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Ennek az iskolának a történeti átte
kintésében is kiinduló pontunk a millen
niumkor kiadott Brassó megyei iskolák
összefoglaló története Józsa Mihály
szerkesztésében. Erre alapozott a
Magyar iskolák a Kárpát-kanyarban
című iskolatörténet is és a türkösi
római katolikus egyházközség történe
tének iskolatörténeti fejezete. Ezeket
az adatokat kiegészítettük a Historia
Domus ide vonatkozó bejegyzéseivel,
és olyan régebbi jegyzeteink alapján,
melyeket eddig nem használtunk.
„A Türkösben fennálló római katolikus elemi iskola eredetére és alapítására vonatkozólag biztos adataink
nincsenek. Annyi bizonyos, hogy e
század elején már fenn állott – közös
lévén a kántor tanítója Bodola hitközség római katolikus fiók hitközségével.
Az öreg emberek elbeszélései szerint
a türkösi kántor-tanító mint ván
dortanító működött, a hét három napját
Türkösben, hármat pedig Bodolán
töltvén. Valószínű azonban, hogy
amikor a tanító Türkösből távol volt ,
a tanítást a helybeli adminisztrátorok
– kik ezen időben jobbára szerzetesek
voltak – végezték. Hogy pedig Bodolán
is a régebbi időben önálló katolikus
kántorok voltak, kitetszik abból, hogy
az ottani régi énekeskönyvben, mely
az 1719. évből való, ezen jegyzetet
találtam: «Írtam ezen két szép istenes
éneket Annó 1771 die Márc. A méltó
ságos Béldi János pap úrnak kántora,
Pál Antal pápista Rector». Hogy ez
esetleg előd és utódja tanítással foglalkoztak-e, erre semmiféle adat nem
található az egyház levéltárában. A
halottak anyakönyvében is – a temetést végző egyén rovatában – csak
kántor név alatt szerepelnek egész
az 1830-as évekig, melytől fogva már
Daczó Imre „cantor-docens” név alatt
van bejegyezve. Ezen kántortanítónak Bodolán jobbágybirtoka is volt e
hivatalért, mely birtok az 1848-ki felszabadulás után tulajdonába ment át
s mint ilyet később értékesített; eladott.
A vándortanítóság még ez után is
fenn állott talán a 70-es évekig, vagyis
addig, míg Bodolán községi népiskola
létesíttetett.
Említett időkből a türkösi római
katolikus iskola szervezéséről csak
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annyit tudunk, hogy ez fenn állott
és mint hitvallásos iskola teljesítette
feladatát, mint most, úgy akkor is osztatlan lévén. Daczó Imre kántor-tanító
időközben – kinek fizetését a kevés
stoláris illetéken kívül csupán a vallási
alapból járó évi 52 frt. 50 kr. képezte
– ez állomásról Katolnára ment, hol
alig töltvén két évet, a türkösi anya- és
vele kapcsolatos fiókegyházak római
katolikus hívei 1862-ben fizetését
javítva visszahívták Türkösbe. A fizetésjavításról felvett jegyzőkönyv az
akkori erdélyi püspök Haynald Lajos
őexcellenciája által megerősítve, az
egyház levéltárában őriztetik. Említett
távollétében csíksomlyói születésű
Imre Gábor említtetik kántor-tanító
gyanánt.
A jelenlegi papi telek kertjében volt
ekkor az iskolaépület; de mint sejthető, igen rozzant állapotban, mert a
60-as években lebontatott és a Páter
utcában levő Pál Mihályné tulajdonát
képező épületes telek vétetett meg
mintegy 300 frt. értékben kántor-tanítói
lakásnak és iskolának. Igen primitív
állapotban lehetett azonban, mert a
kántor-tanító saját szobájában tanított.
1865-ben a vallásalap lelkészi lakást
épített s a régi lelkészi lakás rendeztetett be, illetve adatott át iskola- és
kántortanítói lakásnak. Minthogy e
lakás és tanterem rozzantsága miatt
nem felelt meg a törvény követelményeinek, Méltóságos és Főtisztelendő
Möller Ede, a kerület apát-főesperese
szíves közbenjárására és kérésére
Erdély Püspöke, Nagyméltóságú és
Főtisztelendő Lönhárd Ferenc úr Ő
Excellenciája 1885-ben sajátjából
1000 forinttal egy épületes beltelket vásárolt, melyből egy rész tanteremnek
a mai kor kívánalmainak megfelelően
400 forint költséggel lett átalakítva. A
kántor-tanítói lak és ezzel egy fődél
alatt lévő iskolaépület az egyház
tulajdonát képezi. Csakis egy tanteremmel bír, mely elég világos, magas
és a tanulók létszámához mérten
elég tágas s így a törvény követelmé
nyeinek megfelelő. A tanterem nem
bír kellő felszereléssel, a szükséges
iskolapadokat haszontalan lócák helyettesítik; a legszükségesebb tan- és
szemléltetési eszközök jótékony célú
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táncmulatságok jövedelmeiből lettek
beszerezve s a hiányzók beszerzése
folyamatban van. Az iskola-könyvtár
gyarapítása is a Főtisztelendő német-eleméri plébános úrnak mintegy
135 forintot tevő könyvadományával
és a Szent István társulat évenkénti
tankönyv ajándékozásaival nagy
lendületet nyert. A tanterem felszereléséhez szíves adományaikkal hozzá
járulni szívek voltak még: Pál Géza
gymnáziumi tanár, Szász Károly tábori
segédlelkész, Szász Károly főelemi
tanító és több más urak. ”
Az eddig említett tanítók képesített
ségéről biztos adatok nem találhatók,
de nagyon valószínű, hogy mint képesítés nélküli egyének működtek. 1875.
évben Udvarhely megyei malomfalvi
születésű Lakatos Gáspár, utána
csíkszentgyörgyi Bálint Sándor kántortanítók említtetnek. Az elsőnek 50–60
római katolikus növendéke volt, a tőle
hátramaradt érdemsorozat tanúsága
szerint. Mindkettő a csíksomlyói tanító
képezdében nyert képesítést.
1882. április 7-én Gál Mihály foglalta
el a türkösi kántor-tanítói állomást, s
ez időtől fogva megszakítás nélkül
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munkálja az egyház, iskola és haza
elválaszthatatlan szent ügyét. A talált
növendékek fokozatosan lettek 6
csoportra különítve, hogy az osztatlan
népiskolára előírt 6 osztály meglegyen,
— jelenleg az iskolás növendékek,
kiknek száma évenként 50–60 között
változik — 6 csoportra osztva, fiúk és
lányok egy tanteremben, egy tanító
vezetése alatt nyernek oktatást.
Elkerülhetetlen kiadások esetről
esetre a templom pénztárából fedeztetnek. A tanulók mindannyian
tandíjmentességet élveznek, csupán
60 kr. Fizetésre köteleztetnek, melyből
a fűtőanyag szereztetik be.
A tanító fizetése az esedékes stóla
díjakon kívül 49 forint. Államsegéllyel
4oo forintot tesz .” – olvashatjuk Józsa
Mihály millenniumi iskoaltörténetében.
1813-ban Bede Antonius plébános
sága idején nem tartották tanításra
megfelelőnek az iskola épületét.
Egy 1850-es házassági anyakönyvi
bejegyzés szerint Kramer Mimi (Má
ria) Benedek János iskolamester és
jegyző neje, rendes okleveles tanítónő
pürkereci lakhellyel.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az 1853 és 1855 közötti plébános,
Paulus Fazakas (Fazakas Pál) bővítette
a templomot és az iskolát. 1856-ban is
találunk az iskolára vonatkozó bejegyzést, s 1857 és 1865 között Moyses
Lajos „Domus cantoralis et schola ipsium
exteriore parati...”
Egy 1854-es anyakönyvi bejegyzésben, a házasságkötések fejezetben
Daczó Imre neve mellett találjuk: foglalkozása kántortanító, lakhelye Türkös,
vallása római katolikus.
„1885-ben Lönhard Ferenc püspök
úr 1000 forinttal egy épületes telket vásárolt. Ennek az épületnek egy részét
alakították át 400 forint költséggel az
1948-as államosításig működő római
katolikus iskola épületévé.”
1886-ban Tormási János katolikus
néptanító és a Népiskolai Lapok szer
kesztője adatokat kért a türkösi plébá
niától is a Magyarország katolikus népiskoláinak és néptanítóinak egyetemes
névtára számára.
Az 1887-ben irt Relatio periodica szerint vegyes összevont osztály működött
24 fiú és 25 leány tanulóval, ami a nyilvántartott 897 katolikus számához viszonyítva kevés, de tudjuk, hogy a korabeli
többi falusi iskolánkba is jártak katolikus
gyerekek. A kántortanító Michaelis Gál
(Gál Mihály), kinek fia is, Petrus Gál (Gál
Péter) is apja mesterségét folytatta.
Ekkor az egyházközséget az 1869-es
püspöki rendelet szerint szervezték meg,
tehát időszerüsítették az intézményrend
szert, és pontosítódott a belső munka
megosztás a plébános, a gondnok, a
kántor-tanító, presbitérium és iskolaszék
között.
1893 decemberében állandósították a
tanító 200 forintos fizetését, és ugyan
ebben az évben Lönhárd Ferenc püspök
jóváhagyta a felterjesztett iskolaszéki
névsort.
1896-ban a tanítói fizetés 200 forint
volt.
1896 „Május 17-én megtartottuk a
millenniumi ünnepélyes hálaadó isten
tiszteletet, melyen megjelentek Négyfalu
összes hivatalai és testületei s a hívek
nagy számban. Az iskolás növendé
kekkel is megtartottuk az előírt iskolai
millenniumi iskolaünnepélyt az iskola
udvarán délutáni gyermekkirándulással
az erdőben.
Május 12-én ültették a gyermekek a
millenniumi fákat (24 db) az iskola udvarán s a templom kerítése körül.
Június 2-án az iskola évzáró vizsgálata tartatott meg méltóságos Möller
Ede apát-főesperes elnöklete alatt, ki
megdicsért….
Augusztus 27-én és 28-án az egyházi
épületek: templom, iskola, papilak és
kántori lak kijavíttatnak 39 forint 94 krajcár költségen
December 24-én Karácsony estéjén
az iskolában pásztorjátékot tartanak a
gyermekek az iskola javára. – jegyezte
be egyházközsége történeti naplójába
Tőzsér László plébános.
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1897. május 6-án Kakujay Károly
megyei királyi tanfelügyelő látogatta
meg az iskolát, és meg volt elégedve a
tapasztaltakkal.
Ebben az évben június 3-án volt az
iskola évzáró vizsgája Möller Ede apátfőesperes elnöklete alatt, aki megdicsérte úgy a tanító mint a pap buzgalmát.
Az iskola épületét közművelődésre
is használta az egyházközség: 1897.
január 16-án és február 20-án is bált
tartottak az iskolában. Ugyanitt tartották az egyháztanácsi üléseket is, ami
természetes és célszerű is volt, ugyanis
a római katolikus státusú iskolák isko
laszéke az egyháztanács volt. 1917-ben
21 tagú ez az iskolaszék.
1903. szeptember 1-től 1904. decem
ber 16-ig Takó Mózes volt az iskola
kántor-tanítója.
A csupán 1904-1905-ben Türkösön
plébános Fuchs Gusztáv is javíttatta
a türkösi templomot, az iskolát, és a
Csernátfaluba tervezett templommal
szemben telket vásárolt papi laknak.
De elég gyakran kellett javítani az iskola
épületét, mert Csathó József plébános
egy 1908-as bejegyzésében elégedetlen az előző évben végzett javításokkal.
1907-ben az 1017 lelkes egyház
községnek (Háromfalut, Derestyét,
Nyént és Ósáncot is ide számítva) 35
iskolása volt, 1910-ben 33.
1909-ben új iskolapadokat vásároltak.
1910. április 20-án kelt Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök levele, melyben az iskolák egyházi tulajdonban való
megtartásának lehetőségeire figyel
meztet, illetve az államtól való átvétel
lehetőségeire. A hétfalusi evangélikus
iskolák államivá válása után a türkösi
római katolikus iskola volt 1919-ig az
egyetlen egyházi iskola ezen a településláncon.
1911-től 1914-ig Zsigmond Béla Gyula, 1914-15-ben Erdélyi Anna, 1915 és
1919 között László Anna tanítottak.
A fokozódó drágaság miatt állam
segéllyel támogatták a tanítókat, amit
a miniszteri tanácsosnak Gróf Majláth
Gusztáv Károly erdélyi római katolikus
püspöknek címzett értesítése közölt.
Elég sok gond fakadt abból, hogy az
iskolafenntartótól különböző felekezetű
tanulóknak a saját felekezetük szerinti
vallásoktatásban kellett résztvenniük,
és hittan vizsgát kellett tenniük. 1912
novemberében Pascu János görögkeleti vallású hitoktató jelzi a római
katolikus egyházközségnek, hogy a
katolikus iskolát látogató görögkeleti
vallású gyermekek nem járnak hozzá
vallásórákra. Ez a gond a későbbiek
során még súlyosbodott, ugyanis
1921-ben a hosszúfalusi polgári fiú- és
leányiskola I. és II. osztályába 15 római
katolikus diák hitoktatását kellett ellátni
az egyházközség körzetéhez tartozó
8 másik iskolán kívül (a csernátfalusi
evangélikus elemi iskolába 1 tanuló, a
hosszúfalusi református elemibe 7 tanuló, a hosszúfalusi evangélikus elemibe
4 tanuló, a hosszúfalu-alszegi állami
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román elemibe 1 tanuló, a bácsfalusi
evangélikus elemibe 2 tanuló).
1913-ban lebontották az addigi desz
katornyot és megépítették a jelenleg is
állót, s a templom baloldalán a sekrestyét.
A munkálatok alatt a szentmisét az isko
lában tartották, s ott volt az oltáriszentség
is.
A Hosszúfaluban működött polgári iskolában a hittant felekezetenként különkülön tartották.  Az évzáró hittanvizsgát
is Hétfalu valamennyi iskolájában a
plébános tartotta a tanfelügyelő hozzá
járulásával az illető iskola igazgatójának
a felkérésére. A katolikus diákoknak a
plébános tartotta a hittant, s a teljesebb
vallásos nevelésükről is ő gondoskodott:
„A polgári iskola 48 katolikus növendéke
számára lelki gyakorlatot tartottam a böjt
utolsó hetében.” –  jegyezte be a Historia
Domusba László Imre, egyházközsé
gének  42.   plébánosa.
A nemzetiségi mellett a felekezeti
sokszínűségéről is ismert Hétfaluban
néha konfliktus is kialakult a világháború
előtti feszültségben, a felgyorsított ütemű polgárosodás körülményei között. A
fokozódó népességmozgás következ
ménye a lakosság nemzetiségi, felekezeti és foglalkozás szerinti arányainak
folyamatos változása. Az 1912-ben
Türkösre helyezett László Imre így
jellemzi az itteni helyzetet:   „Általában
úgy veszem észre, hogy nagyon nagy
híveimnél a vallási tudatlanság, a vegyes
házasságok száma jóval meghaladja a
tiszta házasságok számát. A reverzálist
nem ismerik. A vadházasságok száma
a családok 20–25%-át teszi ki. A tudat
lansággal és a vallási közömbösséggel
hogy miként lehet megbirkózni — azt a
jó Isten tudja. A gyermekeket a szülők
tiltják el a szentmise hallgatásától, de
én emiatt megbuktattam és lenyomtam
néhány polgáristának a jegyét, amiért
aztán Killyéni Endre kálvinista igazgató úr feljelentett és lehordott Meisel
főesperes úrnál, de a főesperes úr más
szemmel nézett, mint az igazgató…”
Az 1914/15-ös tanévben Türkösről 16,
Bácsfaluból 6, Bukarestből 2, Köpecről
1 tanulója volt az iskolának, kik közül 16
fiú és 9 leány; 24 római katolikus, 1 gö
rögkeleti; 24 magyar, 1 román; 3 elsős, 8
másodikos, 7 harmadikos, 5 negyedikes,
egy ötödikes, 1 hatodikos.
„1914. augusztus elején kántortanítónk, Zsigmond Béla önkéntes éveinek
leszolgálása céljáből bevonult. Ezen egy
év alatt helyettesítőjének fizetését évi
járandóságából fedeztük. Helyettest, dacára a pályázatnak és fent említett tanító
keresésének, nem találtunk. Így magam
tanítottam egy darabig, amíg 1914. év…
hó…-én Erdélyi Anna okleveles tanítót
megtaláltam, kinek oklevelét másolatban
beterjesztem.
Alázattal kérem ezen bejelentésemet
kegyesen tudomásul venni és a helyettesítéssel az év végéig megbízni. Örvendek, hogy így segítettem iskolámon.
Kezét csókolja hálás fia.
Türkös stb.” – írta a plébános püspö
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Ettől a tanévtől, Erdélyi Anna foglalta
el az iskola addigi tanítójának hadba
vonulásával megüresedett kántortanítói
állást. A tanítónő, 1913-ban fejezte be a
nagyszebeni tanítóképzőt, s ugyanebben az évben női torna és kézimunka
tanfolyamra járt Budapestre.
Ebben a tanévben az iskolafenntartás
nehezét az egyházközség hordozta. Az
kirótt egyházközségi adó mellett 698
korona államsegély kaptak. Ekkor egy
osztatlan osztályú iskola egy tantermében tanultak együtt a fiúk és a lányok.
Szeptember 5-től 1915. május 18-ig
tartott a tanév. Kézimunka órákon kötést, varrást és horgolást tanítottak. Két
ünnepélyt szerveztek: karácsonykor és
március 15-én. Az iskolának volt tanítói
és ifjúsági könyvtára.
Ez volt az első háborús tanév. A tanulóktól segélyt gyűjtöttek a harctéren
levőknek karácsonyi ajándékra. Az adományok a Magyar Királyi Honvédelmi
Minisztérium Hadsegélyező Hivatalán
keresztül kerültek a hadsereghez. Türkösből a római katolikus iskolából 15
gyermek adakozott összesen 5 korona
84 fillért.
1. Boros Ilona I. osztályos 10 fillért;
2. Kiss József I. osztályos 10 fillért; 3.
Kiss Anna  II. osztályos 10 fillért; 4. Pili
Erzsébet  II. osztályos 20 fillért; 5. Biró
Kata II. osztályos 20 fillért; 6. Föstrer
Hermina II. osztályos 10 fillért; 7.
Lassel József II. osztályos 20 fillért; 8.
Ruzsa Ábrahám II. osztályos 10 fillért;
9. Lécz Károly II. osztályos 40 fillért; 10.
Sóslukács Ida III. osztályos 40 fillért; 11.
Boros Irén III. osztályos 20 fillért; 12.
Förszter György III. osztályos 10 fillért;
13. Miriucza Miklós III. osztályos 10 fillért;
14. Dregus József III. osztályos 20 fillért;
15. Prezsmereán János III. osztályos 10
fillért 16. Sóslukács András III. osztályos
10 fillért; 17. Simon Teréz IV. osztályos
1 koronát; 18. Fülöp Gyula IV. osztályos
20 fillért; 19. Szuhai László IV. osztályos
30 fillért; 20. Péli Simon IV. osztályos 16
fillért; 21. Szabó József IV. osztályos 10
fillért; 22. Mojsza András V. osztályos
30 fillért;23. Prezsmereán István V.
osztályos 30 fillért; 24. Csulak Róza VI.
osztályos 26 fillért; 25. László Juliska VI.
osztályos 50 fillért.
Az 1915/16-os tanévben a vasárna
pokon kívül a következő szünnapokat
tervezték: Szeptember 8. kisasszony
napja, Szeptember 26–október 4. szünet
burgonyaszedés miatt, November 1–2.
mindenszentek, November 4. püspök
urunk névnapja, November 19. Erzsébet-nap, December 8. Mária-ünnep,
December 24–január 2. karácsonyi
szünet, Január 6. vízkereszt, Február
2. gyertyaszentelő, Március 15. hazafias ünnep, Március 15. Gyümölcsoltó
Boldogasszony, Április 11. hazafias
ünnep, Április 16–24. húsvéti szünet,
Május 1. madarak és fák napja, Június
1. áldozócsütörtök.
(Folytatjuk.)
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Jónás András

A Tărlungul
,,TĂRLUNGUL”
ELSŐ ROMÁN VILLAMOSSÁGI
RÉSZV.-TÁRS.
Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu és
Hosszufalu
községek villanyerővel való ellátásának
SZABÁLYZATA
Általános határozmányok,
előfizetések.
1. A „Tărlungul” társaság művei vil
lanyerőt szállitanak egész nap és éjjel
mindazoknak, akik kötelezvényt irnak
alá a jelen szabályzat és az előfizetési
szerződés és ...
... Mindazok, akik a „Tărlungul” társa
ságtól villanyerőt igényelnek, intézzenek még a felszerelés elkészitése előtt
egy kérvényt a társasághoz, kimutatva
a motorok erejét, amelyeket felszerelni
ohajtanak, amely kérvényre a társaság
értesiti, hogy rendelkezik-e azzal az
erővel, amelyre az előfizetőnek szüksége van.
A „Tărlungul” társaság kedvező
válaszának vétele után, kérelmező
elkészitheti lakásában a belső felszerelést. Ezen felszerelések elkészitése
után, a villanyberendezések szabályzatának technikai előirása értelmében,
kérvényező kérje az engedményező
társaságtól, a berendezés ellenőrzését
a jelen szabályzat 16. és 17-ik és a
villanyberendezési szabályzatnak 13.
és 14. ...
5. Villamos áram csakis a szerződést
kötő személyek által használható és
csakis a szerződés aláirásakor meghatározott célra. Az áram átruházása
bármely formában tilos, ugyszintén uj
vezetékek felszerelése is.
6. Az előfizetési szerződés
aláirásakor előfizető, a mellékelt árszabály szerint óvadékot helyez letétbe.
Ez az összeg az előfizetés lejártakor
visszafizettetik.
7. Ha egy épületben több lakós lakik,
akkor minden 3-nál több lámpával biró
lakósnak külön előfizetési szerződése
kell hogy legyen.
8. Azon előfizető, aki az előfizetés
megszüntetését, avagy mérséklését
óhajtja, köteles a „Tărlungul” társaságot, az előfizetés lejárta előtt...
10. ...kapcsoló összeköti a vezetéket
az utca és birtok közti határtól az óráig.
A kapcsoló munkálatait az engedményező társaság végzi, az előfizető
pedig köteles a szerződés aláirásakor
megfelelő összeget, vagy havibért
fizetni, a mellékelt árszabály szerint. A
kapcsolók azonban a társaság tulajdonában maradnak.
11. Ha az előfizetés egy év eltelte
előtt megszünik, akkor az előfizető a
kapcsolásnak felét fizeti a „Tărlungul”
társaságnak.
12. Az előfizető köteles felügyelni,
nehogy a kapcsolások zavartassanak,
vagy elromboltassanak, a birtok belse
jében esetleg végzendő csatornázási,
kövezési viz és gázvezetési munkálatok esetén, közölvén minden ilynemü
előrelátott...
15. ...munkálatai az előfizetőt ter-

szabályzata
helik, amely a munkálatokat csak
meghatározott szerelők végezhetik
el, vagy maga a társaság, ezen felszerelések a „Villanyberendezések
szabályaiban” előirt intézkedéseknek
megfelelően hajtandók végre.
16. A „Tărlungul” társaság hálózatába való bekapcsolás csak a szerelő
által elkészitett tervrajz benyujtása és
a társaságnak a felszerelést ellenőrző
szemléje után történhetik meg. Az
ellenőrzés költségei fejében, ha a
felszerelést nem az engedményező
társaság készitette, az előfizető köteles a mellékelt árszabály szerint dijat
fizetni, az esetleg szükséges módositó
munkák költségein kivül.
Abban az esetben, ha a berendezést a társaság...
Az erőfogyasztás meghatározása és fizetése.
18. A világitásra, vagy motorerőre felhasznált erő meghatározása
villanyórákkal történik, amelyek
különbözők lesznek világitásra és
motorerőre, fütésre és más célokra,
mint világitásra használtak.
Az összes fajta órák beszerzését,
felszerelését és karban tartását a
„Tărlungul” társaság végzi közegei
utján. A társaságnak joga van bármely
ellenőrző készüléket felszerelni ott,
ahol szükségesnek tartja.
Az órák és készülékek az engedmé
nyező társaság tulajdonát képezik. ...
21. A villanyórákat a „Tărlungul” társaság lepecsételi és a fogyasztóknak
tilos az órák és tartozékainak érintése.
Abban az esetben, ha valamely óra
pecsétje feltörve találtatik, akkor az
előfizetővel szemben a villanyóra
utolsó jelzését megállapitó bárca
megállapitásának napjáig (az emlitett
két napot is beleszámitva) az alábbi
árszabály alkalmaztatik, a napi fogyasztásért.
5 Kwo. minden világitásra felszerelt
Kw. után. ...
... Minden készülék, melynek adatai
5%-nál nagyobb tévedést mutatnak, legyen az többlet, vagy hiány,
kijavitandó.
Ha az ellenőrzést az előfizető kérte
és a készülék rendben találtatott, ugy
a mellékelt árszabály szerinti dijat
fizetni köteles.
Ha megállapittatik, hogy az óra
sérülés, vagy elhasználtsága miatt
nem jelez pontosan, a társaságnak
joga van, az elhasznált áramért
járó összeget reklamálni, a hiba
megállapitásá-pillanatától számitva,
annak kijavitásáig, alapulvéve a megelőző év hónapjának közepes átlag
fogyasztását. ...
26. A villanyórák és kapcsolók
bérdija azon hónapokra is fizetendő,
amelyekben az előfizető nem használt
áramot.
27. Ha valamely előfizető az áram
megszakitását, vagy az óra leszerelését kéri az év lejárta előtt, ugy köteles
az óra bérdiját a hátralevő hónapokra
is megfizetni, az év lejártáig.
28. Az órák és ellenőrző készülékek

jelzéseit minden hónapban leolvassák.
Az óra esetleges hiánya esetén, az
áram a megfelelő közepes átlag szerint
számittatik. ...
...jelzéseit többször olvassák le havonként,
ugyszintén a számlázást is többször
végzik, a fogyasztó kérésére, vagy
ha az engedményező társaság jónak
látja.
29. Az óra pontosságának kétség
bevonása esetén, az előfizető köteles ideiglenesen a 28-ik pontban
megszabott határidő alatt, az előző
év megfelelő hónapjához arányos
összeget befizetni, mig a tényleg fizetendő összeg az óra ellenőrzése után
állapittatik meg.
30. Az előfizető felelős, minden az
óra által jelzett áramfogyasztásért, az
áram megszakitásának pillanatáig,
amely áram megszakitást különleges
formulán kell kérnie az engedményező
társaságtól, jelezve az előfizetési idő
megszünésé...
32. A „Tărlungul” társaság fenntartja
magának azon jogot, hogy az előfizetési szerződést vissza vonhatja
határidő és kártérités fizetése nélkül,
ha az előfizető nem tartja be a jelen
szabályzat intézkedéseit és a fizetési
határidőt és felelős marad a társaságnál levő összes tartozásaiért és az
esetleg okozott károkért.
33. Az előfizető személyesen felelős azokért az esetleges károkért, amelyeket üzletével, vagy berendezéseivel okoz.
Abban
az esetben, ha megállapitást nyer,
hogy valamely berendezés müködése
zavart okoz a hálózatban, melyből
tápláltatik, az előfizető köteles azonnali
orvoslásáról gondoskodni.
Ha a zavart előidéző hiba, nem kü
szöbölhető ki a villanyhálózatból, az
engedményező társaság által megszabott határidőn belül, amely határ-

idő semmi körülmények között sem
haladhatja meg a 30 napot, a szerződés teljes joggal felbontható minden
kártéritési igény nélkül, mig a társaság
azonnal megszakitja az áramot. Ez a
szerződés felbontás nem menti fel az
előfizetőt az óra és kapcsoló összes
költségeinek fizetése alól.
34. Bármely javitásról, vagy a
felszerelésellenőrzéséről szóló jegyzék, vagy bármely fizetés a számla
kézbesitésétől számitott 5 napon
belül eszközlendő. Abban az esetben,
ha az előfizető nem fizet pontosan,
az áram minden formaság nélkül
megszakitható az összeg kifizetéséig.
35. A villanyáram bármely formában
való használata feltételezi a jelen szabályzat és az előfizetési szerződés
feltételeinek ismerését és elfogadását.
36. Ezen szabályzat elfogadtatott a
bácsfalusi képviselőtestület tanácsa
által 1922. évi ............tartott ülésén.
A türkösi képviselőtestület tanácsának 1922. december 23.-iki ülésén.
A csernátfalusi képviselőtestület
tanácsának 1922. december 17-iki
ülésén.
A hosszufalusi képviselőtestület
tanácsának 1922. december 20-iki
ülésén.
*
E szabályzat töredék, gondolom,
így is sokak számára érdekes lehet.
A különbségek mellett észrevevődnek azok a hasonlóságok is, melyek
mostanában is érvényben vannak az
áram-szolgáltatásban, közel 100 év
távolságban.
Ha valakinek megvan ez a szabályzat teljes egészében, megkérem,
egészítse ki.
Végezetül megemlítem, hogy e töredék tulajdonomban van, néhai Erdély
Mihály bácsi ajándékozta nekem és a
szöveg az eredeti helyesírással van
közölve.
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Hochbauer Gyula

Bartha Judit

Kedves Felebarátaim!
Öröm, hogy idén újabb pedagógusok
kaptak Zajzoni-díjat!
Hiszen ez a díj a szülőföldszolgálat
díja.
Méltó, hogy a barcasági magyar
tanító minden igyekezetével teljesítse
e szolgálatot, s akit szolgál, az méltányolja ezt.
1952. augusztus 3-án született Nagyajtán unitárius családban. Szülei:
Csegzi Sándor nyárádszeredai tanító
és Fekete Rózsika varrónő. A család 1957-ben költözött Zajzonba.
Az újraszerveződött családba került
az apácai származású Oláh János
nevelőapa, aki Bodolán lett vadőr.
Koszt-korártélyosként került Mátis
Bálint jegyző családi házába. Itt nőtt
fel Judit a nála hat évvel kisebb Katalin
nevű húgával.
Juditnak a zajzoni óvodában Bartók
Mária volt az óvónénije. 1959 és 1967
között a zajzoni általános iskolában tanult. Tanítónénii a négyfalusi Raul Vilma
és Rápolti Ibolya voltak, magyartanárai
Rab Matild és Barti Magda, romántanára Bordos Erzsike, osztályfőke
pedig Pajor Vilma. „Nagyon szerettem
őket. Szigorúak, de igazságosak voltak.
Jó módszerekkel tanítottak” – vallja.
A négyfalusi középiskolában Nagy
Béla volt az osztályfőnöke, magyartanára Barkó Anikó. Legnagyobb hatással romántanára, Rener Mária volt rá,
aki fejlesztette önbizalmát, és a tanítást
is megszerettette vele. Itteni volt osz
tálytársai ma is fontos része életének.
A Marosvásárhelyi Pedagógiai
Főiskolán 1974-ben szerzett románmagyar szakos tanári oklevelet. Szerette a nyüzsgő kultúrájú Vásárhelyt:
színházát, könyvtárait, a múzeumot, s
mellettük a diákéletet tanárostól mindenestül. Tanárai közül maradandót
kapott Kicsi Antaltól, Nagy Ernőtől,
Bartha Jánostól, Oláh Tibortól.
1974. szeptember elsejétől 40 évet
tanított kinevezett címzetes tanárként
a zajzoni általános iskola magyar ka
tedráján, ahonnan 2012. október 1-jén
vonult nyugdíjba.
Közben 1974–1978 között a Bukaresti Egyetem Filológia Karának látogatás nélküli tagozatán egészítette ki
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tanulmányait, ahol 1981-ben államvizs
gázott. Román nyelven írt államvizsga
dolgozata: Zajzoni Rab István élete és
költészete. 1977-ben véglegesítőzött a
tanügyben magyar nyelv és irodalomból Kolozsváron, 1985-ben II. majd
1991-ben I. fokozatot szerzett a magyarul megírt Zajzoni Rab István élete
és költészete című szakdolgozatával.
Zajzoni Rab István korán lenyűgözte.
Tanárként is megmaradt e kötelékben,
s hozzájárult az életmű feltámasztásához: 1992-ben társakkal jelentették
meg az Erdély zugából című prózakötetet a Zajzoni Rab István Középiskola kiadásában. 1996-ban ugyancsak
társakkal válogatott Zajzoni verseiből
főként az iskolás olvasók számára,
és a költő életéről és munkásságáról
szóló tanulmánnyal szerepelt a Bencze
Mihály szerkesztette gyűjteményes
kötetben. Emlékműsorokkal is haté
konyan tartotta ébren a közönség
költő iránti érdeklődését. Az 1982-ős,
az 1992-ős, a 2002-ős, a 2012-ős
műsorokban éltek a Zajzoni-versek.
2012-ben emlékszobát rendezett be
a költő nevét viselő kultúrotthonban.
Folyamatosan nevelte a háromfalusi
gyermekeket Zajzoni kegyeletének
ápolására: a síremlék gondozásával
s a március 15-i és halottak napi koszorúzásokkal. 2012-ben mutatták be
a tanulók számára írt Zajzoniról szóló
színdarabját. Ebben az emlékévben
költő emlékére szervezett népszerűsítő
tanácskozást Zajzonban. Emlékfákat
ültettek a diákokkal a nyárasalji borvíz
forrásnál és a Muszka-asztalon.
A Zajzoni Rab István leírása alapján tanította diákjainak a boricát, ezt
a magyar népi kultúrában páratlan
hagyományt, s honismereti órákon
szorgalmazta e tánc tanulását.
1982-től a Leánymező leányainak
emlékére felelevenítették a zajzoni
leánytáncot, melyet 2014-ben az asszonyok is bemutattak Pürkerecen a
Háromfalusi Napokon.
Szakmai téren emlékezetes isko
laigazgatói működése 1991 és 1994
között. 1991 és 2005 között a Brassó
megyei magyartanárok módszertani
felelőse volt. Tanárként fontosnak
tartotta a folyamatos továbbképzést.
E téren legnagyobb nyereségeként
tartja számon a drámapedagógia
megismerését és alkalmazását.
1991 és 2003 között a székelyudvar
helyi Bethlen Gábor Általános Iskola
felhívására évente egy-egy háromtagú
csapattal indult el Orbán Balázs nyomdokain honismereti táborozásra.
A drámajátékok emberformáló
hasznát felismerve alkalmazott mai
gyermekszínpadra klasszikus irodalmi
műveket: a Ludas Matyit, a Csongor
és Tündét és írt Zajzonit népszerűsítő
ifjúsági színjátékot Zöld fa voltam címmel.
2003-ban amatőr filmmel népsze
rűsítette a boricát, a leánytáncot és
Zajzon fürdő még meglévő jellegzetes
épületeit.
2000-től rendszeresen gyűjti diákjaival a boricáról szóló dokumentum
értékű fényképeket.

2005-től megteremtette a március
15-e zajzoni megünneplésének sajátos
hagyományát: amikor az iskolások fel
vonulnak a templom elé, ünnepélyes
esküt tesznek, majd megkoszorúzzák a
temetőben Zajzoni Rab István sírját. Ez
a Bartha Judit fogalmazta esküszöveg
lett néhány évben a tömösi emlékünnepség legmeghatóbb mozzanata:
Fogadalom
Március 15-én, a magyar szabadság
szent ünnepén a magyar nemzet tagjaként fogadom:
Nemzetemhez, szülőföldemhez mindig hű maradok.
Ünnepeinket megtartom, más népek
ünnepeit tiszteletben tartom.
A szabadsághoz, az értelmes élethez
való jogommal mindig élni fogok, em
bertársaim jogait tiszteletben tartom.
Vallásomat gyakorolva őrzöm meg,
és hirdetem a lelkiismeret szabadságát.
Emberi méltóságomat minden kö
rülmények között megőrzöm, és soha
senkit meg nem alázok.
Úgy élek, és járok a világban,
hogy munkámmal hasznára legyek,

és se magamra, se családomra, se
nemzetemre soha szégyent ne hozzak.
Isten engem úgy segéljen! Ámen!
Éljen a Világszabadság!
1999-ben Székelyudvarhelyen Simon Anikó és tanítványai révén megis
merkedett a népi bútorfestéssel. Azóta
minden évben székely, csángó és
szász népi motívumokkal díszített festett ládikókkal búcsúznak a nyolcadikos
iskolatársaiktól a zajzoni hetedikesek.
Magánélete példás: 1978-ban ment
férjhez Bartha Ferenc Józsefhez. Két
lányuk közül Réka Emese jelenleg a
román kultúrminisztérium sajtóirodavezetője, Judit Zsófia pedig építésztervező. jelenleg nyugdíjasként tanít
negyedikeseket, s idén gimnazistákat
is. Új hobbyja a fényképezés, az utazás,
a rajzolás és festés meg ráadásként a
61 évesen megtanult úszás.
Bartha Judit tanárnő eddigi
munkájával méltán érdemli 2014
egyik Zajzoni-díját. Ehhez ráadásnak
kívánunk neki erőt, kedvet, további
kitartást és Isten áldását a közösség
szolgálatához és minden munkájához.
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(Nyolc mondatnyi fogalmazás)
Valamennyi madár kapcsolatba kerülhet az iskolával: a griff, a turul, a túzok,
a gólya, a kolibri, a pintyőke, a veréb, a
gerle, a strucc, a jégmadár, a vízirigó s
némi társítási tapasztalattal a főnix.
Még a közelmúltban is közismert volt,
hogy az iskolák leggyakoribb madara a
jómadár volt, aki gyakran tett rossz fát
a tűzre. De mióta nem fával tüzelnek
a legtöbb iskolában, a jómadár szinte
a felismerhetetlenségig megváltozott:
szárnyaszegett lett. Éppen lényeges
jellegzetességétől hagyta magát

a z

i s k o l a

megfosztani, a meghökkentés melletti
lenyűgöző szárnyalástól.
A jómadár csínje nem haladta meg
a jó és a rossz emberi léptékű arányát.
Ennek köszönhetően a jómadárság egy
hiteles emberi szerepként működött.
A jómadárság csak iskolában jöhet lét
re, és az iskolák közül sem akármelyik
ben. Meggyőződésem, hogy az iskola,
mint emberformáló intézmény aszerint
is értékelhető, hogy milyen mértékben
ismeri fel e szerep fontosságát, és hogyan járul hozzá e különleges madárfaj
nem rezerváció szintű fenntartásához.

Bálint András jegyzeteiből (Az 1920-as évek derekáról)
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A mi iskolánk
Az utolsó évtized hatalmas esemé
nyeinek eredménye: a mi iskolánk.
Ezideig magunkénak mondhattunk
mindent: egyházat, családot és számtalan egyebet, csak egyet nélkülöztünk
az evangélikus magyar iskolát. S ha az
egész világ forrongása, milliók vérének
hullása s megannyi kebel sajgó fájdalma
keltette életre legszebb jogunkat, a mi
evangélikus iskoláink megteremtését,
„legyen a múlt csak példa most”, s e
szent cél megvalósításáért bátran nézzen előre szemünk!
A forrongások és változások kora
azonban nem szűnt meg, sőt a legellenté
tesebb nézetek küzdenek egymással. Az
eszmék honából még nem alakult ki teljesen a jövendő tiszta képe, de evangélikus
magyar iskolánk kérdése oldódott meg, s
a vezető gondolat megértése, reméljük,
sikerre juttatja a megszervezést is.
Hálatelt szívvel gondoljunk mindazokra, kik ennek az eszmének megvalósítását tűzték ki célul, kik javaslataikkal azt
a valóságba átvinni törekszenek.

Evangélikus magyar testvéreink! Fel a
nagy munkára, mutassátok meg, hogy a
krisztusi szeretet, mely éppen a kicsiny
gyermekekkel szemben kell tündököljön,
él a szívetekben. Járuljatok hozzá
minden erőtökkel a mi evangélikus iskolánk megteremtéséhez. Gondoljatok
őseitekre, kik évszázadokon át ugyanezt
cselekedték, s fenntartásával biztosították fajunk és nyelvünk megmaradását.
Az evangélikus család
Hanyatlás! Önző érzelmek, elanya
giasodás! S ezek okán, hogy a vallásos nevelés teljesen hátérbe szorul,
a vagyongyűjtés a fődolog. A család
elhanyagolja a gyermekei iránti kötelességeit. Ez megbosszulja magát, s
úgy fog a gyermek bánni szüleivel, mint
amilyen helyesen nevelődik. A háborút,
az államot, a közéletet vetik okul, holott
a hiba saját magunkban van. A család
kötelességei: Isten és egyház, haza és
iskola, a gyermekek és saját önmaguk
iránt.
(Folytatjuk.)
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