Független művelődési és helytörténeti havilap
XXII. évfolyam 12. (669.) szám, 2016. november 24. – csütörtök

Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

Szerkesztők: Hochbauer Gyula,
dr. Kovács Lehel István

Dr. Bencze Mihály

M e g s z ó l a lt

a türkösi

e va n g é l i k u s t e m p l o m torony gömbje

1993. július elején, egy viharos éjszakán a türkösi evangélikus templomtorony rézgömbje kiszakadt és a templom
kertjébe zuhant. Ifj. Domokos Jenő és
Teleanu Mihály találták meg. Az időpalack három jól becsomagolt iratot tartalmazott: Orbán Balázs levele Kiss Árpádhoz, Sánek János kőművesmester
időüzenete és Kiss Árpád időüzenete
1884-ből. Domokos Jenő türkösi lelkész Kinga lánya mindhármat lemásolta, az eredeti iratokat visszacsomagolták. A brassói Metrom üzemben inoxból
új toronygömböt csináltatott a türkösi
evangélikus egyház, és mindhárom iratot visszahelyezték az új gömbbe. Egy
hatalmas emelődaru tetejére kikötötte
magát Dodó Árpád türkösi lakos, és
visszahelyezte immár az új toronygömböt. Mindhárom eredeti irat továbbra is
időpalackként szemléli az eget-földet.
Pedig jó lett volna mindhármat lefényképezni, kinagyítani, a templomban és
parókián kiállítani, hadd lássa mindenki, hogy milyen értékes elődeink voltak.
Érdemes lett volna új időüzenetet is
tenni a régiek mellé. Az alábbiakban közöljük mindhárom írást, egy kicsit aktualizálva a helyesírási szabályok szerint.

mi Hétfalunak ismertetésénél érdekkel bírhat feljegyezni, s azt a lehető
leghamarabb - úgy, hogy hét végéig
legalább meg kaphassuk - Halmágyi
Sándornak Kolozsvárra elküldeni
posta útján, ezen leiratába légyen
szíves nép regéket, nép mondákat a
vidék történetének népies ismertetését, valamely közelben lévő várrom,
hegy vagy barlanghoz kötött nép mesét s.a.t. tárgyalni és, hogy a Barcaságot lakó magyar lutheránusoknak
ismertetése hiányos ne legyen, bátor
vagyok hazafias bizalommal felkérni, hogy közreműködésre nevemben
Korodit, vagy más valakit a Barcaság
nyugati oldalán lévő magyar falukba
lakó tiszteletes urak közül közre működésre felszólítsa.
Tudom azt, hogy ez egy kissé unalmas és fáradságos munka, de ismerve önnek önzéstelen hazafiságát, s
ismerve e téren kiterjedt ismereteit,
s azon érdekeltségét mellyel hívei és
honi irodalmunk iránt viseltetik, egész
bizalommal intézem önhöz Kérelmemet, melyik után maradok tisztelő
hontársa,
Orbán Balázs

Orbán Balázs levele Kiss Árpádhoz
Lengyelfalva, 1862.Sept 24-én

Sánek János kőművesmester idő
üzenete
Ezernyolcszáz nyolcvannégyben
augusztus tizenhetedikén vasárnap
délelőtt történt a türkösi á.h.ev. templom hólyagjának feltevése, mely alkalommal e kis iratomat szerkesztettem.
Én, Sánek János építész hosszúfaluban lakó polgár, szereplésem e
templom felépítésében annak felvállalása alkalmával kezdődik, mely árlejtés útján adatott ki s miután az idő
szerint Hétfaluban lakó építők közül
senki sem lévén ellenem az idegeneknél méltányosabban voltam képes
vállalkozni, mely esetben 15 290 forintban a munka kivitele reám maradt
a türkösi lelkes közönség nagy megelégedésére, kik mindenképpen akarták azt, amely lelkes volt, a közönség
különösen, káplánja Kiss Árpád és a
vállalat évében Tóth András egyházi gondnoka és Veres Borcsa István
és sok mások, oly lelkes voltam én is
annak helyes felépítésében, ami az
alkalommal már sikerült és még csak
némely részletek bevégzése volt hátra az ünnepély alkalmával kitüntették
magukat özvegy Kelemen Károlyné

Édes Tiszteletes Úr!
Én alulírt – kinek van szerencséje önt
személyesen is ösmerni – és Halmágyi
Sándor barátom kinek irodalmunk terén szereplő nevét bizonyosan ismerni
fogja; elhatároztuk Erdélyt bérces kis
hazánkat megismerni, azt az irodalom
terén ismertetni, e célból már több hónapok óta utazzuk a Székelyföldet, átkutattuk az oly sok természeti szépségekkel és historiai nevezetességekkel
dús Barcaságot; célunk volt Hétfalut is
vizsgálódásunk tárgyává tenni, de közbejött körülmények sietették eljöttünket
s ekként Hétfalu mellőztetett. Azért bátor vagyok ezen levelemmel önt hazafias bizalommal felkérni, legyen szíves
Hétfalunak történeti kifejlődését, alapulását, a szászok törvényhatósága
alá jutásának történetét, tophographiai
fektét, a falu feletti hegyek, az azon
át folyó patakok nevét, lakóinak számát, és ezeknek nemzetiség és vallás
szerinti felosztását, életmódjukat, foglalkozásaikat az általuk beszélt tájszólásnak eredeti szavát, szóval mind azt

A türkösi evangélikus templom, fotó: Girás István
sz. Balázs Mari óvónő asszonyság és
Farkas Éva, akik a hólyag feltevésénél
foglalkozó munkásokat szalagokkal
díszítették, koszorúkat hoztak: Sánek
Ilonka kisleány, Lécz Rózsa kisleány,
Farkas Jánosné, és még többen hoztak koszorúkat: Dakó Istvánné, Farkas
Éva, Kelemen Károlyné.
Munkatársaim voltak abban az időben: Lécz Márton ácsmester, Soós János aranyműves brassói lakós, Friedmann Jakab pléhes.
Sánek János építészvállalkozó
Türkös, 1884. augusztus 17.
Kiss Árpád időüzenete 1884-ból
Mottó:
„Minden ország támasza és talpköve
a tiszta erkölcs…”
Türkös ágost. hitv. evang. fiókegyház
önállósítása, templomépítése, tanügy,

nép és helyismertetése, az utókor számára 1884-ben.
Templomépítés
Egyházközségünk mint fiókegyház
Csernátfalu anyaegyház filiáját képezte egész a mai korig, azaz 1884. évig.
Ma ugyan még az önállósítás nincs
törvényesen kimondva, de mivel ezt a
templomépítés megelőzte, ebben is rövid időn célhoz jutunk. Több húsz événél, hogy az egyház lelkesebb tagjai az
önállósítás és templomépítés előmunkálataival foglalkoztak. 1869-ben volt
az első tényleges mozgalom, mikor is
a község derék jegyzője Pap László, ki
később honvéd alezredes lett, a mozgalom élén több jóindulatú községi lakossal a templom építésére önkéntes
ajánlatokat tettek, mintegy 4000 forint
összegben.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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A Kárpát-kanyar gerince – mint volt
államhatár – sokszínű hegyvilágot, igen
változatos túraterepeket foglal magában, bőséges hegyi kihívást és kalandot
kínál, hiszen a turista gyakran az őskor
körülményei közé érkezik vissza, ahol a
nap végén minden méter kihívássá válik, de egy-egy régi tereptárgy megtalálásának sikerélménye feledteti ezeket a
fáradalmakat. Így történt ez 2016. július
10-én is, amikor a Kovács Károly vezette hétfalusi EKE a következő útvonalon
kirándult: Sziklatisztás-szoros (CheiaPoiana Stănei), Sziklavögy-szurdok
(Cheile Văii Stănei), Sziklás-nyereg
(Curmătura Stănei), Ősz-szikla (Albiile)
csúcs (1470 m), Bánkút-hágó (Pasul
Boncuței), és a Tatárhavas.
A népmesékben, legendákban és az
emberek köznapi beszédeiben sokszor
találkozhatunk a „senki földje” kifejezéssel, melyet az országokat elválasztó
határral összefüggésben szoktak emlegetni. A gyepű olyan lakatlan, lakhatatlan, nehezen járható területsávot jelent,
mely a szomszédos népeket, országokat egymástól elválasztotta. Ebben az
időben a támadó hadseregek mindig
oszlopban közelítették meg az ellenséges országot. Ebben az időszakban
működő gyepűrendszer, a határ nem
vonal, hanem zóna jellegű volt. Mivel
az uralkodónak adományozható birtokai az ország központi területén már
nem álltak rendelkezésére, ezért már
Szent István királyunk a gyepűövezetben osztogatta tovább az arra méltónak tartottak számára a földeket, így
a XI–XVI. században az államhatárok
és a birtokhatárok között szoros összefüggés alakult ki. A Magyar Királyság
történeti határainak megszilárdulása
erre az időszakra tehető. A későbbi
időkben a politikai határok nem estek
egybe a befolyási övezetek határaival.
A Habsburgok és a szultán között kötött
békék nem vontak meg sohasem pontos határokat, csupán az egyes várak
hovatartozását szabták meg. A török
kiszorításának döntő állomása, a karlócai békeszerződés alapvető változást
hozott a magyar határ megjelölésének
történetében. Ugyanis a déli határokat
meghatározott vonalon kitűzték, és ezt
térképeken is rögzítettek. A békeszerződés szövege és a határok térképen,
valamint terepen való ábrázolása jelzi,
hogy a korábbi határjelöléstől eltérően
újszerű ábrázolással van dolgunk. Ezzel kezdetét veszi az államhatár pontos,
vonalszerű megjelenítése és a terepen
határjelekkel való kitűzése. A határokat
is pontosabban jelölték, a határköveket
megszámozták.
A magyar történelmi eseményekkel
párhuzamosan, a XIV. század óta fennálló két román fejedelemség 1859-ben
egyesült, majd 1862-ben felvették a
Románia nevet. Az orosz–török háború lezárását követő berlini kongresszus
önálló államnak ismerte el. A karlócai
békeszerződésben (1699): Az Erdélyt
Oláhországtól és Moldvától elválasztó
többi határszakaszról csak annyit nyilatkoznak, hogy: „már korábban ismert és
régi állapotában meghagyott határszakasz”. A pozsareváci békeszerződés
(1718) szerint: Moldva és Oláhország
felé megmaradnak a régi határok.
Moldva és Havasalföld kihasználva az

erdélyi belviszályokat, a XVIII. század
elején 200 négyszögmérföldet (Orbán
Balázs) foglalt el (Besztercei-havasok,
Hagymás- és Tarkő-havasok, Csíki- és
Háromszéki-havasok, valamint Barcaság, Fogaras és Hunyad vidéke). Az
1769-es Habsburg és török határtisztázás alkalmával kerültek többé-kevésbé
vissza Erdélyhez, és revendikált havasoknak nevezzük. A szisztovói (1792)
békeszerződés nem elég pontos, így a
nézeteltérések folytatódtak, és esetenként a XIX. században is elharapództak. Az 1804, 1839, 1868, 1869, 1870,
1873, 1874 években a határkiigazításokat minisztertanácsi határozatok
próbálják megoldani. Az 1883–84-es
határbejárás eredményeként az 1886.
november 2-án Bécsben összehívott
nemzetközi vegyes bizottság 1887.
április 15-ig a határvonalat közös beleegyezéssel megállapította, szabatosan
leírta és térképen rögzítette. A megszületett megállapodását az 1888. évi XIV.
törvénycikk „az Osztrák–Magyar Monarchiának Romániával, a Monarchia
két állama és Románia közt fennforgott
határvillongások kiegyenlítése végett,
a határvonal újabb megállapítása és
azzal kapcsolatos kérdések szabályozása tárgyában kötött, s Bukarestben
1887. évi december 7-én/november
25-én aláírt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről” címmel rögzítette. Az
egyezmény alapján 1887-ben Magyarország átadott 11.665 holdnyi területet
(átesett területek), illetve kapott 1.185
holdnyi területet. Az 1888-as magyar–
román és az ezt követő 1897-es magyar–bukovinai határszerződések döntő hatást gyakoroltak a határőrizetre, a
határjelek büntetőjogi védelmére, a határrend, határnyiladék fenntartására, továbbá új határőrizeti szerv, a Határszéli
Csendőrség felállítását eredményezte,
valamint megszületett az első határőrizeti utasítás, illetve a később nagyobb
jelentőséget kapott kishatárforgalmi intézményrendszer. „Nagy-Szeben”-ben
került aláírásra 1890. október 22-én
az a megállapodás, amely rögzítette
a „határőrizet céljaira szolgáló közös
utak”-at. Nagyon fontos a szerződés X.
cikkelye, amely a tulajdon- és birtokviszonyok rendezése kapcsán rögzítette:
„Magától értetik, hogy jelen egyezmény
által azon fekvőségek tulajdonosai, melyek egyik országból egészben vagy
részben a másikba mennek át, birtokjogaikban és a fekvőségek feletti szabad rendelkezési jogukban rövidséget
szenvedni nem fognak.”
A román királyi kormány kezdeményezésére, az 1890-es határbejárást
végrehajtó biztos meghallgatása után,
a magyar kormány megállapodott a
román kormánnyal a határjelek kicserélésében (kőhalmok, cserefa oszlopok),
amelyeket 1900-ban kicseréltek: „A két
kormány által elfogadott terv szerint a
határoszlopok szögvasból, a határhalmok pedig terméskőfalazatból fognak
állani. A határoszlopok vasszerkezeteinek alsó része 60 cm széles, 60 cm
hosszú és 50 cm mély, s terméskőből
czement habarcsba rakott alapfalazati
tömbbe fog falaztatni: felső 80 cm magas gula alakú része pedig a föld szine
fölött állva, az alappal szilárdan összeköttetik, s mint egy közepén két táblá-

val lesz ellátva, a melyek egyikén M. O.
betűk és a határoszlop száma, másikán
pedig R betű és ugyanazon szám fog
alkalmaztatni. A határoszlopoknak vasból előállított gulyája ott, a hol az alaptömbbel érintkezik, minden oldalon 38
cm széles. A határhalmok 2 méter átmérőjű, köralakú alapfelülettel biró tojásdad alakú félgömbből állanak, mely
test 30 czentiméter mélységre a földbe
ásatik, többi része pedig a föld szine
fölé emelkedik 70 cm magasságban,
az egész test terméskőből falazva és
czementhabarcsba rakva állittatik elő,
külső felülete sima czementréteggel
lesz boritva. A határhalom száma egy
faragott kőbe fog bevésetni, mely faragott kő 25 cm széles, 25 cm hosszú és
50 cm magassági méretekkel előállitva,
magasságának felére a határhalom
falazatába befalazandó, kiálló részén
lesz a halomszáma.” Később, még
1910-ben is tartottak határvizsgálatot.
A trianoni diktátum után, még 50 évig
álltak a régi határkövek, de Ceauşescu
nemzeti szocializmusa már nem tűrte

meg. A román katonaság az 1970-es
években sorra járta a volt határt, és
az egykori határköveket felrobbantotta. Szerencse, egyesek megmaradtak.
Apáról-fiura örököltük az épségben maradt határkövek helyeit.
Ezen a kiránduláson is a sors megadta, hogy felfedezhettünk egy épségben
maradt határkövet, három felrobbantottat. A 154/l határkő fel van robbantva,
a fejszámát nem találtuk meg. A 154/k
határkő épségben megmaradt, a fejszáma beépített. Idáig ez az egyetlen
beépített fejszámos határkő, amit találtam. A 154/i határkő is felrobbantott,
de megvan a fejszáma, igaz a moha
belepte, talán így mentődött meg. Ezeket a Sziklás-nyeregben találtuk. Lefele
jövet a Bánkút-hágó felé, megtaláltuk
a 153/… határkő fejszámát, amelyik a
dombról gurulhatott ide, a robbantás
hatásaként. A felrobbantott határkövet
kerestük, de nem találtuk meg. A Tatárhavas felé még találtunk felrobbantott
határkő maradványokat, majd egy következő túrán ezeket is beazonosítjuk.
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Dr. Székely Gyula

Egy régi fényképen láttam Székely
Gyulát először. Édesapám osztálytársa
volt, ő mesélt róla. Később, a Sapientia
– Erdélyi Magyar Tudományegyetem
dékánjaként azt a marosvásárhelyi kart
igazgatta, amelynek oktatója vagyok.
Székely Gyula 1946. május 26-án
született Brassóban. Édesapja a bukaresti születésű Székely Gyula, édesanyja a brassói Gergely Piroska. S mint
Brassóban annyiszor, a család hétfalusi
csángó és székely szülők házasságából
született meg. Székely Gyula apai nagyszülei hétfalusi csángók: a hosszúfalusi
Székely Mihály és a türkösi Sánek Molnár Katalin. Anyai ágon a nagyszülők
székelyföldiek: csíkszentsimoni Gergely Antal, bükkszádi Gubás Ilona.
Az általános iskolát a Türkös Ferenc utcai 7. számú iskolában végezte
1952–1959 között. Az iskola ekkor már
nem lehetett az evangélikus egyház tulajdona. Istennek hála, ma ismét az.
1963-ban érettségizett a 4. számú
brassói magyar középiskola, majd az
Unirea Líceum magyar tagozatának elvégzése után.
1968-ban okleveles mérnökké avatják a Brassói Műegyetem Elektromechanika szakán.
Ugyanitt védte meg 1978-ban doktori
disszertációját is, melynek címe: Középfrekvenciás tirisztoros inverterek és a
transzformátor tanulmányozása. Vezetője dr. Nicolaide Andrei egyetemi tanár.
Mérnöki tanulmányai befejezése után
(1968 június) évfolyam másodikként a
felsőoktatásban kapott kinevezést a
Brassói Műegyetem Elektrotechnika
tanszékére. Miután eleget tett katonai
kötelezettségének, elkezdte az egyetemi oktatói tevékenységét, amely meghatározta szakmai életét.
2009 novemberéig Brassóban oktatott, végigjárva minden egyetemi fokozatot a kezdő tanársegédtől a professzorig.
2009 decemberétől egyetemi tanár a
Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Marosvásárhelyi Műszaki- és Humántudományok Karán, a
Villamosmérnöki tanszéken.
Szakmai téren szívesen emlékszik
vissza nagy példaképeire, az életét
meghatározó személyiségekre: Zsidó Donát matematikatanárra, Fejér
Pál fizika és vegytantanárra, Hanke
Artúr fizikatanárra, Fóris Gyula magyar nyelv- és irodalomtanárra, Birta
Imre földrajztanárra a középiskolából,
de osztálytársa és mentóra volt Zsidó László is. Egyetemi pályása során
Szabó Willibald volt nagy hatással
rá, de nagyszerűen együttműködött
Szentgyörgyi Lászlóval, Nagy Istvánnal, Ipsits Imrével, Schnell Lászlóval,
Péczeli Gáborral, a Budapesti Műszaki
Egyetem professzoraival, és ekkor találkozott Dávid Lászlóval is, aki később
a Sapientia rektora lett.
Számos külföldi tanulmányúton vett
részt az Egyesült Királyságban, Görögországban, Írországban, Spanyolországban, Németországban, Olaszországban, Portugáliában.
Az Európai Unió finanszírozásával
beindult programokban – a TEMPUS
és a Leonardo da Vinci ösztöndíjak
segítségével támogatott kutatásokban
projektvezetőként tevékenykedett.
Egyetemi oktató pályáján túl jelentős

méltatása

közösségépítő, -vezető tevékenysége is.
A Brassói Egyetemi Központ Diákszövetségében a Szociális problémákért
felelős bizottság vezetője volt, majd az
Elektrotechnika tanszék szakszervezeti
csoportjának a vezetője. A Mechanika
Kar Szakszervezeti Bizottságának az elnöke, majd 1990 után az újonnan létrejött
Villamosmérnöki Kar dékánhelyettese
és egyidőben a szintén újonnan létrejött
Elektronika és számítógépek tanszék
tanszékvezető helyettese tisztséget töltötte be. Ötször egymásután választották meg az Elektronika és számítógépek
tanszékének a vezetőjévé.
2010. január 1-jétől a Sapientia
EMTE Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karának a dékánja,
2013. március 1-jétől pedig az Egyetem
rektorhelyettese.
Mindkét egyetemen, Brassóban is, Ma
rosvásárhelyen is, példaértékűen építette
a közösséget, fejlesztette az intézményt.
Kezdeményezésére jött létre Brassóban a Villamosmérnöki Kar, az Elektronika és számítógépek tanszék. Alkalmazott elektronika mérnöki szakot,
angol nyelvű Electrical Engineering and
Computers szakot, Távközlést, Digitális
kommunikációs rendszerek, Számítástechnika szakokat, majd Minőségellenőrzés és metrológia, valamint Elektronika kollégium szakokat hozott létre.
Létrehozta és vezette az Elektronikus beágyazott rendszerek és modern
kommunikáció kutatóközpontot.
Marosvásárhelyen Távközlés szakot
hozott létre, valamint a Sapientia EMTE
Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központját, ahol Agrármérnöki szak indult.
Mindkét egyetemen a szakok akkreditációs folyamatait is vezette.
Számos székelyföldi, hétfalusi, más
erdélyi vidékről származó, magyar
anyanyelvű, középiskolai tanulmányainak utolsó évében járó diákot segített
matematika és fizika tantárgyakból,
hogy sikeresek legyenek az elkövetkező érettségi és felvételi vizsgáikon.
Sokat közülük szakmai pályájuk megválasztására tanácsolt, az egyetemen
diákjai lettek, szakdolgozataik megírását vezette. Szívügyének tekinti, hogy
valami hasznosat tegyen a tovább tanulni szándékszó magyar fiatalokért.
156 tudományos cikk szerzője, társszerzője, 4 szakkönyv és 13 egyetemi
jegyzet szerzője.
1968-ban házasodott, első házasságát négy gyerekkel áldotta meg az Úr:
Ágnes, Gyula, Réka Orsolya, Tamás
István.
2012-től Mikes Beáta a felesége.
Politikai szereplést nem vállalt sem
1989 előtt, sem utána. 1989 előtt többször írt tudománynépszerűsítő cikkeket
a Brassói Lapokba.
1992 után számos doktori bizottságban vett részt opponensként, 2000-től
pedig doktorátus vezetőként is.
Számos nemzetközi tudományos
konferencia szervező bizottságának és
tudományos bizottságának volt tagja,
konferenciákon elnökölt.
2008 novemberében átvehette a neki
ítélt „Brassó Díszpolgára” címet.
2009 októberében a Iași „Gheorghe
Asachi” Műegyetem Díszdoktora lett.
*
A Barcaság és a magyarság életében

kifejtett kimagasló kutatási és oktatási
tevékenységéért, hogy munkásságával
hozzájárult nemzeti közösségünk értékeinek gyarapításához, kérem Székely

Gyulát, fogadja szeretettel a Zajzoni
Rab István-díjat!
Isten áldása kísérje munkásságodat
továbbra is!

Székely Anna Zsófia, ZRIK, XI. osztály

Osztályszellem,

avagy móka ,

kacagás és együttlét
A Barcasági Csángó Alapítvány által
meghirdetett Osztályszellem díjat megnyerve, mi, a Zajzoni Rab István Középiskola XI-es diákjai, egy ingyenes
csapatépítő hétvégen vehettünk részt a
Hargita megyei Csíkrákoson.
Ezt a díjat egy egész éves tevékenységnek köszönhetjük, mert az elmúlt
tanévi önkéntesség és különféle programokon való részvétel számított. Mivel
a tavalyi évben a mi osztályunk bizonyult a legdinamikusabbnak és legös�szetartóbbnak, az idei tanévet egy csapatépítő programmal kezdhettük.
Három óra tizenhét perckor indultunk
el a brassói állomásról. A vonat robogása közben a jókedv uralkodott, mely
hamar elrepített Csíkrákosra. Csíkszeredában a két csapatvezető is csatlakozott hozzánk. Megérkezve, kíváncsian
vettük birtokba a házat, mely e hétvégi
szállásunk, szórakozásunk és épülésünk helyszíne volt. A csapatvezetőnk
elvezetett a Cserekert Fogadóhoz,
mely kb. 10 percnyi sétára található a
szállástól. Házias ízek illata csiklandozta meg orrunkat, amikor beléptünk a
fogadóba, ahol naponta háromszor étkeztünk. Visszatérve a házhoz, megismerkedtünk Szilárddal és Timivel, akik
velünk foglalkoztak a hétvége alatt.
Leszögeztük az alapvető szabályokat,
megterveztük a másnapot, játszottunk
egyet és mentünk is lefeküdni, mert

mindenki nagyon fáradt volt a nap izgalmaitól.
A szombat reggel egy nem kívánt
tornával kezdődött és a reggelivel folytatódott. Betartva a megbeszélt programot, játszottunk, beszélgettünk és kiértékeltünk minden foglalkozást. A nap
nagyon sűrű volt, és olyasmikre derült
fény, amikre nem is számítottunk. Jobban megismertünk önmagunkat és társainkat a viccesebb vagy komolyabb
feladatok során. Olyan érzelmek kerültek felszínre, amelyektől egyiknek
a másikról alkotott véleménye teljesen
megváltozott, s rádöbbentünk arra,
hogy rajtunk áll, hogy együttlétünknek
minden perce mennyire értékes. Hamar elrepült a szombati nap is, tele nevetéssel és játékkal.
A vasárnap esősen kezdődött, de
ahogy minden jóban van valami rossz
és fordítva, örültünk, hogy nem kell reggeli tornára mennünk. Vasárnap már
csak egy záró játékra és beszélgetésre
volt időnk, mert egy órakor indult a vonatunk.
*
Ez egy felejthetetlen hétvége volt
mindannyiunk számára. Baráti kapcsolatok mélyültek el, egy sokkal ös�szetartóbb osztályként tértünk haza.
Köszönjük osztályfőnökünknek, Simon
Enikő tanárnőnek, hogy ő is hozzájárult
mindehhez.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Nevezett Pap László később a katonai
pályára eltávozott, ki már az 1848/49-iki
szabadságharcban is honvédtiszt volt,
s ekkor a mozgalom is a lakosok pártoskodása miatt, egy jó hosszú időre
elaludt. Az eszme a jobbak kebeléből
nem enyészett el, de ezek a kivitelre
nem voltak elég erősek, noha a nép
anyagi helyzete most lett volna a legkedvezőbb, mert a szekeresség, melyet a lakosok Romániában folytattak,
igen jól jövedelmezett. 1869-től 1880-ig
nem történt e tárgyban semmi, sőt a
lakosok egy része, kik még 1869-ben
az önállósítás és templomépítés akarói
voltak, s e célra kisebb-nagyobb ös�szegben pénzeket is áldoztak, egészen
visszavonultak, sőt a templomépítést
most már nem is akarták. De az Isteni
gondviselés, s néhány lelkes egyháztagnak bátor fellépése, a már-már igen
sok időre veszendőbe indult önállósítást és templomépítést, sikerült 1880ban ismét diadalra juttatni. 1880-ik év
végén, a fiókegyházunk lakosai egy
nyilatkozatban 200 aláírással ellátva
Csernátfalu anyaegyház előtt kinyilatkoztatták, hogy a Csernátfaluban épített
papi lakás költségeiben nem vesznek
részt, sőt elszakadási és templomépítési
szándékaikat is kimondták. Csernátfalu
ugyan nem ellenkezett a fiókegyház elszakadásában és templom építésében,
noha arra sem anyagilag, sem szellemileg segédkezet nem nyújtott.
Az 1881. január 7-én tartott egyházi
gyűlésen az elszakadás és templomépítés törvényesen is ki lett mondva,
mikor is ezek, a felsőbb egyházi hatóságoknál kérelem alakban be lettek jelentve. A kérelmezéseket megelőzőleg,
fiókegyház községünk a templom építésére rajzot és költségvetést készítettet Véber György brassói építésszel. A
költségvetés szerint a templomépítés,
minden belső felszerelés nélkül 16 720
frt 76 rban lett megállapítva. E költségek
fedezésére egyházunknak csak 8000
forintja volt, részint készpénz, részint
kötelezvényekben, melyből 4000 forintot tett az 1869-ben templomépítésre
felajánlott összeg, 4000 forintot pedig a
felekezeti iskola javára alapított egyházi
magtár alap. Mintegy 8000 forintot kellett
most újabban az ágost. hitv. evang. lakosokra felróni, mely 1881. február 10-én
tartott egyházi gyűlésen elfogadás után,
hat osztályba sorozva oly képen osztatott fel, hogy az 1-ső osztályban minden
gazda 50 forintot, a II-ik oszt 40 forintot,
a III. oszt 30 forintot, a IV. oszt 20 frtot,
az V. oszt 10 frtot és a VI-ik osztályban 5
forintot tartozott fizetni.
A rajz, költségvetés és a templom
építésére szolgáló költségek kimutatása az elszakadási kéréssel a brassói
szász consistoriumhoz jóváhagyás és
megerősítés végett beterjesztetett. Az
építési engedély sok vajúdás után 1882.
szeptember 9-én 241 consistoriumi
szám alatt engedélyezve lett, de az
elszakadáshoz oly nehézségek lettek
kötve, mit ez alaklommal jónak láttuk a
templomépítés utánra hagyni; ilyenek:
az egyházi hivatalnokok fizetésének a
meghatározása, papi lakásépítés költségei, Csernátfalu anyaegyház fizetésének kárpótlása stb.
1883. január 28-án az építés nyilvános árverezésen kiadatott Sánek János
hosszúfalusi csángó magyar lakosnak
és építőnek, ki ezen időben a magyar
csángó lakosok közt az első építő volt
15 290 forintért még pedig a többek
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Dr. Bencze Mihály

M e g s z ó l a lt

a türkösi

e va n g é l i k u s t e m p l o m torony gömbje

közt oly feltétellel, hogy az építést 1884.
október 30-ig bevégezni köteles. Az
ácsmunkát Lécz Márton végezte.
Az alapot a legnagyobb ünnepélyességgel 1883. május 27-én (vasárnap)
délután 2 órakor tettük le. A megásott
fundamentum térsége fel volt díszítve
fenyőfákkal, koszorúkkal és virágokkal. A templomhely közepén egy magas emelvény állt szószék gyanánt.
Hárman szolgáltunk, úgymint: Binder
Lajos csernátfalusi és türkösi pap, Borcsa Mihály bácsfalusi pap és (én) Kiss
Árpád helybéli segédlelkész (káplán).
Délután 2 órakor Bácsfalu magyarsága zeneszó mellett jelent meg elsőben,
élükön az egyházi, iskolai és községi
elöljárók, név szerint: Borcsa Mihály
pap, Kövér Lázár rektor-tanító, Petke
Károly tanító, Domokos István községi
jegyző és Gödri Márton bíró; később
jött Csernátfalu népe, élükön szintén
az egyházi, iskolai és községi elöljárók,
név szerint: Binder Lajos pap, Gyurka
József rektor-tanító, Michaelis Lipót tanító, Farkas István tanító, Sipos János
községi jegyző. Mi, helybeliek az iskolából, mely a segédpapi udvaron külön
födél alatt van, indultunk el „Emeld fel
lelkem szavadat” egyházi ének kíséretében a helyszínre.
Itt elsőben az emelvényen a hosszú
falusi állami felső népiskola önképzőköre és tanítói kara, név szerint: Veress Sándor igazgató, Kupcsay János
műfaragó, Bede Dániel és Ács János
tanító urak énekeltek; ezután Binder
Lajos pap mondott imát; a dalárda másodszori éneke után Kiss Árpád segédpap mondott alapkő letételi beszédet; a
hívek egyházi éneke után Borcsa Mihály
pap ez alkalomra írt s kinyomtatott saját
szerzeményű ódáját mondta el, és azt
több száz példányban ingyen kiosztotta.
Az itt bevégzett szertartás után a
fent nevezett lelkészek és a helybeli
presbyterium a torony kiásott üregébe
mentünk ahol az alapul szolgáló kő állt.
Az alapkő a főbejárat alatt van elhelyezve, melybe egy négyszögre kivájt
mélyedés volt készítve. E kivájt üregbe
két darab palatábla tétetett, melyeknek egyikére be volt vésve a templom
építésének ideje, a község lakosainak
összes száma, valamint az ágost. hitv.
evang. magyaroké külön. A másik táblára ez volt vésve: Király I-ső Ferenc
József, miniszterelnök Tisza Kálmán,
ágost. hitv. evang püspok Dr. Teutsch
József. Ezeken kívül többféle pénzek
tétettek a kőbe, köztük Kossuth bankót
tett Bajkó Lajos 1848/49-i honvédtiszt.
Az alapkő letétele és megáldása után
egy kis lakoma volt a segédpapi lakban
és iskolában. Ezen időben k. bíró Tóth
András volt.
Ezen időtől az építés folyt és folyik
még ma is, még pedig a lakosok nagyobb lelkesedésével, mint kezdetben.
Az építés vezetésével és a pénzek
felszedésére Kiss Árpád, Tóth András
és Veres Borcsa István vannak megbízva. Isten segedelme legyen a további
munkálatokon is, és adjon a híveknek
kitartást és buzgó lelket, hogy a megkezdett munkát becsülettel be is végez-

hessük!!
A gömböt és benne ez iratot a toronyba feltettük 1884 és, augusztus hó 17én vasárnap.
Iskolai állapotok
Egy rövid másfél évtized alatt Hétfaluban s így községünkben is a tanügy
nagymértékben gyarapodott.
Még 1868 előtt az iskolák mind felekezetiek voltak, minden községben
egy-egy tanerővel, akik rendesen egyházi rektorok is voltak. Volt minden
ilyen rektornak egy-egy értelmesebb
falusi gazda, vagy legény segédkezője,
kik az AB = AB silabizáló rendszer szerint tanították a gyermekeket. 1868 és
1869-ik évekre esik Hétfalu, illetőleg a
tíz magyar falu iskoláinak községiekké
átalakítása. Két lényeges ok bírta erre
azon kevés számú küzdőt, kik a magyar nép jobblétén munkáltak; egyik
az, hogy a nép szegény, minden közjövedelmüktől Brassó város, mint állítólagos földesúr által meg lévén fosztva,
iskolái emelésére nagyobb áldozatokat
nem hozhatott; a másik s még lényegesebb ok az, hogy az egyházak a szász
consistorium felügyelete alatt állván,
nemzeti fejlődését ezen kormányzat
mellett soha el nem érhette volna. A
községi iskolák felállításával a tanügy fejlődésében egy hatalmas lökést
nyert, mire nagymértékben befolyt az
állam anyagi és szellemi támogatása.
Így például iskolánk évenként 500-600
forint állami segélyt nyert, minek jótékony hatása el nem maradhatott. Szellemi támogatóink az állam részéről a
tanfelügyelők valának, kik közül kitűnt
megyénkben az első 1869-től 1873-ig
Réthi Lajos és a jelenlegi Koós Ferenc,
ki 1878-ban lett megyénkbe tanfelügyelőnek kinevezve. s ki 1882-ben királyi
tanácsosi címet is nyert. Mindkét férfiú,
kitűnő pedagógus és jeles magyar hazafi, kik a magyarság érdekében sokat
harcoltak az idegen nemzetiségekkel.
Ily anyagi és szellemi támogatások
mellett, a tanítói személyzet Hétfaluban
1884-ig 7 helyett 24-re szaporodott.
Ezen kívül a tíz magyar községben,
még tíz óvónő vezetése alatt nyári óvodák is voltak. A 24 tanító közül községünkre három esik, ezek: (én) Kiss Árpád igazgató és segédpap, Kiss Lajos
és Papp János rendes tanítók és egy
nyári óvónő özvegy Kelemen Károlyné.
A románok, kik ugyan anyagilag visszaestek, iskolailag, mint felekezetiek, a
magyarokkal eddig lépést tartottak.
1883-ban az iskolai életben egy új
mozgalom indult meg, azaz az állomosítás. Tagadhatatlanul a községi iskolának a felekezeti felett, különösen itt
nálunk a helyi viszonyok következtében
igen sok előnyei voltak. de mégis nem
elégítették ki a kívánalmunkat, nem különösen azért, mert az iskola a községtől soha semmi segedelmet nem nyert,
noha az állam a községre is utalt a költségek hordozásából. Ezen okból tettük
mi az első lépést az állomosításra s azt
teljesen meg is nyertük, még pedig olyképpen, hogy az egyház által a községi
iskola javára átadott épületet visszavet-

tük. Erre most annál nagyobb szükség
volt, mivel az iskola és segédpapi lakás,
kellett papi lakásnak, a másik iskola és
tanítói lakás helyére a templomot építettük. Iskolánk 1883 szeptember 1-től
államivá lett, melynek gondnoksága a
következő személyekből lett a kormány
által kinevezve: elnök Rusz János községi jegyző, jegyző Kiss Árpád ig. tanító,
gondnok Antal Bacsó Mihály, Tóth András, Veres Borcsa István, Kocsis András, Magdó Sámuel és Kis János tagok.
A rendes tanulók létszáma 6-12 évig
volt az 1883/4-ik iskolai évben 220, az
ismétlő iskolában 12-15 évig 70, a nyári
óvodákban 104 növendék.
Község és népismertetés
Községünk politikailag nagy község.
Lakóinak száma 4000, kik közül magyar
1800, a többi román. Felekezetre nézve van ágost. evang. 1800, görög nem
egyesült 2000, rom. cat 200, kiknek hívei itt és más községekben elszórtan
élnek. A község évi adója 14000 forintot tesz , melyből 5000 a külbirtokra
esik, községi jövedelem 1347 forint,
kiadás évenkint 3500 forint, s így e
külömbséget a nép róvatal útján fedezi.
A róvatal az egyenes adó 30%-át teszi
erdeink, malom és korcsma jövedelmeinket a város húzza a jobbágyság címe
alatt, miért több 50 événél perelünk,
igen kevés eredménnyel.
Az előljáróság áll: jegyző Rusz János, főbíró Molnár János, kisbíró Bukur
Petku és pénztárnok Borcsa Bodolai
János tagokból.
Népviselet
A férfiaknál fehér gyapjú posztó harisnya, melyből hosszú, ujján és nyakán
varrott (hímzett) inget eresztenek ki és
azt a derékhoz lapos dűszűvel (derék
szorító) szorítják; fehér gyapjú posztó,
újabban és ritkábban kék vagy fekete
bolti posztó ujos, alsó bundalájbi és
téli nagy fehér ritkábban fekete zeke,
vagy bőrös fehér hosszú bunda. A nőknél: bolti szoknya, ritkábban szőttes
rokolya, kurti, és ujnélküli bunda; az
asszonyok fehér vagy sárga fejrevalót
viselnek, ami alatt cifrán kötött fejkötő
van; a fejről a fiatalabb osszonyok és
leányok sok és hosszú pántlikát eresztenek alá. A leányok és fiatal asszonyok
derekukon ezüst vagy aranyozott drága
övet és mellökön kösöntyüt (vagy aranyozott melltűt) viselnek ünnepnapon,
vagy mulatság alkalmával. Lábbeli gyanánt csizmát és cipőt viselnek, csak a
legszegényebb férfiak munka időben
kötnek bocskort.
Foglalkozások a férfiaknál a gazdászat, marhatenyésztés, ezelőtt a szekeresség, de ez a vasút elkészítése után a
jövedelem hiánya miatt ritkábban űzetik.
Különösen kitűnnek a magyar lakosok
az építészetben, ritka férfi ki vagy az
ács, vagy a kőművességet ne értené.
Mesterséget általában kevesen folytatnak, ezt nagyobb részt bevándorlott magyarok végzik. A nők vászon szövéssel
és fehérítéssel foglalkoznak. A fiatal legények, még inkább a lányok Oláhhonban szolgálattal keresik kenyerüket.
(Folytatjuk.)
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