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A könyv megjelenését
Dr. Biró József Zete támogatta.

Előszó
„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten Igéjét hirdették néktek.
Figyeljetek életük céljára, és kövessétek hitüket” Zsid. 13,7
1931–1971.
Negyven esztendő, egy bibliai emberöltő.
A Kolozsvár-hidelvei református gyülekezet leggyakrabban emlegetett
lelkipásztorának itteni szolgálati ideje. Évek, emlékek, iratok, képek.
Bíró Mózes lelkipásztor. És orvos. Isten szolgája.
Két életrevaló kolozsvári gyülekezet – a kerekdombi és az iriszi – létrejötténél bábáskodott. Három jól működő református iskola lelki vezetője az 1948-as államosításig. Kórusszervező. A kolozsvári hidelvei Hóstát
talán nem is találkozhatott volna akkoriban számára jobban megfelelő, a
sajátos lelki, anyagi vagy éppen társadalmi kihívásokat ennyire jól kezelő
pásztorral.
Nem véletlen, hogy Tulogdi József atyánkfiának megemlékező írása
megszületett, kezünkbe vehetjük, olvashatjuk. Neki és másoknak fontos
volt és ma is az, amit majd negyven éven át Biró Mózes lelkipásztor tett,
szolgált, alkotott és hátrahagyott Urának, Jézus Krisztusnak a nevében.
Tudjuk, hogy Istené a dicsőség és a dicséret – de mi hálásak vagyunk érte.
Őérte, Isten szolgájáért. A majd negyven esztendőért, mellyel itt, a kolozsvári Hidelvén szolgálva, a hely és az emberek emlékébe íródott, hogy sokakat Urának, Jézus Krisztusának szolgálatára buzdítson.
Mi is Isten szolgái legyünk!
Szőllősi János lelkipásztor
Kolozsvár-Hidelvi Református Egyházközség
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Dr. Biró Mózes
lelkipásztor és orvosra emlékezünk,
halálának 40. évfordulóján
Miklósfalva, 1902. szeptember 12. – Kolozsvár, 1971. július 21.
,,És a világ elmúlik, és annak kívánsága is;
de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”
( János Közönséges I. levele. 2:17)

Mi, református emberek, nem szeretjük az embert dicsőíteni és magasztalni. Azonban feltétlenül ismernünk kell a múltunkat ahhoz, hogy erőt
meríthessünk a megmaradásunkhoz. Soha nem szabad elfeledkeznünk
azokról, akik előttünk jártak és példamutató életükkel utat mutattak nekünk és az utánunk következő nemzedékeknek. Ezek a gondolatok foglalkoztattak, amikor megpillantottam Dr. Biró Mózes síremlékét a kolozsvári
Házsongárdi temetőben.
A Kolozsvár-Hidelvi Református Egyházközségben 39 éven át szolgálta népét ez a köztiszteletben álló lelkész, orvos és kitűnő szervező, az erdélyi
reformátusok történetének egyik legnehezebb időszakában.
Hidelvén a reformátusok lélekszámát a kolozsvári földészek, a hóstátiak,
vasúti munkások, gyári munkások, iparos emberek alkották, akikkel szinte
bensőséges, családi viszonyt alakított ki. Kitűnően átfogta és megszervezte
az egyházi élet minden területét. Szervezői képességét bizonyítják a lelkészi
munkássága során elért eredményei. Nem egyedül dolgozott. Munkatársait folyamatosan beavatta a Kolozsvár-Hidelvi Egyházközség ügyes-bajos dolgaiba.
Minden tennivalóját, minden döntését időben megbeszélte a presbiterekkel.
Minden munkatársa úgy érezte, hogy az egyházközségnek nagy szüksége van minden ember munkájára, ezért örömmel vállalták a feladatokat.
Megtisztelve érezték magukat, hogy segíthettek.
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Áldozatos szervezői munkájának köszönhetően, a kolozsvár-hidelvi
lelkipásztorsága alatt a két világháború közötti időszakban több dalárda is
működött egyszerre. Ilyen volt a Kolozsvár-Hidelvi ,,Kálvin János” Templomi Vegyeskar, a Kolozsvár-Hidelvi Földészek Egyházi Énekkara, a KolozsvárHidelvi ,,Bethlen Gábor” Egyházi Énekkar Vegyeskara, a Kolozsvár-Hidelvi
Bethlen Gábor Énekkar Férfikara, a Kolozsvár-Hidelvi Zwingli Egyházi
Énekkar, a Kolozsvár-Hidelvi Református Iskola ,,Kis” Énekkara. Összesen
hat énekkarral jelentkezett be az 1938. május 8-án megtartott egyházi dalárdaversenyre.
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A sáfárperselyekről
Korán felismerte a Trianon utáni, immár nemzeti kisebbségben élő reformátusok anyagi nehézségeit. 1934. augusztus havában munkatársaival
együtt kidolgozta és megszervezte a sáfárperselyes akciót, amelyet azután
több református gyülekezet is átvett és követett. A hidelvi egyházközséghez tartozó utcákat 34 csoportra osztotta, majd az önkéntes lelkigondozók,
a csoportok felelősei szétosztották a sáfárperselyeket, amelyekbe a sáfárpersely-tulajdonosok jövedelmük önkéntesen felajánlott 10%-át helyezték
el. A sáfárperselyeket a megbízott személyek havonta kicserélték. Ezzel az
eljárással biztosították az egyházközség intézményének a fenntartásához
szükséges rendszeres anyagi fedezetet.
A sáfárperselyek belsejét négy részre osztották. Külön rekeszbe került a
templom fenntartásához, a nélkülözőknek, az iskola és kórház, valamint az
imaházak fenntartásához szükséges pénz.
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A sáfárperselyekre az akkori püspök, Dr. Makkai Sándor (1890–1951)
adta áldását.
A Kalandos utcai Református Napközi Otthont és a Református Kórházat is a második világháború alatt, 1944. június 2-án bombatalálat érte, aminek következtében a közvetlen közelében álló hidelvi református templom
tetőzete is megrongálódott.
A Református Kórház (ma a megyei mentőalakulat és a III-as gyermekkórház), amelynek a sorsát Biró Mózes a szívén viselte, és a fenntartásához
kitartóan gyűjtögette az anyagiakat, az államosítás után állami tulajdonba
került. A kórházban dolgozó diakonisszák részt vettek a gyülekezet munkájában, főleg a gyerekek vallásoktatásában. Sajnos mind a mai napig nem
került vissza jogos tulajdonosához, a református egyházhoz.

A Zsoltároskertről
Biró Mózes, a fiatalok egyházi nevelése érdekében, az ifjak kulturált szórakozását is megszervezte.
Vasárnapi istentiszteleteket tartott a Kolozsvár-Kerekdomb egyik magánterületén, festői környezetben, amely Zsoltároskert néven került be a
köztudatba. A fiatalok a Zsoltároskertben ismerkedtek egymással, egyházi
énekeket énekeltek, Istenben való hitüket erősítették, s közben kitűnően
szórakoztak. Sokan itt ismerték meg leendő házastársukat. Azonban az
1931–34-es ateista áramlat hívei nem szívesen nézték el a hidelvi református gyülekezet buzgólkodását a fiatalok nevelésében, sőt, ellenszenvvel fogadták Biró Mózes kezdeményezéseit. Később, a második világháború utáni hatalomváltást követő években, amikor a református lelkipásztorok nagy
részét hamis vádak alapján bebörtönözték, a nyomás még inkább növekedett. A megosztott gyülekezeten belül is kezdték támadni a tiszta erkölcsű
lelkipásztor áldásos munkamódszerét. Biró Mózesnek azonban ezekben a
nehéz években is sikerült megőriznie a Hidelvi Református Egyházközség
egységét. (Lásd az 1946–1960 közötti Hidelvi Református Egyházközség
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Presbiteri Jegyzőkönyvét, valamint az 1957-es évi konfirmáló növendékek
létszámát, az ide vonatkozó fényképen.)
Ma az alkalmi kiadásokban megjelenő Kolozsvár-irisztelepi református
gyülekezet lapja, a régi szép időkre emlékezve, Zsoltáros Kert címen kerül
az olvasók kezébe. (A mai irisztelepi templom és parókia helyén működött
a ,,kis” zsoltároskert.)
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A Kalandos Társaság székházépítéséhez
való hozzájárulása
Mindenre kiterjedt a figyelme. A hidelvi hóstátiak erkölcsi és anyagi támogatását szívügyének tekintette.
A hidelvi Kalandos Társaság, amely 1587-ben alakult, 1919-ben, a hatalomváltást követő statárium ideje alatt, átmenetileg nehéz időket vészelt át.
1931. dec. 19-én, módosított alapszabályzattal, visszakapta a működési engedélyét, A Kolozsvári Földészek Temetkezési Társulata néven. (Itt kiemelem
Dr. Tufán Sándor ügyvéd szerepét, aki az akkori hatóságokkal szemben a
hidelvi egyházközség ügyeit képviselte.) Négy év múlva, 1935–1938 között, székházat építettek az Irinyi utca (Papiu Ilarian) és a Zsigmond király
utca (Maramuresului) sarkán. Biró Mózes a székház építését szívvel-lélekkel és egyben anyagilag is támogatta. Neve ma is ott látható a székházépítők
emlékére készített nagy márványtáblán. Jelentős összeggel járult hozzá a
székházépítési akcióhoz. Olyannyira támogatta a hidelvi Kalandos Társaság munkáját és székházépítési törekvéseit, hogy a régi öregek még ma is
szeretettel gondolnak reá. Egy életen át a hidelvi közösségért, a református
testvéreink jólétéért küzdött és alkotott. Szelleme ma is itt van közöttünk,
együtt él velünk! Ahhoz, hogy érzékelni tudjuk, milyen időket éltek át elődeink, arra A Kolozsvár-Hidelvi Református Gyülekezet Örök Bibliaolvasó
Emlékeztetője című zsebnaptár első oldalán egy bepecsételt szövegből következtethetünk: ,,A királyi helytartóság nevében a rendőrhatóság 1939. II.
23-tól minden gyülekezeti munkánkat újra engedélyezte.”
Ebből az idézetből jogosan következtethető, hogy előbbi dátumig a hatóság minden lehetséges eszközzel meggátolta és visszaszorította a gyülekezeti munkát.
A második világháború alatt a székházban a gyermekek számára napközi
otthont üzemeltettek, ahol meleg ételt is biztosítottak. Sokan éltek a lehetőséggel, mert a családfenntartó férfiak nagy része az orosz fronton volt, s így az
asszonyokra hárult a család eltartásának nehézsége és a gyermekek gondozása.
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A Kalandos Társaság székháza 2010 januárjában (Fotó: Tulogdi József)

A Kalandos Társaság székházát a második világháborút követő években államosították, majd 1998-ban, hosszan tartó jogi huzavona után, újra
A Kolozsvári Földészek Temetkezési Társulata tulajdonába került.

Biró Mózes emberségből jelesre vizsgázott
a második világháború ideje alatt
Egyik legszebb emberi tulajdonsága volt, hogy mindig a gyengék, a rászorultak és üldözöttek oldalára állt.
Nem rettent vissza semmitől, ha olyanoknak kellett segítenie, akik különböző élethelyzetekben bajba jutottak. Kilenc izraelita vallású személyt
keresztelt át református vallásra, abban a reményben, hogy megmenti őket
a deportálástól (lásd a Kolozsvár-Hidelvi Egyházközség Megkereszteltek
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Anyakönyvét). Zsidó gyerekeket bujtatott a Kolozsvár melletti Elővölgyben,
a református szórványgyülekezet egyik tanyáján. Gyermekmentő akcióját a
következő idézet is bizonyítja: ,,Amikor Kolozsváron a helyzet válságosra
fordult, Járosi Andorné Brandt Laura a náluk rejtőzködő Kádár Annát elvitte Elővölgybe, Biró Mózes református lelkész tanyájára, mert ott nagyobb biztonságban volt. Három hét múlva azonban egy gyanús alak tűnt fel a tanyán,
ezért 1944. május 23-án Járosi Andorné érte jött és együtt gyalogoltak vissza
Kolozsvárra.” (Lőwi Dániel: A kálváriától a tragédiáig c. kötet 261., 407. o.,
Koinonia, Kolozsvár, 2005.) Itt meg kell említenem, hogy nem Biró Mózes
tulajdonát képezte az említett tanya, hanem a szórványgyülekezet imaházaként használt épületről van szó, amely Miszti János tulajdonát képezte.
Az 1944. júniusi szőnyegbombázás borzalmait Kolozsváron élte túl, azonban az 1944. október 11-én bevonuló szovjet csapatokat már nem akarta
megvárni. Családja a szőnyegbombázás után, az előző évekhez hasonlóan,
a nyarat a nagyszülőknél, Budapesten, illetve Balatonlellén töltötte. Mint
apa és férj, úgy érezte, hogy három apró gyermeke és felesége életveszélyben
vannak. Nem merte megkockáztatni, hogy az átvonuló szovjet front elszakítsa családjától. Kötelességének érezte, hogy családja mellé álljon ezekben
a borzalmas időkben. Így hát október 3-án írásban értesítette feletteseit, a
református püspökséget, hogy családja védelmezésére átmenetileg elhagyja Kolozsvárt. Azonban gondoskodott a gyülekezetéről. Erre az átmeneti
időszakra a hidelvi gyülekezet lelkigondozását Pekri Józsefre és Cseresnyés
Ferenczre, a Székelyföldről Kolozsvárra menekült segédlelkészekre bízta. Mondanom sem kell, hogy helyesen cselekedett, ugyanis a bevonuló
szovjet hadsereg a különbözö egészségügyi vagy más okok miatt a városban
maradt férfiakat, főleg a német és magyar anyanyelvű lakosság egy részét
összefogdosta és szovjet munkatáborokba hurcolta, ahol a foglyok nagy része elpusztult az embertelen körülmények és a kegyetlen rabszolgamunka
következtében. Így történt meg az alábbi eset is, amelyet Szilágyi Károly
mondott el nekem: ,,Szilágyi András, a Hidelvi Református Egyházközség
főgondnokának fia, Szilágyi Ferenc, éppen a lakásán borotválkozott, amikor
a fél arca le volt borotválva, rátörtek az oroszok, kirángatták a házából és
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munkatáborba vitték. Soha többé nem jött haza”. A borzalmas kegyetlenkedések során a nőket sem kímélték. A részeg, alkoholmámorban úszó ,,dicsőséges szovjet hadsereg” katonái a női lakosság nagy részét megerőszakolták.
A szerencsétlen áldozatok házait kirabolták. (Lásd: Polcz Alaine kolozsvári
származású írónő Asszony a fronton című regényét.) Gyermekkoromban a
nagymamám mesélte el, hogy amikor az oroszok betörtek a lakosok házába, köszönés helyett azzal kezdték: ,,DÁVÁJ CSÁSZ! (Magyarul azt
jelenti, add ide az órádat!) Mindent elvittek a házakból, ami értékes volt
számukra. A háziállatokat, a baromfit, lovat, tehenet vagy elhajtották, vagy
megsütötték és minden ehetőt megettek, mind a falvakban, mind a városokban. Ezeknek a lakosság körében végzett fosztogatásoknak a következtében
borzalmas éhínség uralkodott a háború utáni években. Sajnos erről a történelemkönyvek sokáig hallgattak.
Biró Mózes családjával együtt a még mindig zavaros időkben, hathónapi
távollét után, Budapest ostromát követően, 1945. március 31-én visszatért
Kolozsvárra a gyülekezetéhez, ahol hívei örömmel fogadták. A református
egyház akkori törvényei szerint szavazást rendeltek el a hidelvi lelkipásztorsága további gyakorlása ügyében. Itt meg kell említenem, hogy 1942ben, a háború alatt, mivel több egyházi adót gyűjtöttek be, mint amennyit
globálisan előirányoztak, a hidelvi gyülekezet érdekeit tartva szem előtt a
pénzügyi kiadások tekintetében, a presbitériummal közösen úgy döntöttek, hogy ezt a rendelkezésre álló plusz pénzalapot a gyülekezet érdekeit
szolgáló létszükségleti kiadásokra fordítják, és nem fizették be idejében az
egyházmegyei és egyházkerületi járulékot. Ezért feljelentették, amire írásban válaszolt. Baniról banira elszámolt a kiadásokról. Beszámolóját a saját
költségén tette közzé, majd saját számlájára kölcsönt vett fel és befizette
a járandóságot. A beszámoló címe: Biró Mózes: ,,Egy feljelentés (=az ügy
elintézése) a N-tiszteletű Presbitérium megkérdezése nélkül”. (Lásd: Kolozsvár,
Egyetemi Könyvtár, 371053.)
A presbiterek, értékelve eddigi értékes munkásságát, egyöntetűen mellette szavaztak és áldásukat adták további munkájára. (Lásd a KolozsvárHidelvi 1934–1946 évi Parochiális Jegyzőkönyv 153. oldalát.)
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További munkásságáról
Biró Mózes a szórványmissziói munkát szívvel-lélekkel és egyben anyagiakkal is támogatta. Vetési László református lelkész, szociográfus, szórványkutató, a kutatásai során szerzett ismeretei alapján, Földes Károly, a Mezőség
nagy misszionáriusa születésének 115. évfordulója alkalmából 2006 novemberében közzétett dolgozatában a következőket írta: ,,Mellettük (vagyis a teológus ifjak mellett) pedig, mint oktató, szervező atyák, ott állottak a missziói munka irányítói: Imre Lajos, Nagy András teológiai tanárok és a háttérben anyagilag
is támogató, segítő Biró Mózes hidelvi lelkész.”
A hidelvi templom felszentelésének 75. évfordulója alkalmából, 1973.
február 11-én rendezett emlékünnepélyen László Dezső (1904–1973) lelkipásztor, esperes, egyházi író, a következőképpen méltatta munkásságát:
,,Biró Mózes szolgálata nekünk, idősebbeknek a szemeláttára folyt le. Közel
negyven évi szolgálatáról azt kell mondanunk: megerjesztette, mint a kovász,
mozgásba hozta, mint egy motor az egyház életét. Minden évben valami új
munkába kezd, valami új intézményt létesít. Újabb és újabb célokra kéri a hívek
önkéntes adományait. Ezt a munkatempót nem mindenki értette meg. Szolgálatában azokra támaszkodott, akik vele együtt felismerték az idő rövid voltát és
hajlandók voltak őt minden tekintetben követni.”
Szilágyi Károly, a Hidelvi Kalandos Társulat Énekkarának jegyzője, aki
annak idején Biró Mózes lelkipásztor gyermekeivel együtt nevelkedett, így
emlékszik vissza gyermekkorának fontos eseményeire:
,,Biró Mózes kétszer mentette meg az életemet. Gyermekkoromban súlyos tüdőgyulladásban szenvedtem. A penicilin, amely akkor jelent meg a
gyógyászatban, a nagyon nehezen beszerezhető gyógyszerek közé tartozott.
Biró Mózes külföldről beszerezte a gyógyszert és megkezdte a kezelésemet.
Addig nem mozdult el mellőlem, amíg én életveszélyben voltam. Áldásos
kezelésének köszönhetően életben maradtam. Nemsokára egy súlyos balesetet szenvedtem a szekerünkkel. A sebészeti beavatkozással és szakszerű
kötözéssel ebből a súlyos állapotomból is kigyógyított.
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Nagyon népszerű, becsületes, szerény ember volt. Mindenkin segített,
aki segítségre szorult. Mondhatom úgy, hogy a népéért áldozta életét. EGY
IGAZ EMBER VOLT!”
Biró Mózes lelkipásztori munkásságának egyik legnagyobb maradandó
eredménye, hogy a Kolozsvár-Hidelvi Egyházközségből három önálló, életképes egyházközséget hozott létre, amelyek ma is működnek.
Előrelátásával jutott arra az elhatározásra, hogy támogatja az irisztelepi
református gyülekezet, valamint a kerekdombi református gyülekezet önálló templomépítési törekvéseit, ugyanis korábban, területileg, mindkét gyülekezet a Hidelvi Református Egyházközséghez tartozott.
Az iriszi református egyházközség szervezése Biró Mózes irányítása
alatt a környéken lakó lelkes egyháztagok közreműködésével történt.
Dr. Biró Mózes lelkipásztor szolgálata idején, 1950–1957 között 1354
hittestvérünk 488 683 lejes önkéntes adományából és sok áldozatos munkával, a legnehezebb időkben felépítik a Kolozsvár-Irisztelepi Szent Békesség
Templomát Az Úrnak, Kós Károly és Debreczeni László főiskolai tanár tervei
alapján, a kolozsvári Zsigmond király útja (Maramureşului) és a Kajántói út
(Oaşului) találkozásánál. A templom felszentelése, ünnepi istentisztelet keretében, 1957. december elsején történt, Vásárhelyi János püspöksége idején.
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Bikafalva és Felsőboldogfalva, háttérben a Hargitával (Fotó: Biró József Zete)

Biró Mózes miklósfalvi szülőháza (Fotó: Biró József Zete)
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A miklósfalvi református templom és iskola (Fotó: Biró József Zete)
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A Kolozsvár-hidelvi református templom, épült 1898-ban (Fotó: Tulogdi József)
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A Kolozsvár-irisztelepi református templom, épült 1957-ben
(Fotó: Tulogdi József)

A Biró Mózes-dombormű a Kolozsvár-irisztelepi
református templom falán (Fotó: Tulogdi József)
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A Kolozsvár-kerekdombi református templom, épült 1980-ban (Fotó: Tulogdi József)
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A hidelvi hóstátiak a szüreti bál előtt 2010-ben (Fotó: Tulogdi József)

A hidelvi hóstáti hagyományőrzés 2010-ben (Fotó: Tulogdi József)
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A Hősök emlékműve a hidelvi Kalandos temetőben (Fotó: Tulogdi József)
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Biró Mózes síremléke a Házsongárdi temetőben (Fotó: Tulogdi József)
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A hidelvi református templomban konfirmált növendékek csoportképe
a templom udvarán 1957-ben
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Biró Mózes munkásságának legfontosabb
eredményei az irisztelepi reformátusok életében
1931–1958 között
a) Istentisztelet, vasárnapi iskola és bibliaóra tartása; b) Gyermekek
napközi otthonának a létesítése; c) Öregeket gondozó otthon létrehozása
és fenntartása (a Külkajántói út 16. szám alatt 1934-től a nőknek, és a Kajántói út 66. szám alatt 1935-től a férfiaknak); d) Zsoltároskerti tevékenységek; e) Az iriszi református templom építésének megvalósítása. (Lásd: az
Iriszi Református Egyházközség Historia Domusát), valamint az irisztelepi
református népiskola létesítése.
Szilágyi Károly, akit már korábban idéztem, ennél a témánál hozzátette,
hogy mozgósította a szekérrel rendelkező hóstátiakat, akik a templom építéséhez szükséges követ Szucságból szállították az irisztelepi templomhoz.
A második világháborút követő hatalomváltás után, az 1948-as államosításkor minden az új államhatalom birtokába került. Biró Mózes 1931ben átvette az egyetlen hidelvi református iskola vezetését, majd 1948-ban,
az államosításkor három református iskola került a Kolozsvár Városi Néptanács fennhatósága alá.
Munkásságát kutatva, negyven év távlatából is arra a következtetésre jutunk, hogy a hidelvi egyházközségben végzett, Istentől megáldott szolgálata
idején minden területen a szüntelen gyarapodás és a jól szervezett közösségi munka máig érezhető jótékony eredménye tapasztalható.
1946. április 14-én, virágvasárnap, szabadtéri istentisztelet keretében Biró
Mózes és munkatársai a kolozsvári Imre király út (Partizán út) 62. sz. alatt
a Hidelvi Református Egyházközség telkén, népes gyülekezet jelenlétében lerakták az eredetileg Ékes Énekek Templomának nevezett, majd az Emlékezés néven felépült templom alapkövét, amely később a Nagy Lajos király út (Maxim
Gorkij út) 72. sz. alá került, ahova 1977–1980 között, Dr. Dobri János lelkipásztor templomépítő, áldozatos munkával, helyi erőfeszítéssel és sok külföldi
segítséggel felépítette a Kolozsvár-Kerekdombi Egyházközség templomát. A
kerekdombi önálló egyházközség első lelkipásztora Dr. Molnár Dezső volt.
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Biró Mózes és a hidelvi gyülekezet közös álma valóra vált: az egykori Hidelvén
három református egyházközségben, három református templomban tartanak
istentiszteletet, ahol folyamatos lelkigondozásban részesülnek testvéreink.
Hogy milyen hatalmas feladatokkal kellett megküzdenie Biró Mózesnek
a lelkipásztori munkája során, azt az 1957-es évben a 140 konfirmáló növendékről készült fénykép is bizonyítja, amikor oly sokan voltak, hogy fényképezés közben többen rosszul lettek a nagy melegtől, és mindössze 135 fiatal
kerülhetett a fényképre. 1947 januárjában és februárjában 58 utcában összesen 1559 református családot látogatott meg. Minden évben a gyülekezetben
élő családokat legalább egyszer meglátogatta. Ezekről a családlátogatásokról
közölt beszámolóját a Református Szemlében 1947. február 28-án tette közzé,
amelyet a Misszió a gyülekezetben: családlátogatás cím alatt olvashatunk.

Az új államhatalom egyházsorvasztó
politikája elleni küzdelme
Már a harmincas években tisztában volt azzal, hogy az istentagadó ateisták nem nézik jó szemmel az egyházak tevékenységét a lakosság körében.
Azonban a második világháború utáni küzdelmes években már nyíltan támadták a különböző felekezetek vezetőit, lelkipásztorait. Sokukat koholt
vádak alapján több évi börtönbüntetésre ítéltek és meghurcoltak. Sokan közülük végigszenvedték a politikai börtönök poklát, akik közül megemlítem
Márton Áront (1896–1980), Erdély római katolikus püspökét, akit több évi
börtönre ítéltek, majd tisztelői nemrég szobrot emeltek emlékére a kolozsvári Szent Mihály-templom kertjében; Csiha Kálmán (1929–2007) református püspököt, akit Istenbe vetett hite miatt, koholt vádak alapján hat és fél
évi börtönre ítéltek, végigjárta a legkegyetlenebb politikai börtönök poklát;
Dobri János (1914–1990) református lelkipásztort, templomépítőt, akit a
négyévi orosz fogság és a hatévi politikai börtön letöltése sem tört meg. Szabadulása után a templomépítést tekintette legfontosabb feladatának.
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Biró Mózest sem kímélték meg az egyház elleni támadások idején, azonban, minden esetben a munkatársai, presbiterei bizalmát élvezve, sikerült kivédenie a koholt vádakat. Sokszor az 1945 előtt általa menekített emberek,
akik 1945 után jelentős pozíciókba kerültek, védték meg a támadásoktól. A
presbitériummal közösen, hatékonyan visszaverték a fondorlatos támadásokat. Átlátta a helyzetet, és az 1953. május 21-én tartott Kolozsvár-Hidelvi
Református Egyházközség Presbiteri Gyűlésén megfogalmazta a támadások
okát és célját, amelyet beszédében a presbitérium elé terjesztett a következőkben: ,,tomboló ostrom alatt áll hidelvi egyházközségünk, mely ostromnak célja:
a) a hidelvi templom legyen néptelen, üres vasárnaponként; b) a hidelvi egyházközségben ne fizessék a hívek önkéntes egyházfenntartói járulékaikat s így az
egyházközség jusson anyagilag csődbe; c) a hidelvi presbitérium legyen megosztott,
egyenetlenkedő, egymással veszekedő, hogy a presbiteri gyűléseken ne lehessen szót
érteni; d) a Hidelvi Református Egyházközség tagjai között is legyen ádáz harag,
gyűlölködés, civakodás, rágalmazás, pártoskodás, visszásság, ahelyett, hogy mint
egy család, Istennek népe békességben és szeretetben éljenek együtt.”
Nincs szándékomban az alaptalan vádakat és szerzőjük nevét felsorolni,
ugyanis a hidelvi egyházközség presbiteri jegyzőkönyveiben minden ügy és
annak elintézése mindenki számára elérhető.
A hidelvi egyházközség elleni rendszeres külső és belső támadások nagy
zavart keltettek, olyan nehéz időkben, amikor javában folyt az irisztelepi
templom építése és a kerekdombi gyülekezet szervezése, de mégsem tudták
megtörni az egységet. A kolozsvár irisztelepi templom felépült, később a
kerekdombi templom is. Dr. Biró Mózes a helyén maradt haláláig. A presbitérium kiállta a megpróbáltatásokat és a történelem viharait!

Életrajzi adatok
Egyszerű székely földműves családból származott. Biró József fiaként
született a Hargita megyei Miklósfalván. Nagybátyja, Biró Sándor közép-

29

iskolai tanár hatására – aki a neveltetésében fontos szerepet töltött be –
kezdte meg tanulmányait.
Középiskolai tanulmányait 1920-ban végezte Székelyudvarhelyen, majd
ugyanabban az évben október elsejétől beiratkozott Kolozsváron az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultására, amelyet 1924-ben végzett el. Külföldi tanulmányait Marburg, Berlin, Zürich, Párizs, Edinburgh,
Genf teológiai főiskoláin folytatta.
Hazatérve Erdélybe, Ákosfalvára kerül, ahol szolgálati idején, az ő vezetése alatt épült fel a református parókia. Később Marosszentkirályon
teljesített lelkipásztori szolgálatot. Az ő szolgálati ideje alatt épült fel a
Marosszentkirályhoz tartozó náznánfalvi imaház. Farkas Jenő marosvásárhelyi esperes ajánlására került 1931 decemberétől került Kolozsvárra. 1931től 1971-ig a Kolozsvár-Hidelvi Egyházközség fáradhatatlan munkakedvű
lelkipásztora volt. Egyéniségét és szolgálatát mindvégig a szűnni nem akaró
tevékenység, a buzgóság, a szüntelen építőkedv, a komoly keresztyén kegyesség, az evangéliumi mélység, az imádkozásban való kitartás jellemezte.
1936-ban megnősült. Thaly Lóránt (1874–1940) költő, műfordító, belgyógyász, igazgató főorvos, a budapesti Erzsébet kórház megalapítója és első igazgatója lányát, Thaly Ida magyar nyelv és irodalomtanárnőt vette feleségül, akitől
három gyermeke született. Sajnos a felesége fiatalon, még 1954-ben elhunyt.
Folyton tanult és képezte magát. Elhatározta, hogy megszerzi az orvosi
diplomát is, mert úgy érezte, hogy a családlátogatásai alkalmával a híveit
nemcsak lelkigondozásban, hanem egyúttal hivatásos orvosi ellátásban is
szeretné részesíteni. Ezt a nemes célját a presbitérium és a felettes egyházi
hatóság is örömmel támogatta. 1951-ben az orvosi diplomát is megszerezte
a kolozsvári orvosi egyetemen. Ekkortól már a családlátogatásai alkalmával
a kis orvosi táskáját is magával vitte, és a rászorult híveket orvosi ellátásban
is részesítette. Istenbe vetett rendíthetetlen hitével gondozta betegeit.
Két éven át a kolozsvári Nyomdaipari Vállalatnál, majd két évig a kolozsvári járványkórházban dolgozott. Azonban az akkori törvények értelmében
nem volt szabad két munkahelyen dolgoznia. Így hát szakítania kellett orvosi hivatásának gyakorlásával. De lelkipásztorként továbbra is hűségesen
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szolgálta a Kolozsvár-Hidelvi Egyházközséget 1971-ben bekövetkezett haláláig. A teológiai tudományokat művelő lelkipásztor volt. Páratlan szolgálati hűségével elnyerte gyülekezete, valamint az Erdélyi Református Egyházkerület, sőt a külföldiek tiszteletét és nagyrabecsülését is.
Kevesen tudják, hogy Biró Mózes ötletének és személyes közreműködésének köszönhetően indult be az erdélyi szívsebészet. Kiterjedt levelezésének és szervezésének köszönhetően 1969-ben Kolozsvárra látogatott
Köteles Béla clevelandi (Michigan állam, U.S.A.) mérnök és üzletember,
Dr. Lónyay Tihamér budapesti szívsebész társaságában. Köteles Béla és az
amerikai reformátusok anyagi támogatásával hozták el Amerikából az első
szív-tüdő gépet Marosvásárhelyre, amely nélkülözhetetlen a szívsebészet
beindításához. (Biró József Zete személyes adatközlése alapján.)
Életének 69. esztendejében és szolgálatának 46. évében, rövid szenvedés
után visszaadta lelkét Teremtőjének. A Kolozsvár-hidelvi templomban ravatala mellett D. Nagy Gyula püspök hirdette a feltámadás evangéliumát (Róm.
14: 7–8), a nagyszámú gyülekezet és a nagyszámú lelkipásztori közösség
együttérző részvéte mellett. Az egyházmegye nevében Dr. Csutak Csaba esperes emlékezett meg az elhunyt áldozatos életéről és munkásságáról.

Irodalmi munkássága
Néhány szó a belmisszióról (Református Szemle, Minerva, Kolozsvár,
1925);
A svájci lelkészek rólunk (Református Szemle, Minerva, Kolozsvár,
1933);
Niebergall erdélyi emlékfüzet. Dolgozatok a református theológiai tudomány
köréből.
Biró Mózes, Dr. Ravasz László, Dr. Makkai Sándor, Dr. Imre Lajos,
Járosi Andor, Járosi Andorné, Köblös Endre, Alfred Niebergall. (Kiadják az
Erdélyi Református Egyházkerület Theológiai Fakultásának tanárai, Ko-
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lozsvár, 1934) Szerkesztette a Zsoltároskerti Füzetek című gyülekezeti lapot
1936–1938 között;
Magyarra fordította Brunner Emil svájci lelkipásztor: A mi hitünk című
munkáját. (Zsoltároskerti Füzetek Kollégiuma, Kolozsvár, 1936);
Németből magyarra fordította Oehler J. Vilmos Henrikfürdői lelkipásztor: Termékeny hallgatás című munkáját. (Kolozsvár, 1936);
Lelkipásztori naplómból… (Zsoltároskerti Füzetek Kollégiuma, Kolozsvár, 1936);
Képek az önkéntes gyülekezeti sáfárperselyeink életéből (Zs. F. K. 1936);
Munkatársakat keresek (Zs. F. K. 4. sorozat, I. szám. 1938);
Biró Mózes: A Hős Tanítvány (Zs. K. F. 1. sorozat, 52. sz. Kolozsvár,
1938)
Örök Bibliaolvasó Emlékeztetője (A Kolozsvár-Hidelvi Református Gyülekezet Zsebnaptára, 1939);
Biró Mózes: Dr. Kecskeméthi István mint az első magyar evangéliumi, ifjúsági lapszerkesztő (Kolozsvár, 1939);
Egy feljelentés (=az ügy elintézése) A N-tű Presbitérium megkérdezése és
tudta nélkül! (Kiadta Biró Mózes saját költségén, Kolozsvár, 1943);
Misszió a gyülekezetben: családlátogatás (Református Szemle, Minerva,
Kolozsvár, 1947).
Az ő javaslatára vezették be az erdélyi reformátusok a ,,BÉKESSÉG ISTENTŐL” való köszönési és visszaköszönési formát, amely mindmáig fennmaradt. Őszinte barátságot ápolt Reményik Sándor költővel. Oehler J. Vilmos: A Termékeny Hallgatás című munkájának magyar fordítását Reményik
Sándornak ajánlotta, köszönetképpen az 1935. február 5-én írt Békesség Istentől című költeményéért, amelyet később többen megzenésítettek.
Rezik Károly zeneszerző orgonaszólója és Tárcza Bertalan zeneszerző, a
Kolozsvári Református Kollégium zenetanára, az Országos Magyar Dalszövetség főtitkára vegyes kórusra írt kórusműve Békesség Istentől című költemény megzenésített változatát, reményünk szerint a 2011-es évben is, Biró
Mózesre emlékezve, hallani fogjuk az erdélyi református templomokban.
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Az alábbiakban Biró Mózes emlékére közlöm a Békesség Istentől! köszönés
és visszaköszönés története című írását, amelyet a Zsoltároskerti füzetekben tett
közzé, valamint Reményik Sándor: Békesség Istentől című csodálatos költeményét.

Biró Mózes: ,,Békesség Istentől!”
köszönésünk és visszaköszönésünk
története
1. Egy ilyen kicsinek látszó dolog, mint a köszönés és visszaköszönés, rettentő nagy akadálya tud lenni annak, hogy a gyülekezeti közösség, egység,
család, a Krisztus eleven teste tudjon lenni, ha nem így köszönünk: ,,Békesség Istentől!” Már pedig az, hogy a gyülekezetünket, sőt a gyülekezetünkön
túl minden felekezetű embertestvéreinket közösségbe, egységbe tudjuk ös�szefogni, olyan fontos és nagy érdek, hogy azt semmiért sem áldozhatjuk
fel. Már pedig minden más köszönéssel éppen az ellenkezőjét munkáljuk;
emiatt olyan tarka a szavunk a köszönésnél aszerint, hogy vajon a szolgánkkal, vagy valami méltósággal, nagyságával, vagy pedig valami bankvezérrel
vagyunk szemben. Ez rettentő annak, aki igazán benne él abban, hogy nem a
ruha vagy erszény teszi az embert emberré, hanem Krisztus, és hogy a gyülekezet, ahol mi a puszta köszönésünkkel már pogány, testies, igaztalan személyválogatást végzünk minden jószándékú munkánkat megelőzve, az a Krisztus
eleven egy teste kell legyen, ahol személyválogatásnak, megosztásnak nincs
helye. És ezt elsősorban a hithű, nőszövetséges gyülekezeti tagok kell követeljék,
hogy a gyülekezeti élet legmeghittebb megnyilvánulásai alkalmával se legyen személyválogatás, mint amilyen pl. egy férfiúnak egy nővel való találkozása, mert
a férfiak köszönése elsősorban a nők miatt személyválogató!
2. Keserűen kellett megharcolnunk az 1931–1934 évek istentagadó, ateista áramlataival szemben nekünk is a magunk gyülekezetében, ahol nyíltan a
szemünkbe vágták nem egyszer istentagadó emberek, hogy: ,,Mit szédítik az
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embereket Istennel? Mit buzdítanak bennünket, hogy járjunk a templomba? Minek? Ott: a templomban úgy se kapunk semmit! Bolond, aki templomba megy!”
– Nem így van, Testvér! Nem így van! – feleltük szelíden rágalmazóinknak, gyalázóinknak, ellenségeinknek. – Nem így van! Mert a templomban,
az Ige és Szentlélek által az ember az Istentől békességet kap!
És az nem semmi! ,,Békesség Istentől!” Óh, az nem semmi! Lám, én is
kaptam Istentől békességet!
És minden alkalommal, minden nap újra kell kapnom, mert szükségem
van reá, mert nem tudok anélkül élni, mert nem tudom elhordozni anélkül az
élet zaklatásait, terhét, keresztjét! Nekem kell a ,,Békesség Istentől! És én szívből kívánok neked is, Testvér, a te nyugtalan és zaklatott szíved számára is
békességet Istentől!
,,Békesség Istentől!”
Így született meg ez a köszöntés. Így került ez a hidelvei templomunk
falára, hogy mindegyik gyülekezeti tag és minden embertestvér szívébe is
felirassék! Nem szólam, hanem vallástétel ez!
Keresse ki Bibliájában a köszönés és visszaköszönés alapjait!
( Javasolt bibliai idézetek: János 14,27 és János 20,19)

Reményik Sándor:

BÉKESSÉG ISTENTŐL
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – a szív,
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul,
Istentől mégis Békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van.
Békesség Istentől.
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Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – vihar,
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítlanul
Pihen a tenger s az ember szíve,
Hadd hullámozzék a víz felszíne.
Békesség Istentől.
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – s ez a
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istentől.
Reggel mondd, délben mondd és este mondd
A Feltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.
Békesség Istentől.
Békesség Istentől: mi így köszönjünk,
Hogy köszöntésünkben lélek legyenVihartépett fák – ágainkon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen.
Békesség Istentől.
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Felházi Lenke Zsuzsánna: Hidelvi kompozíció
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Kálvin János (1509– 1564)
Biró Mózes élete során mindvégig a nagy reformátor tanait követve
tett tanúbizonyságot a református valláshoz való hűségéről.
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