

megtisztítottuk a környező bozótoktól és egyéb növényzettől, valamint az omladékoktól. 

Eltávolítottuk a több teherautónyi  évszázados galambürüléket a toronyból. Felszabadítottuk a 

marosillyei református temető sírköveit a tövis és akácbozótoktól. A munkagépek és serény 

kezek nyomán „kibújtak” a sírkövek, fellélegezhettek a szinte mindent teljesen eltakaró zöld 

növényzet uralma alól. 

Helyzetfelmérés és tanulmányi jellegű ismerkedés céljából megnéztük a környék 

néptelen templomait és bejártuk a magyar temetőket.  

 Branyicska. A branyicskai kastélyt a Jósika-család előtt a 16. században Bethlen 

Farkas és Martinuzzi Fráter György is bírta. A főúri épületet Petrovics Péter, tiszántúli 

főnemes, a magyarországi reformáció támogatója, a törökkel való szövetség híve 
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leromboltatta. 1590-ben építtette újjá Szalánczi László, mint négyszög alaprajzú, négy 

sarokbástyás várkastélyt. 1757-ben a négy sarokbástya közül kettő lakhatatlanul romos volt, a 

Maros felőli szárny félig le is omlott, és főleg az északi szárnyat használták. 1784-ben a 

felkelő parasztok felgyújtották, a 19. század elején állították helyre. A kastély néhány hónapja 

látogatható, mióta a fogyatékkal élők gondozóotthona a területéről egy új épületbe költözött. 

Gyümölcsöskertjében kápolna, kicsi udvari templom áll. A bejárati ajtó fölött levő latin 

ajánlósorokat tartalmazó kőtábla tanúsága szerint Jósika Gábor (Jósika István unokája) 

építette 1695-ben a Boldogságos Szűz tiszteletére. Egy 1757-ből származó leltárból így 

rajzolódik ki az egyházi épület alakja: „…vagyon egy kőből rakott kápolna, a fede(le) 

zsindelyes, régi és régiség miatt rothadásra hajlandó; az oldalain három hosszú üvegablaka 

és két kisebb kerek ablaka, az egyiken csak deszkarostély vagyon, az másik üvegből van”. (B. 

Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak) Jelenleg a kápolna tulajdonjoga tisztázatlan, igen 

romos állapotban van és különleges karbantartási munkálatokat igényelne. 

 Brád. Barnaszén és aranyérc kitermelő hely, turisztikai szempontból főként a több 

mint száz éve alapított Aranymúzeumáról ismeretes. Már a római korban bányásztak aranyat, 

de a középkorban a nemesfém kitermelés alábbhagyott, a bányák működését a 18. században 

élesztette újjá a Ribiczei, majd később a Tholdalagi és Zeyk család. A Horea–Cloșca féle 

parasztfelkelés kezdetén, 1784. november 2-án a fellázadt parasztok Crișan vezetésével 

lerohanták Brádot és megöltek 14 nemest és a református lelkészt. 1848 októberében a román 

felkelők a település középületei mellett a református templomot is lerombolták.  

Egy 1837-es látogató csúnya, kicsiny falunak írta le, egy kis bolttal, sóárudával, nemesi 

udvarházakkal, érczúzókkal és egy fűrészmalommal. 1858-ban az idelátogató Jókai Mór sem 

fest róla kedvezőbb képet: „Sok időbe került, mig éjfél idején Brádon meg tudtuk magunknak 

magyaráztatni, hogy merre menjünk ki innen. Pedig ugy kivánkozott ki abból az ember. Én 

nem tudom, talán a mondák emléke okozta azt, de illyen szomoru falut én sohasem láttam; 

ollyan elhagyatott minden; még a piacz közepén is van valami különös épület-rom, a minek a 

tájékát kerülik az emberek, szintén jól esett, mikor kiigazodtunk belőle…”(Regényes 

kóborlások  Jókai Mórtól).  

Az első világégést követően öt évig működött elemi osztályokkal a református felekezeti 

iskola. 1922-ben a templom és a papilak kivételével a református egyház minden vagyonát 

elvették. A kommunizmus idején fellendült az aranybányászat, a biztos megélhetés reménye 

több ezer embert vonzott ide az ország minden szegletéből. A brádi református gyülekezet 

ebben az időben 200-250 főre duzzadt. Dezső János későbbi brádi gondnokkal és családjával 

az élen akkoriban 40 vajdakamarási család költözött Brádra. A több ezer bányász azonban az 

1990-es évek elején a bányák bezárásával elveszítette munkáját, sokan ekkor vagy a 

nyugdíjazásuk után tértek vissza szülőfalujukba. A napjainkban 40 főre apadt gyülekezet 

2010-ben eladta a református parókiát, aminek árából újítatta fel templomát. Ott jártunkkor a 

református templomot és volt református parókiát jó állapotban találtuk, a volt felekezeti 

iskolának viszont híre-hamva sincs, teljesen lebontották, területe gyomos.  

 Körösbánya. Elsőként a falu elején levő katolikus és református temetőben tettünk 

sétát. Az itt elvégzésre váró sürgős munkálatok is több napot vennének igénybe és jelentős 

számú munkaerőt igényelnének. Körösbánya Zaránd vármegye székhelye volt, egyike azon 

kevés helységének, ahol jelentős számú magyar közösség élt, túlnyomó részt hivatalnokok, 

birtokosok, iparosok és kereskedők. Aranybányáit már a rómaiak is művelték. A magyar 

királyok a 14. században német bányászokat telepítettek be. A következő századokban 
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aranybányászata a paraszti kitermelés szintjére esett vissza, s a gazdálkodás mellett az itt élők 

fő foglalkozásává vált az aranybányászatnak családi tárnák szintjén való művelése. Ennek 

köszönhetően a 19. század folyamán végig igen gazdag településnek számított. 

18. századi református temploma hívek nélkül maradt. A polgármesteri hivatal jóvoltából 

külsőleg igen jó állapotba került: a fedélszerkezet megújult, a falakat újravakolták és 

újrafestették. A templombelső munkálatai is elkezdődtek, a templom újradeszkázása 

folyamatban van és a beltérben levő munkaanyagok a munkálatok további folytatását vetítik 

előre. A templommal szemben levő, egykor református parókiaként fungáló épület már nincs 

egyházi tulajdonban.  

A 14. századi műemlék ferences templom és kolostor zárva volt, a „kulcsos ember” felől 

pedig hiába tudakozódtunk, nem kaptunk útbaigazítást. (Valószínűleg, ha az Avram Iancu 

emlékháza felől érdeklődtünk volna, biztos nagyobb sikerrel járunk. Abban még a központban 

elhelyezett óriási méretű tájékoztató tábla is eligazítással szolgál.) Már a középkorban voltak 

itt ferencesek, akik a török veszély idején kolostorukat erőddé alakították. A plébániát a 18. 

század elején a dévai bolgár ferencesek szervezték újra. A templomot és kolostort középkori 

alapokon 1763–1768 között építették. A középkorból csak a templom mérműves ablakainak 

felső része és a támpillérek vízvetői maradtak meg. A történelem viszontagságaiból ennek az 

épületnek is kijutott: 1784-ben a felkelők feldúlták, 1848-ban felgyújtották. A hatóságok 

1950. május 23-án ide internálták Scheffler János szatmári püspököt és két évvel később 

további 37 ferences atyát. Csak 1964-ben hagyhatták el a kolostort és a börtönt.   

Látogatásunk alatt a templom és a kolostor körül csend honolt, bár nyaranta legalább megtelik 

élettel, a dévai Szt. Ferenc Alapítvány körösbányai tábora révén. Körösbánya egyik 

érdekessége, hogy itt született Medgyessy Béla, Medgyessy Péter volt magyar miniszerelnök 

édesapja.  

 Kristyor. Ahogy a főútról betérünk Kristyor felé jókora emléktábla adja tudtára az 

utazónak, hogy (szószerint) ezen a településen pattant ki az 1784-es felkelés első szikrája. 

Kristyor 14. századi gótikus, faerkélyes, jelenleg ortodox műemléktemplomát eredetileg a 

római katolikus püspökség építetette a hegyvidék görögkeleti jobbágyai számára. A téglából 

és kőből emelt istenháza különlegessége a falfestményein megörökitett magyar szentek:  

István, László és Imre.  Mi a települést főként azért kerestük fel, hogy árván maradt 

református romtemplomának állapotát szemrevételezzük. Bár túl kevesen voltunk ahhoz, 

hogy abban az órában bármit is tegyünk, bízunk abban, hogy puszta jelenlétünk is jelzés volt a 

közösség felé: nem feledtük el a romos Isten –hajlékot és a templom cintermében nyugvó 

hajdani gyülekezetet. Az előző településekhez hasonlóan a kristyori magyarság is sokat 

szenvedett. 1784. november 4-én református papja és a Kristsori család tagjai váltak a Horea–

Closca-féle parasztfelkelés első áldozataivá. Erről Jancsó Benedek Erdély története című 

művében eképpen olvashatunk „Crișan feldühödött, vérszomjas csapata Kuretyből a közel 

fekvő Kriscsor községébe ment, ahol megtámadták a kriscsori nemes udvarokat, és 17 

nemesembert megöltek - köztük a Kristyóri család 12 tagját.” 1848 őszén a felkelők tizenkét 

református polgárát ölték meg, javarészt ismét a református gyülekezet zömét alkotó Kristyori 

család tagjait. Temploma, papi laka földig rontatott. 1863-ban 40 főből állt a gyülekezet. 

Akármilyen kicsi is volt a kristyori eklézsia, mégis neki köszönhet egy kiemelkedő 

egyéniséget a magyar református egyház. 1888-ban itt született Mátyás Ernő református 

teológus, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzora. 1883 és 1927 között, 46 

éven keresztül, a kristyori gyülekezet lelkésze a lukafalvi származású Mátyás János volt. Az ő 

lelkipásztorsága alatt még volt egy kicsi magyar élet a Mócföldnek ezen szegletében: volt 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Avram_Iancu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_Birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9va
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rm%C5%B1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A1mpill%C3%A9r&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADzvet%C5%91&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Scheffler_J%C3%A1nos
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tika
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Imre


4 

 

magyar tannyelvű iskola, majd az I. világháború után rövid ideig felekezeti iskola. A 48-ban 

elpusztított templom helyett az ő idejében új templom és papi lak is épült. Kristyort 1927-től 

Brádhoz csatolták, majd a használaton kívül maradt parókiát is eladták. A kristyori anyakönyv 

utolsó bejegyzése 1983-ból származik, ekkor 11 fős volt a gyülekezet. Az 1906-ban Kristyori 

János adományozta 34 kg-os kis harangot 2001-ben, az akkor két lélekre apadt gyülekezetből 

Dévára szállították és a Melite Református Gyülekezeti házban szolgál tovább.  

Szomorúan tapasztaltuk, hogy a román lakosság elkezdte temetkezési hely gyanánt a 

református templom környékét is megszállni. A rájuk jellemző rámenős közelségben 

temetkeztek rá egy másik felekezet használaton kívüli ugyan, de mégiscsak szakrális terére. A 

templombelsőben még ott találhatóak az egyházi bútorzat részletei: a karzat és a szószék egy 

része. A fedél nélküli falak sürgős állagmegőrzési munkálatokra szorulnak.  

Lehangoltan ereszkedtünk lefelé a kristyori templom dombjáról. Hátunk mögött 

hagyva ismét egy szomorú sorsú református templomot. Utolsó pillantást vetve a templom 

felé, a torony tetején levő csillag ragadta meg figyelmünket. A tetőzet ugyan négy évvel 

ezelőtt beszakadt, de a csillag konokul tartja magát, figyelmeztető jeleként az eltűnőben levő 

mócföldi magyar reformátusságnak. 

 

 

2013. július 19.         Forstenheizler Csilla 


