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Barcasági csángó vértanúk
Mintha hallaná az idő, hogyan szólok hozzá,
Szívem melegével láthat ő is élesebben.
Évszázados hazugságok konca ragadt hozzá,
Rántsuk le a leplet, lopott fénye hogyan rebben.
Farkas falka tévedt tündérkertünkbe, még tél volt,
Századokig lapultak, néha villant rossz énük.
Martak, ha eljött a pillanat, utánuk vérfolt,
Falka nélkül, a nyájat igézték, forrt a vérük.
Ősi földem, idegen hatalmak hínárjában,
Vergődik, mit ér a szó, ha nem hallják hangodat.
Mit ér az ima, az idegenek nászágyában,
És a tudás, ha tudatlan kapja a rangokat.
Egy gyufaszál is okozhat meleget, vagy tűzvészt,
Tréfából is fejlődhet valóság, sőt szabadság.
Szó is alkothat mondatot, vesztegethet ügyészt,
Tükörszilánk is mutathat igazat, zsarnokság,
Ma falaid leomlottak, csillagsátor az ég,
Isten kezében a zászlónk: piros, fehér és zöld.
Árnyékában egy szabad ország, olyan, mint rég,
Hol búzát, sót, és aranyat terem a szülőföld.
Örökbe fogadott testvérek, marják az anyát,
„A haza veszélyben van”, pokollá vált az ország.
Barcaság, fenyvesként talpra állt, vívta a csatát,
Megváltót várták, helyette jött a vad gonoszság.
Ránk támadtak martalócok, bérencek, gyilkosok,
Falvainkat felgyújtották, sötét lett az ég is.
Öltek nőt, gyereket, mosolyogtak a cinkosok,
Papokat kályhán égették, milyen muzikális.
Szabadságért hallt meg ötvenegy csángó vértanú,
Véres hóra hull a pernye, a vihar elvonult.
És sas karmaiban vergődik újra Hétfalu,
Valósan fénylenek a csillagok, nincs visszaút.
Főtéren égett a vértanúk szobra évekig,
Fohásszá vált a gyász, és az élet győzni akar.
Büntetetlen gyilkosok utódai élvezik,
Hogy a szobrot is széttörhetik, senkit se zavar.
Hitünk nem inog meg, az ifjúság felzárkózik,
És kegyelettel emlékezik a vértanúkra.
Isten is megbánja, hogy hallgatásba mártózik,
Inkább villámokat szórt volna a gyilkosokra.
(Csernátfalu, 1991. szeptember 27.)

„Karácsony szombatján hirtelen rettenetes ordítás rázkódtatta meg a levegőt, a Deresztye felől
hatalmas sereg román rontott a védtelen csángókra. Elmenekülni alig jutott ideje egy néhánynak,
s aki tudott, kerteken, mezőkön keresztül rohant a hegyek és Malomdombok közé, a Kőhavas
rengetegeibe, hogy bár életüket megmenthessék.”
(Borcsa Mihály ev. lelkész)
1891-ben az EMKE Csernátfalu főterén emlékművet állított a Véres karácsony 51 csángó áldozatának, az emlékművet 1926 vízkeresztjén a románok ökrökkel lehúzatták, pár hónap múlva pedig
a magyarok a hosszúfalu-alszegi temetőbe menekítették.
„Szent örömök közt vártuk a Megváltó születését, nem sejtők a halált s íme lesújta reánk”

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, eredményekben, sikerekben gazdag áldott új esztendőt kívánunk!
* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2020. * ISSN 1582-9006 *
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Magdó István

B anner Z oltán
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Főbb művei: Farkaslaki műhely
– Jakab Zsigmond és Rozália (Pro
Agricultura Hungariae alapítvány,
Gödöllő, 1994), Teremtő önvédelem – Az erdélyi magyar naivok
művészete (Héttorony Kiadó, Budapest, 1995), Nora Schütz Minorovics (Kner Nyomda, Gyomaendrőd, 1996) (magánkiadás, csak
németül) (Új kiadás, 2005), Kulcsár
Béla (Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1998), Leiter Artur (Simon
Stúdió, Budapest, 1999) (magánkiadás), Gyergyószárhegyi alkotótábor
1974–1999 (A Hargita Megyei Önkormányzat kiadása, 1999), Gaál
András (Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, Műterem-sorozat, 2000), Honti Antalról… (Kner
Nyomda, Gyomaendrőd, 2000)
(magánkiadás), A zerindi képtár
– Rejtőzködő művészet (Literator
Könyvkiadó, Nagyvárad, 2000),
Edzés az öröklétre – versek (Békés
Megyei Könyvtár – Körös Irodalmi
Társaság, 2000), Antal Imre (A csángó festő) (A Károlyi Palota Kulturális
Központ kiadása, Budapest, 2001),
Kristófi János (Dürer Nyomda, Gyula, 2001) (magánkiadás), Haller
József (Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002), Vincellér-ének (versek)
(Tevan Kiadó, Békéscsaba, 2002), A
művészet törvénye: az újjászületés
– Művészettörténeti vázlat Békés
megyéről (Megyei Könyvtár, Békéscsaba, 2002), Szó, eszme, látvány
– Válogatás erdélyi művészek írásaiból (Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002), Erdős I. Pál (Szatmári
Múzeum Kiadó, 2003), Gergely István (Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, Műterem sorozat, 2003),
Deák Beke Éva (Mozaik Kiadó,
Szeged, 2003), Levelek Békésből /
Letters from Békés County (Békéscsaba, Békés Megye Önkormányzata, 2004) (Rövidített változatban:
magyar, angol, német, francia,
szlovák, román és orosz nyelven),
Korondi Jenő (Pallas-Akadémia
Kiadó, Csíkszereda, Műterem sorozat, 2004), Csutak Levente (Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda,
Műterem sorozat, 2005), Tóth László (Mentor Kiadó, Marosvásárhely,
2005), Albert László (Mentor Kiadó,
Marosvásárhely, 2006), Örvendjetek némaság lovagjai! Pódiumnapló (Pallas-Akadémia Könyvkiadó,
Csíkszereda, 2007) (Mellékletben:
Petőfi a hídon CD), Vetró András
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(Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, Műterem sorozat, 2007), Sz.
Kovács Géza (Pallas Akadémia Kiadó, Csíkszereda, Műterem sorozat
2008), Pallos Sch. Jutta (Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2008), Török
Erzsébet (Veres-Litera Kiadó, Székelyudvarhely, 2009), Gaál András
(Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 2009), Márton Árpád (Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda,
2010), Kerekes György (Dr. Kerekes
Attila magánkiadása, Békéscsaba,
2010), Feszt László (Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2010), Olajos Béla (Csíkszereda Kiadóhivatal,
Csíkszereda, 2010), Fazakas Tibor
(Pallas-Akakédmia
Könyvkiadó,
Műterem sorozat, Csíkszereda,
2010), Kákonyi Csilla (Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 2011),
Ábrahám Jakab (Pallas-Akadémia
Kiadó, Csíkszereda, Műterem sorozat, 2011), Árkossy István (Mentor
Kiadó, Marosvásárhely, 2011), Hátra ne nézz! (Magyar Napló Kiadó,
Budapest, Pallas-Akadémia Kiadó,
Csíkszereda, 2012), Bodosi Dániel
(Tortoma Kiadó, Barót, 2013), Péterfy László (Mentor Könyvkiadó,
Marosvásárhely, 2014), Nagy Enikő
– Egri László (Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2015), Képírás – Képolvasás (Pallas-Akadémia Könyvkiadó Csíkszereda, 2016), Szalai
József (Bar/Typo Studio, Békéscsaba, 2016), Bardócz Lajos (Mentor
Könyvek, Marosvásárhely, 2018).
Hanglemez / CD: Petőfi a hídon
(Electrecord, Bukarest, 1975), Petőfi
a hídon CD változat (Örvendjetek némaság lovagjai c. kötet melléklete,
2007), Fénylő szavak. A költő, Horváth Imre közreműködésével (Electrecord, Bukarest, 1980), Dsida Jenő
versei. Erdélyi hangok 3. (A Dsida
Jenő Zarándokút c. kötet CD melléklete) Kriterion, Kolozsvár, 2007.
A 25 éves Bartalis János vers és
énekmondó verseny című jubileumi kötetében (2018) megjelentekből idézek: ,,Amikor a szavak talaja éppen kezd kicsúszni a civilizált
Európa lába alól, Brassóban azt
ünnepeljük 2018-ban, hogy 25 éve
valljuk Bartalis Jánossal: Szavak:
bolond kis jelek: fussatok, jöjjetek!
/ Emeljetek, emelkedjetek szívem
erdejében, jázmin / erdejében. Különös szép szavak. Erdőszagú, /
mezőszagú szavak: termő szavak.
/ Ó szavak / Patakszavak, egyszerű,
tiszta szavak. / (…) / Egyszer virá-

gos szárnyatokra bocsátom lelkem,
/ a lélek-sötétből kikelek / hogy vigyetek / Szavak! (1929)
Mert a magyar szavak és a magyar anyanyelvű tanítás, gyarapítás első nagy apostola Apáczai
Csere János nevében a 90-es évek
elején összeverődő közművelődési
egyesület a Falustárs, a szintén a
közeli Apácán született Bartalis János költői példájának a zászlajával
olyan versmondó és verséneklő találkozót indított el, amely nem egy
a sok közül, hanem a legrégibb és
legrangosabb ennek az előadóművészi műfajnak a rendszerváltozás
utáni történetében.
Én egész életemben, sok jó társammal együtt, Illyés Kingával,
Nemes Leventével, Kiss Török Ildikóval, Varga Vilmossal és másokkal
ezt a pódiumot, a szavak színpadát
ácsoltam/ ácsoltuk, takarítottuk,
szélesítettük, amelyre az elmúlt 25
év fiatal, középkorú és idős önkéntes versmondói léptek/ lépnek.
Sok drága arc, alak és hang emlékét őrizem, őrizzük. Tulajdonképpen nekik és nektek, jövendő versmondók írom ezt a levelet. Hittel és
bizalommal, hogy a pódium nem
korhad el, mert ez a pódium hűségre kötelez.
A költészet a magyar történelem
leghűségesebb szolgálóleánya volt
a legutóbbi időkig. (Hogy ma miért
nincs így? – ki-ki ítélje meg meg�győződése szerint.) És lélekszámunkhoz viszonyítva e pillanatban
is mi adjuk a legtöbb költőt a világnak, mert a magyar nyelvet „termő
szavak” alkotják, vagyis méhükben
hordozzák a nyelv legcsodálatosabb termékét: a verset.
A versmondó ember pedig learatja a búzát és kenyeret süt belőle.
Minden év november első hetében itt ülünk Veletek szemben,
beszívjuk a frissen sült kenyerek illatát, és köszönjük Nektek az éhséget, a várakozást és a beteljesülést,
az egész vendégséget a Ti asztalotoknál, ahonnan mindannyian gazdagabban kelünk fel, mint ahogy
letelepedtünk.
A nemzetek ma arról döntenek Európában, hogy megőrzik-é a tükröt,
amit eddig maguk elé tartottak, amit
legnagyobb szellemeik készítettek
számukra, vagy eldobják és csak a
toalett-asztalka tükrében gyönyör-

XXVI. évf. 12. szám

ködnek vénülő vonásaikban.
A magyar nemzet addig él, ameddig gyermekei énekelni és verset
mondani tudnak.
A brassói Reménység Házából
üzenem: a reménység háza mibennünk van. Ablakain át, a 125 éve született Bartalis Jánossal együtt pásztoroljuk „a távoli határt,/ a beért
mezőket, / a kéklő hegyoldalakat,
/ az enyhe-zöld szőlődombokat, /
…/ a zizegő zabvetéseket, / a zúgó
kukoricásokat és a kerék nagyságú
napraforgókat / a vetések szélén”;
s legyen bátorságunk Vele együtt
bevallani: „Minden megalkotta a
maga művét. / Minden. / A fű is, a
fa is, a katángkóró is, / a palánta is.
/ Csak én állok tétován, üres kézzel.
/ Csak én, az ember, csak én, csak
én…” (Aranygyümölcsös Kosály)
Aki néptáncra jár, egyedül vagy kórusban énekel, hangszeren játszik,
verset mond istenáldotta tehetséggel vagy csupán szerelemből, szilárdabb házat építhet a reménységnek,
mint bárki más, és bárhonnan, és
bármikor visszatalál önmagához.
A légszennyezettség a lélek körül
a leggyilkosabb. Minden hangosan
elmondott verssel tisztább lesz körülöttünk a levegő. Mint amikor a
hegymászó a tetőre ér.
Az elmúlt brassói 25 ősz Kilátójáról „királyi pompában, beteljesedve, cézári győztesen” tárul elénk a
kert. A Tündérkert.”
Az utóbbi években Banner Zoltán
verseiben megszaporodtak a súlyos
közösségi kérdéseket is megfogalmazó, a nemzeti sors kérdéseit középpontba állító, a magyarság, sőt az
emberiség jövőjét, esélyeit mérlegelő
versei. A miért-re így válaszolt: ,,Mi:
erdélyiek, felvidékiek, kárpátaljaiak,
őrségiek, délvidékiek valamennyien
„Trianon gyermekei” vagyunk (Köntös Szabó Zoltán regénycíme). Egész
életünk vesztésben telt el, egész életemben veszteségeket könyveltem,
és most már a veszteségek hullámai
a szánkig érnek: a nyelv, a tudat, a
lélek következik. Adja az Ég, hogy ez
a végső veszteség ne következzék
be; illetve: boldogok azok, akik ezt a
hullámot nem érzékelik, vagy már túl
vannak ezen a halálon. Én azonban
költőként e rémítő bizonyosság és a
csodavárás szivárványa között lebegek állandóan.”
(Folytatása a 3. oldalon.)

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *
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Hochbauer Gyula

Magdó István

B anner Z oltán
(Folytatás a 2. oldalról.)
Amikor a kilencedikből nemsokára a tizedik évtizedbe lépő Banner
Zoltán, a 2020-as, tehát a „legfiatalabb” Zajzoni Rab István-díj birtokosává válik, éppen nyomás alatt áll,
vagy talán már el is hagyja a nyomdát legutóbbi műve, művészettörténeti emlékirata: A cédrusfa hatalma
– alcíme: Az én magyar művészeti
akadémiám, amelyben immár kilenc
évtized magasából, még egyszer áttekinti az elmúlt 100 évben született
erdélyi magyar kultúra, különösen a
művészet és az irodalom területén
vívott küzdelmet szellemi és lelki
önazonosságunkért.
A művészettörténész, író, költő,
előadóművész, aki egész hosszú
életében ezeknek a szellemi és lelki értékeknek a kutatója, feltárója,
megfogalmazója és hirdetője volt
szóban és írásban, pódiumon és az
íróasztal mellett, nagyvárosokban
és kisfalukban, itthon és a nagyvilágban – ebben a könyvében arról
kívánja meggyőzni olvasóit, hogy a
világtól elzárt „erdélyi szellemi fejedelemségben” ugyanúgy őriztük az
európai és a magyar műveltség alapvető hagyományit és a keresztény
humánum magatartását, mint annak
idején, a 16–17. századi, politikai Erdélyi Fejedelemség, amelyben először kiáltották ki 1568-ban a gondolat
és a hit szabadságát Európában.
Arra figyelmeztet: a cédrusfa
hatalma – a gondolat, a szellem,
a lélek és a hit hatalma a művészi
alkotásban. S hiába próbálják – tulajdonképpen már többszáz éve
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– megfosztani ettől a hatalomtól,
éppen az erdélyi magyar művészetek 100 éves története szolgáltat
példát és reménységet a túlélésre,
az emberközpontú művészet örök
újjászületésére.
Banner Zoltán olyan sokféle módon szolgálja a közösséget és a
szellemet, hogy nyugodtan azt
mondhatjuk róla, hogy reneszánszember, hiszen nem csupán szakmailag lehet értékelni, hanem alkotóként is; nem csak szerkesztő volt,
újságíró, nem csak művészettörténész, hanem költő is.
Sokan úgy ismerték meg, mint
versmondó embert.
„Magyarországon könnyű elismeréshez jutni, itthon sokkal
nehezebb, hiszen igényesebbek
vagyunk egymással, meg nincsenek is olyan díjaink és lehetőségeink, hogy egymást kitüntessük oly
módon, ahogy megérdemeljük”
– fogalmazott. Kijelentette, az elismerés munkájának folytatására kötelezi. „Azok a pályák, melyeket itt
most talán túlságosan is erős fényben méltattatok, ezek továbbra is
köteleznek engem. Csak azt tudom
megígérni nektek, hogy ugyanígy
fogom továbbra is végezni a dolgom” – biztosított Banner Zoltán.
*
Kedves Banner Zoltán, a barcasági és a Kárpát-medence magyarságáért kifejtett hatalmas munkája
elismeréseként fogadja szeretettel
a Zajzoni Rab István-díjat!
Isten éltesse sokáig!

T ürkös :

az evangélikus , majd

községi és állami elemi népiskola
„Türkös községében (Brassóvidék) a második rendes tanítói
állomás megüresedvén, pályázat
hirdettetik. Évi fizetés 300 frt, mely
összeg negyedévenkint utólagosan
adatik ki az iskolaszék pénztárából,
szabad lakás s egy negyed hold kert.
Pályázni kívánók kéretnek folyamodásukat kellőleg felszerelve f. é.
november 25-igaz iskolaszék elnökségéhez benyújtani. Türkös, 1873.
okt. 28. FEJÉR ISTVÁN, iskolaszéki
elnök.” [Fejér István. In Néptanítók
Lapja, 1873., 829. old.]
„A türkösi (Brassóvidéki) községi
népiskolánál megürült harmadik
segédtanítói állomás betöltendő.
Évi fizetése a magos kormánytól
évenkint nyerendő 250 frt és szabad
lakás. Pályázni kívánók felhivatnak
szabályszerüleg felszerelt folyamodványukot f. é. okt. 8-ig az iskolaszékhez bérmentesen beküldeni. Türkös,
1873. szeptember 5. Fejér István,
iskolaszéki elnök.” [Fejér István. In
Néptanítók Lapja, 1873., 740. old.]
„A Brassó melletti türkösi ág. ev.
egyház községében a káplán-tanítói
állomás, mely 340 frt, 8 német öl tüzelő fa (melyből a tantermet is köteles fűtetni), 2 hold szántó, egy darab
pityóka termő föld, egy szekérre való
széna rét, szabad lakás és gazdasági
épületekkel, kerttel van díjazva,
üresedésbe jővén, arra ezennel pályázat nyittatik. A megválasztandó
ág. hitv. segédlelkész kötelessége
leend: az egyházi teendőket az illető
presbyteriummal kötött szerződvény
határozata szerint végezni. Pályázni
kivánók felkéretnek, hogy kellőleg felszerelt folyamodványaikat
alulírotthoz legtovább f. év aug.
8-ig terjeszszék be. Kelt Türkös,
1878. júl. 18-án. Az ágost. hitv. év.
presbyterium elnöke.” [Néptanítók
Lapja, 1878., 342. old.]
Türkösben az iskola 12 évig működött községi iskolaként. 1883. január
14-én a 41 465. számú rendelettel az
iskolát állami iskolává nyilvánították.
Az államosításkor Kiss Árpád segédlelkész volt iskolaigazgató, Kiss
János és Papp János voltak a rendes
tanítók.
A türkösi tanítók is tagjai a Brassóvidéki Néptanítók Egyletének, és
1878 és 1893 között 8 alkalommal

tartja itt rendes gyűlését az egyesület Négyfalusi Köre:
1878 november 6-án Gáspár Géza
gyakorlati tanítása nyelvtanból; Deák
Sándor értekezése: „A mézelő méh
életéből”; vita Kövér Lázár a házi
feladatokról kitűzött tétele alapján.
1879. okt. 6-án Gocsmán János
gyakorlati tanítása a Gyöngéd gyermekbarátokról című olvasmány
alapján; Gyurka József értekezése:
„Mi az oka, hogy a hétfalusi nép
vénasszonyai által guruzsoltatja
magát betegségében orvosi segély
nélkül?” Deák Sándor javaslatai:
a heti egy óra énektanításról és
az egyöntetű énektanításról; Kiss
Árpád indítványa: „községenként
az ifjúságnak erkölcsnemesítő szórakozás nyíttassék”.
1980. február 19-én: Kiss Lajos
gyakorlati tanítása a beszéd és értelemgyakorlatból (téma a ló); Gyurka
József értekezésének folytatása az
előző ülésről; Bartha Károly tatrangi
tanító belépett a körbe.
1884. ápr. 23-án Pap János gyakorlati tanítása természetrajzból (téma:
az ibolya) és Kiss Lajos mintatanítása beszéd és értelemgyakorlatból;
Pap Péter a játékokról olvasott fel.
1888. ápr. 19-én Thomasz Mari gyakorlati tanítása olvasásából; Kövér Lázár a gazdaság és kertészetről tart felolvasást; Mikhaelisz Lipót vitatétele:
„Az írástanításban az ütenyirás vagy
másolással lehet-e jobb eredményt
elérni?” Bede Dániel bejelentése: „A
négyfalusi szegény gyermekeket segélyező egyesület megalakulván, 42
szegény iskolás gyermeket részesített
jótékony segélyezésben.”
1889. okt. 16-án bejelentették Mikhaelisz, Borsay Lipót halálát; Saurer
Mihály gyakorlati tanítása az eső
keletkezéséről; Csia Irén a „L’epée,
a siketnémák első tanítója” című
fordítását olvasta fel; Papp János
elszavalta az Erdélyben című verset.
1891. ápr. 16-án Neimerker Gyula
gyakorlati tanítása beszéd és értelemgyakorlatból; Tokaji Erzsébet
felolvasása a méhről. 1893. ápr.
19-én Terray István kikérdezte az
osztályát csillagászati földrajzból;
Gyurka József „A gyümölcsészeti
tanfolyam céljáról” értekezett.
(Folytatása a 4. oldalon.)

A XXI. Bartalis János versmondó és énekelt vers vetélkedőt (Hervay Gizella
születésének 80. évében) Brassóban tartották meg 2014. november 6–9.
között az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület szervezésében.
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községi és állami elemi népiskola
(Folytatás a 3. oldalról)
Csia Irén „Beszélgetés a lélekről” című írását olvasta fel. [Józsa:
260–267. old.]
A tanítók járulékos feladatai a
korabeli iskola szervezeti alakulását
is mutatja. A sajtó nyilvánosságot is
nyújtott ehhez.
1881-ben a türkösi állami elemiben
takarékpénztárt kezelt: Gocsmán János tanító és Kiss Árpád vezértanító
[Néptanítók Lapja, 1881., 334. old.].
Az Eötvös-alapra befizetők jegyzékében követhetőek a tantestület
változásai is: 1885-ben a türkösi
tanítók közül Kiss Lajos, Papp János;
1886-ban Thomas Mari, Sára András
és Kiss Árpád évi járulékbefizetését
közölte a Néptanítók Lapja, 1889-ben
pedig Thomas Mari, Zauer Mihály és
Nagy Gyula neve szerepel a listán.
Minden tanévet nyilvános vizsga
zárt, amelyről a korabeli brassói
magyar is beszámolt.
1883 „Április 29-én megnyitotta az
I-ső osztálylyal a vizsgát Papp János,
jelen volt 38 fiú, 35 leányka, összesen 73. Tanító ur pályakezdő, alig 8
hónapos tanító, de az az eredmény,
mit az I-ső osztálylyal bemutatott,
kezeskedik arról, hogy benne el van
találva a választás, s elődének méltó
utóda. Nyomban folytatta a vizsgát
a Il-ik és III-ik osztálylyal Kiss Lajos;
jelen volt 43 fiú. 32 leány, összesen
75. Tanító ur ez évi vizsgájára nyugodtan és örömmel emlékezhetik és
tekinthet vissza, méltán kiérdemelte
az által a szülők szeretetét és a
közönség tiszteletét; csak előre! az
érdem ritkán szokott jutalom nélkül
maradni. Az nap d. u. vizsgázott a
IV-ik, V-ik és Vl-ik osztálylyal Kiss
Árpád. Jelen volt 26 fiú és 30 leány
gyermek, összesen 56. Tanító tiszteletes ur hű kinyomata a székely
természetnek; milyen kivül, olyan
belül, azaz: talpig őszinte. — Világos, határozott, csengő kérdéseire
nyomban következtek a hasonló
értelmes feleletek, úgy annyira, hogy
mind végig lekötve tartotta mind a
gyermekek, mind pedig a hallgatóság figyelmét; — tantárgyai közül
különösen kiemelkedett a karunkra
vonatkozó történelem, mit öröm
volt hallani.” [Bitai Bajkó Lajos: A
négyfalusi közs. elemi népiskolák
zárvizsgái. In. Nemere, 1883. május
13, 39. sz., 156. old.]
A hétfalusiaknak nem titkolt örö-

me az iskolák államivá alakítása:
„Igen, a 10 magyar falu egyikében,
Türkösben már tényleg fennáll
az állami iskola. Adjon isten neki
hosszú életet, fényes sikert és sok
nevelésügyi babérokat! A közel jövőben remélhetőleg meg lesz az állami
iskola Bácsfaluban, Fűrészmezőn
(Hosszúfalu felső része), Tatrangon,
Pürkereczen, és hihetőleg később
a többi falvakban is.” [Libertas
(Fejér Gyula pürkereci evangélikus
lelkész álneve): Állami népiskolák.
In. Nemere, 1883. okt. 3., 80. sz.
310. old.]
A következő évben szervezett
újabb néptanítói állásra Kirnberger
Ödönné Kosa Ilonát nevezték ki, de
helyét már 1885-ben Thomas Mari
foglalta el. Mivel a tanulók száma
tovább emelkedett, s a tantermek
sem feleltek már meg a kívánalmaknak, a kormány 1884. február 15-én
egy iskola építésére alkalmas helyet
vásárolt. „Gödri Póka Sára telke vásároltatott meg 3200 frton a község
közepén. Erre a telekre építetett a f.
1890-ik évben ama díszes, emeletes
épület,, mely összesen 12.221 frtba
került. Van benne az emeleten 3, a
földszinten is 3 nagy tanterem, melyek közül egyikben az állami óvodának is állandó lakása leend. van
igazgatói iroda, tanszermúzeum.”…”
Türkös község olyan állami iskola-épületet és abban olyan korszerű
berendezést nyert, melyhez hasonló
magyar iskolákban a megye területén, Brassót sem véve ki, egyetlenben egy sincsen. Maradandó emléke
ez néhai Trefort Ágoston és mostani gr.
Csáky Albin vall. és közokt. miniszter
uraknak itt a csángóföldön. jelenleg két
tanító és két tanítónő működik ezen új
áll. iskolában, de az 5-ik tanítói állás is
szervezése is már kopogtat, mert a II –
III. osztályban még itt sincs elég hely a
múzsáknak. Az állami óvoda is, mint
fennebb is említém, ott fog állandó
termet találni. E szerint az új állami iskola-épületbe évenként az óvodában,
mindennapi és ismétlő iskolában mintegy 500 gyermek fog tanulni.
Erős vára a nemzeti kultúrának és
nyelvnek; állj rendületlen sziklaként
évszázadokon át és hirdesd itt a
Kárpátok alatt egy szebb kor felvirradását!
Egy jelenvolt.” [Iskola és szülőház. I
évf. 244–245.old.]
Az új emeletes iskola 1890-re készült

el hat tanteremmel és irodahelyiséggel.
„A tanítók elsősorban a nemzet
nyelvének apostolai. Ha ők azért lelkesednek, az ő lelkesedésük átragad tanítványaikra is; ha ők meglankadnak,
ha a nemzet nyelvét csak fizetésért
és nem meggyőződésből tanítják:
hanyatlásnak indul a nyelv, s a nyelv
hanyatlása maga után ragadja a szülőföldhöz való ragaszkodást, kioltja a
hazaszeretetet.
Dísze és célszerű ez az új állami
iskola-épület, de a nemzetre nézve
hasznossá csakis a lelkes magyar tanítók tehetik. Megkövetelem a magyar
néptanítóktól, hogy magyar legyen
minden ízében, magyar az iskolában,
magyar családi körében, magyar a
társadalmi életben. Ha valahol, úgy itt
a legveszedelmesebb az úgynevezett
kétéletűség, vagy: „Ha akarom magyar, ha akarom nem magyar.”
Isten oltalmazza meg ezt az állami
iskolát az ilyen tanítóktól és adjon
ennek minden időben lelkes, buzgó
magyar tanítókat, kiket lelkesítsen
a magyar szó és a magyar dal, s kik
lelkesítsék magyar szóval, magyar
dallal kedves tanítványaikat szeretni, imádni a magyar hazát, a magyar
királyt mindhalálig.
De bezárom már kissé talán hos�szúra is nyúlt iskolafelavató beszédemet: kivánom azt, hogy ez az állami elemi népiskola hű és igaz ápolója lelkünk két drága szemének, u.m.
hitnek vagy vallásos érzületnek, a
tudománynak vagy közhasznú elemi
ismereteknek; legyen ápolója a testvéri és a hazaszeretetnek, legyen hű
őre legdrágább földi kincsünknek, a
magyar haza és nemzet nyelvének.
Ti néma falak, oltárai mától fogva
e hitnek, tudománynak, szeretetnek
és nemzeti nyelvnek, legyetek e
szent, e hazafias célok megvalósítására e mai naptól kezdve felavatva,
felszentelve az időnek szakadatlan
folyamán századokra! „Egyik nemzetség jő, a másik megy”, de te állj
és légy ebben a községben szent
oltára az egymást felváltó ifjú nemzedékeknek! Ne legyenek itt soha
elfeledve azok a kitűnő hazafiak
és államférfiak, kiknek tégedet köszönhetünk. Néhai Trefort Ágoston
vallás-és közoktatásügyi magyar
királyi miniszternek, e telek megvásárlójának, emléke legyen e falak között örökre áldott! Gróf Csáky Albin,
mostani vallás- és közoktatásügyi
miniszter urat, ezen állami iskola építőjét az Isten áldja meg és a magyar
tanügynek, a népnevelés érdekének
sokáig tartsa meg! Áldja meg Isten
az iskola gondnokságának, tanító-
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testületének minden egyes tagját,
hogy lehessenek éveken át hű őrei a
magyar nemzet e mától fogva rájok
bizott drága kincsébnek! Őrködjenek fölötte, védjék, oltalmazzák ezt
az idő pusztító hatalma ellen. őrködjenek ebben az ártatlan gyermekek
fölött, hogy növekedjenek azok itt
a hitben, tudományban, a testvéri
szeretetben és az anyanyelv iránti
lángoló ragaszkodásban!
Felavatva, Isten által megszentelve átadom immár e díszes állami
iskoilát, mint gróf csáky Albin vallásés közoktatásügyi magyar királyi
miniszter képviselője, mint e vármegyének királyi tanfelügyelője, a türkösi állami iskolai gondnokságnak
gondviseletébe: magyar tannyelvű
népoktatás céljaira.
Legyen Isten áldása itt a tanítók
fáradozásán most és minden időben! Legyen Isten áldása Türkös
községen, ennek előljáróin és minden egyes lakóján. Legyen Isten
áldása azon ártetlen gyermekeken,
kiket ezen iskola tantermei, mint
az óvodába, a mindennapi és az
ismétlő iskolába járókat ide befogadnak, hogy növekedjenek, hogy
viruljanak itt évről évre, századokról
századokra, mint a víz mellé ültetett plánták, a szülék örömére, a
haza büszkeségére és az Istennek
dicsőségére! Legyen Isten áldása
szeretett Brassó vármegyénken, a
népnevelés e classikus földjén, ennek szeretett főispánján, császári és
királyi kamarás méltóságos Maurer
Mihály uron, nagyságos Roll Gyula
királyi tanácsos, alispán uron, nagyságos Henter Gábor uron, a járás
érdemes főszolgabiráján és a nemes
vármegye minden tisztviselőjén. legyen Isten áldása tkts. Windt Lajos
Brassó vármegyei kir. építészeti főmérnök, tkts. Mika Sándor kir. mérnök urakon, Sánek János és fehér
Mihály csángó testvéreinken, mint
a nevezett mérnök urak készített iskola-terv végrehajtóin! Legyen Isten
áldása e nemes vármegye területén
létező különböző hitfelekezeteken, a
különböző ajkú, de az egységes magyar hazának e nemes vármegyében
lakó összes magyar honpolgárain!
Legyen Isten áldása az imádásig
szeretett magyar királyon, I. Ferencz
József Ő Felségén és ennek felséges
családján. Legyen Isten áldása szeretett magyar nemzetünkön, hazánkon
és ennek mélyen tisztelt kormányán!
Éljen a haza!” [Koós Ferenc iskolaavató beszéde. In. Iskola és szülőház. Brassó, 1890.október 1. Első
évfolyam, 14. szám: 232–236 old.]
(Folytatjuk.)
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