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Magdó István

B anner Z oltán
,,Költőnek születtem. Nem egy
nagy, vagy ilyen meg olyan költőnek, hanem egyszerűen költőnek.
Ez nem érdem, nem méltóság vagy
kitüntetés. Tény. Mert kora gyermekkoromtól és koraifjúságomban
költőként, vagyis szebbnek, jobbnak,
igazabbnak láttam, érzékeltem, feltételeztem a világot, mint mások. Amikor aztán beláttam, hogy a világ nem
olyan, amilyennek látom, érzékelem
– megszületett a vágy, hogy tegyem,
változtassam olyanná, amilyennek
látni szeretném, s ez a felismerés
irányított az irodalmi pódium és a
művészeti írásműfajok felé. Képességeim egyébként más sorrendben
jelentkeztek: előbb előadói tehetségemet fedezték fel (az óvodában),
majd 13-14 évesen kezdtem verset
írni; végül már az egyetemi évek
alatt életpályámnak választottam a
művészettörténetet, pontosabban a
20. századi magyar, hangsúlyosan az
erdélyi magyar művészet krónikáját.
A három pálya és tevékenységi kör
oly szerves egységben töltötte ki
életemet, hogy összefonódásukat
nem is lehet szétválasztani. Egymást
ösztönözték, dúsították, értelmezték,
hiszen költőként könnyen éltem bele
magamat egy életmű, egyáltalán a
képzőművész világába, a képzőművészeti alkotásban való jártasságom
viszont segített előadóestjeim megszerkesztésében, költőtársaim tolmácsolása pedig mindig visszavezetett
saját, esetleg éppen hűtlenül elhagyott költészetem tájaira’’ – idéztem
Banner Zoltánt.
Banner Zoltán művészeti író,
szerkesztő, előadóművész Szatmárnémetiben született, 1932. július
12-én. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában végezte (1951), bölcsészdiplomáját a kolozsvári Bolyai
Tudományegyetem történelem-filozófia tanszékén 1955-ben szerezte.
1958 és 1987 között a kolozsvári
Utunk irodalmi-művészeti hetilap
művészeti rovatvezetője.
Az Igaz Szóban arcképsorozata

méltatása

jelent meg Mohy Sándor, Ziffer
Sándor, Nagy Albert, Florica Cordescu, Miklóssy Gábor, Alexandru
Ciucurencu, Romul Ladea, Csorvássy
István, Mikola András művészetéről
(1962–65). Egyes művészettörténeti
tanulmányait a Korunk, a pécsi Jelenkor és a budapesti Művészet közölte.
Előbb a bukaresti Meridiane, majd
a Kriterion kiadásában megjelent
kismonográfiái: Aurel Popp (Raoul
Şorbannal, románul és németül,
1968); Albert Nagy (románul, francia összefoglalással, 1968); Mattis
Teutsch (románul 1970, magyarul és
németül 1972); Andrei Mikola (előszó egy reprodukciógyűjteményhez,
Nagybánya 1968); Szervátiusz Jenő
(1976); Bordi András (1978).
Versmondóként a magyar és román irodalom mai nagy alkotóinak
életművéből válogat. 1963-ban Bartalis János, 1964-ben Nicolae Labiş
(Kányádi Sándor fordításában),
1965-ben Horváth Imre (hanglemez:
Ha egyszer hangod támad, 1979),
1966-ban Lucian Blaga és Dsida Jenő
költészetét mutatta be, 1970-ben
Szarvasének címmel Bartók-emlékműsort adott elő, többek közt Juhász
Ferenc, Szilágyi Domokos verseivel. A
Petőfi-évforduló alkalmával 1973-ban
országszerte szerepelt s a 100. előadást is elérte Petőfi a hídon c. műsorával (hanglemezen is megjelent).
Ugyancsak népszerű előadóestje
volt 1975-ben a Lakoma. 1980-ban
bemutatott műsora a Tűzkör.
Csillagfaragók c. esszé- és dokumentumkönyve (1972) az újjászülető
erdélyi népi és naiv művészetről
szól. Gondozásában jelent meg a
Dacia Könyvkiadó erdélyi képzőművész-dokumentumokat közreadó
sorozatának öt kötete: Mikola András Színek és fények c. emlékirata
(Kv. 1972), Szolnay Sándor A világ
legvégén (Kv. 1973) és Nagy Albert
Rózsikaédes! (Kv. 1974) c. levél- és
írásgyűjteménye, Popp Aurél Ez is
élet volt c. emlékirata (Kv. 1977),
majd Válaszok ismeretlen kérdező-

nek c. alatt Márkos András cikkeinek
gyűjteménye (Kv. 1980). Mint szavalóművész az ausztráliai magyarok
meghívására 1977 májusában kéthónapos előadó körúton volt, úti
benyomásairól szóló beszámolója
előbb az Utunkban folytatásokban,
majd Kié vagy Ausztrália? c. alatt
könyv alakban is (1979) megjelent.
Egy időben a Beleznay művésznevet használta.
1988-ban áttelepült Magyarországra. 1999-ig főmuzeológusként
dolgozott a békéscsabai Munkácsy
Mihály Múzeumban, fő kutatási
területe a 20. századi erdélyi festők
művészete volt. 1994-től 1997-ig a
békéscsabai Körösi Csoma Főiskola
vizuális nevelési tanszékén volt tanszékvezető tanár.
,,Valaki hívott és küldött – vallja
Banner Zoltán. Konkrétan egyik
Banner-unokahúgom, de főleg
az, aki mögötte állt. Azt csakis a

Teremtőnek köszönhetem, hogy
otthonról – hazavezérelt. A bajban
persze nem ilyen bölcs az ember.
De a képhez hozzátartozik, hogy már
itt, Békéscsabán, és állandó sürgetések közepette kellett befejeznem
a huszadik századi erdélyi magyar művészetről írott összefoglaló
munkámat, s a megérkezésünket
követő hónapokban, évben, amikor
a honvágynak jelentkeznie kellett
volna, teljesen elmerültem az addigi
tevékenységemet értelmező summázat izgalmaiban. (Megjegyzem:
művészettörténészi pályám főművét
egyetlen komoly szakmai elemzés
sem tette mérlegre, a mai napig...)
Előadóestjeim egy része is élt még,
meghívásokat kaptam az ország
különböző sarkaiból (így ismertem
meg Magyarországot), tehát ez a
pályám is tovább élt körülbelül az
ezredfordulóig.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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B anner Z oltán
(Folytatás az 1. oldalról.)
És megszerettem a kiállítás-rendező mesterséget a Munkácsy Mihály
Múzeumban, s a művészettörténeti
oktatást a tanítóképző főiskolán.
Annak idején, 1955-ben azért tartottak benn a Bolyai Tudományegyetemen, hogy én legyek e szak tanára.
Negyven év múlva valósult meg,
Békéscsabán...
Ami pedig a költészetet illeti, én
ekkor már több mint egy évtizede,
Kolozsváron is a „saját versemet”
írtam, a hetvenes évek végén megtaláltam, rátaláltam költői nyelvemre,
forma- és fogalomkészletemre, s
mivel minden sorom a szabadulásvágyról, a féltésről, tulajdonképpen
a lázadásról szólt, újra rejtőzködő
költővé váltam, s ezek a versek már
csak itt, Magyarországon jelenhettek meg, mind folyóiratokban, mind
pedig kötetben, a Vincellér-énekben,
s még azelőtt a Megyei Könyvtár
gondozásában szerkesztett Körös
Könyvtár sorozatban napvilágot
látott Edzés az öröklétre című kötetben. Írói újjászületésemet mindenképpen a Békés megyei fiatal
íróknak, a ,,Bárkának’’ s a Körös
Irodalmi Társaság tevékenysége
által gerjesztett élénk irodalmi életnek köszönhetem. Előadóművészi
tevékenységem kényszerű lanyhulásával, majd elszikkadásával szoros összefüggésben megnőtt saját
költői mondanivalóim fontossága
és egyértelműsödése. Tehát éppen
a fordítottja történt annak, mint
amikor költői ellehetetlenülésem
ellenhatásaként pódiumot ácsoltam
magának a VERSnek.”
Banner Zoltán tevékenységét
három nagy területen fejti ki: művészeti író és művészettörténészként,
költőként és nem utolsó sorban
előadóművészként. Több mint ezer
tanulmány, cikk, katalógus előszó
szerzője, rádió és tévé műsorok szerkesztője, illetve szereplője. Számos
kiállítást rendezett és nyitott meg Erdélyben, valamint Magyarországon.
48 könyve jelent meg.
Rádió- és TV-műsorok szerkesztője illetve szereplője.
Előadóművészként 1964-től lép fel
rendszeresen hazai és külföldi pódiumokon. Tíz önálló irodalmi estet
szerkesztett, rendezett, mutatott be.
A legkülönbözőbb irodalmi – művészeti – közművelődési rendezvények
állandó résztvevője. Fellépéseinek
száma megközelíti az ezret. A Petőfi

méltatása

a hídon című műsorát több mint
150 alkalommal adta elő. Négy
előadó-estjéről hanglemez készült.
Tanulmányutakon vesz részt a
Szovjetunióban (1967), Olaszországban és Franciaországban (1973).
Aktív tagja a következő szervezeteknek, egyesületeknek: Romániai
Írók Szövetsége, Romániai Képzőművészek Szövetsége, Romániai
Előadóművészek Szövetsége, Erdélyi Múzeum Egyesület, Barabás
Miklós Céh (Kolozsvár), Magyar
Írószövetség, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége,
Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesülete, Magyar Régészeti és
Művészettörténeti Társaság, Békés
Megyei Körös Irodalmi Társaság,
Békéscsaba, Békéstáji Művészeti
Társaság, Békéscsaba.
Számos monográfiája jelent meg,
többek között Szervátiusz Jenőről,
Bordi Andrásról és Mattis Teutschról, Mohi Sándorról, Bodosi
Dánielről, Benczédi Sándorról, Vetró Andrásról, Leiter Artúrról, Gaál
Andrásról, Kristófi Jánosról, Csutak
Leventéről, Ábrahám Jakabról.
Művészetszervezői tevékenysége
kiemelkedő, mind Romániában,
mind Magyarországon számos képzőművészeti kiállítást rendezett,
művészeti katalógust szerkesztett;
rádióban és televízióban is bemutatta, népszerűsítette az erdélyi
20. századi művészeti alkotásokat.
Egyes művészettörténeti tanulmányait a Korunk, a pécsi Jelenkor és a
budapesti Művészet közölte.
Mint szavalóművész az ausztráliai magyarok meghívására 1977.
májusában két hónapos előadó
körúton volt, úti benyomásairól szóló beszámolója előbb az Utunkban
folytatásokban, 1979-ben Kié vagy
Ausztrália? cím alatt könyv alakban
is megjelent.
Húsz alkalommal volt az Apáczai
Csere János Közművelődési Egyesület által szervezett Bartalis János vers
és énekmondó vetélkedő zsűrielnöke mint a Bartalis János versek első
megszólaltatója.
Banner Zoltán 1964-ben mutatta
be a Bartalis Jánosnak szentelt önálló
előadóestjét Életem a versben címmel.
Mint vallja, akkor indította újra az önálló előadóestek műfaját, a pódium
művészetét, és ebből egy hatalmas
mozgalom nőtt ki. Hogy miért?
„1963-ban megjelentek Bartalis
János összegyűjtött versei, és engem

rendkívül megihlettek. A kötetet
elolvasva rájöttem, hogy az erdélyi
magyar líra teljesen egyenrangú a
világ bármelyik népének a lírájával,
beleértve az anyaországi magyart
is. Eldöntöttem, hogy minden évben
egy nagy erdélyi költőt pódiumra
viszek” – válaszolja. Az interjúból
kiderül, előadóművészi pályája első
felében egy-egy költő életművének
bemutatását tartotta feladatának.
1970-ben a Bartók-műsortól kezdve
érezte azt, hogy így soha nem ér a
végére, annyi jó költő van, hanem
egy-egy eszmét kell kitűzni, és aköré
kell anyagot gyűjteni. „A legjobb
költők legjobb versei örök életűek.
Nincs elévülés. Aktualitásuk egyszerűen örökkévaló, mert az örökkévaló
emberi témákról szólnak: élet, halál,
szerelem. Ezen belül olyan erényekről vagy eszményekről, mint szabadság, igazság, szeretet, barátság.
Csak amik ilyesmiről szólnak, és nem
szöveget raknak szövegre, csak az a
vers vagy költői mű él még száz év
múlva is” – vallja.
Banner Zoltán rengeteg díjjal
büszkélkedhet, megemlítendők a
következők: Kulturális Érdemrend
(Románia, 1967 és 1981), Magyar
könyvalapítvány pályázata I. díj
(Budapest, 1994), Az év műkritikusa
(MHB Táncsics Mihály Alapítványa,
Budapest, 1995), Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2004),
Szervátiusz Jenő-díj (2005), Móra
Ferenc-díj (2007), Díszoklevél (Szatmárnémeti városa, 2007), Bárka díj
(2008), Elismerő oklevél (Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése, 2008), Érdemoklevél
(Brassó Megyei Tanács Románia,
2008), Békéscsaba Kultúrájáért díj
(Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése, 2011),
Kriterion Koszorú (Kriterion Alapítvány, Csíkszereda, 2011), A Magyar
Érdemrend lovagkeresztje (2012),
Gubcsi Lajos Ex Libris Díj (Magyar
Művészetért Alapítvány, 2014),
Reményik Sándor-díj (Reményik
Sándor Művészstúdió Alapítvány,
Kolozsvár, 2015), Magyar Kultúra
Lovagja (A Falvak Kultúrájáért Alapítvány, Budapest, 2018).
Több interjú is készült vele.
Az Igaz Szóban arcképsorozata
jelent meg Mohy Sándor, Ziffer
Sándor, Nagy Albert, Florica Cordescu, Miklóssy Gábor, Alexandru
Ciucurencu, Romul Ladea, Csorvássy
István, Mikola András művészetéről
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(1962-65).
Előszók, jegyzetek, szerkesztései:
Mikola András: Színek és fények
– emlékirat (Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1972), Szolnay Sándor: A
világ legvégén – levél- és írásgyűjtemény (Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár,
1973), Nagy Albert: Rózsikaédes
– levél- és írásgyűjtemény (Dacia
Könyvkiadó, Kolozsvár, 1975), Popp
Aurél: Ez is élet volt... – emlékirat
(Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1977),
Márkos András: Válaszok ismeretlen
kérdezőnek – cikkgyűjtemény (Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1980),
Mohy Sándor: Műhelynapló (Dacia
Könyvkiadó, Kolozsvár, 1981), Tűzkör – versek a szülőföldről (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981),
Barabás Miklós önéletrajza (Dacia
Könyvkiadó, Kolozsvár, 1985), Csávossy György – Kusztos Endre: Erdélyi requiem – versek és rajzok (Pro
Agricultura Hungariae alapítvány,
Gödöllő, 1996), Bandi Dezső: Van-e
még művészet falun? (Pro Agricultura Hungariae alapítvány, Gödöllő,
1996), Bartalis János: Jövök az időből (Brassói Lapok, Brassó, 2003),
Olajos Váczy Magda: Mielőtt a köd
leszáll (Csíkszereda Kiadóhivatal,
Csíkszereda, 2010).
Előadóestjei: Életem a versben
(Bartalis János versei, 1964), A rubincsőrű madár (Nicolae Labis versei
Kányádi Sándor fordításában, 1965),
Fénylő szavak (Horváth Imre versei
Papp Magda ének, László Ferenc
illetve Dömös Árpád fuvola közreműködésével, 1966 (hanglemez:
Ha egyszer hangod támad, 1979),
Lucian Blaga – Dsida Jenő est (1967),
Szarvasének (Bartók Béla emlékműsor többek közt Juhász Ferenc, Szilágyi Domokos verseivel, Buzás Pál
zongoraművész közreműködésével,
1970), Petőfi a hídon (1972, hanglemezen is megjelent), Lakoma (1975),
Tűzkör (1980), Hajnaltájt Arany Jánossal (1982, 1989-től Rendületlenül
címmel), Az én repülőgépem (1984),
Psalmus Hungaricus (1995).
Előadói turnék: Románia, Magyarország, Ausztria, Ausztrália, Svédország, Németország.
Filmes közreműködései: Csillagot
álmodók – 8x30 perces filmsorozat
az élő erdélyi népművészetről (forgatókönyv és műsorvezetés, Duna
TV, 2003. júl.–aug.), Aradi Golgota –
magyar dokumentumfilm (szövegíró
és műsorvezető, Duna TV, 2004).
(Folytatása a 3. oldalon.)
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emlékezetemre !”

körvonalai a múltból
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Mert „az iskolai és népkönyvtárak ügyének rendezése körül nem
csekély tevékenységet fejtett ki a
tanító-egyletünk. A népkönyvtárak jelenlegi állásáról statisztikai
adatokat gyűjtött, a beszerzendő
új könyvek jegyzékét összeállította
s ezek beszerzésére az alkalmas
pénzforrásokat kijelölte.”
Mert „az egyes körök [a Brassó
városi, a négyfalusi, a háromfalusi
és a krizbai.] évi működéséről szóló
titkári jelentés elismerőleg nyilatkozik a kör tagjainak felolvasások,
szavalatok és gyakorlati tanítások
tartásában kifejtett dicséretes munkálkodásáról.”
Mert „Jánó Lajos brassói áll. isk.
tanító az iskolai fegyelemről olvasott fel értekezést” , Bitai Sándor
községi tanító pedig az okszerű
méhtenyésztésről.
Mert körvonalazta az 1883. évi
közgyűlés alkalmával rendezendő
tanszerkiállítás tervét, amelynek
a célja egy szakmai vitát követő,
helyesnek ítélt tanítási módok és
azoknak megfelelő taneszközök
kijelölése volt. A tanítótestület 4
feladatkör szerint csoportosult:
1. a népiskolai tantárgyak tanítási módszerét feltüntető eljárások
bemutatása (általános és részletes
tantervek, írásbeli dolgozatok, rendtartási naplók);
2. a tantárgyak tanterveinek megvalósításához a legrégibb időktől a
jelenig használt taneszközök;
3. az egyes iskolák taneszközeinek
összesített számbavétele;
4. a kézimunka tanítás, mint a
háziiparra való felkészítés lehetősége, a női kézimunka tanítás tanmenetének osztályonkénti fokozatos
bemutatása.
Mert a tanszerkiállítással összekötött közgyűlés érdekessé tétele
végett 1 arany jutalomdíj mellett
a következő pályakérdést tűzte ki
: Miként kell a szemléleti képeket
egyrészt a beszéd- és értelemgyakorlatoknál, másrészt az olvasmányok tárgyi kezelésénél használni

és alkalmazni.
Mert „a közgyűlés a fafaragászat,
méhtenyésztés kertészet minél szélesebb körben leendő terjesztésének
eszméjét magáévá tette, s azok
előmozdítását erkölcsi eszközökkel
támogatja. A fafaragászatnak a
tanitók és nép között való terjesztésével Kupcsai János szaktanár,
méhtenyésztés eszméjének megvalósításával Bitai Sándor, és a kertészet tanításával és terjesztésével
Szemerjai Károly bízatott meg, kik
az elért eredményről a jövő közgyűlésen jelentést tesznek.”
Mert „a magyar tanítók országos
árvaháza létesítésének eszméjét a
közgyűlés melegen üdvözli s magáévá teszi, s tanító-testületünk minden
tagját erkölcsileg kötelezi, hogy
1883. évtől három éven át negyven
krajcár évi díjat fizessen a magyar
tanítók országos árvaháza javára;
testületünk jelenleg 5 frtot szavaz
meg. Szemerjai Károly községi tanító
a magyar tanítók országos árvaháza’
javára öt forintot ajándékozott, mit a
közgyűlés kézbesítés végett köszönettel elfogadott.”
Mert „a könytárnok jelentése
szerint a tanítótestületi könyvtárban van 129 kötet mű; a könyvtár
gyarapítására 15 frt utalványoztatott
ki. Csia István titkár és Dánér Ábel
jegyző lemondván, Kilyéni Endre
titkárrá, és Jánó Lajos jegyzővé
közfelkiáltással megválasztattak.
A választmány szavazás útján a következő tagokból alakult meg: Bitai
Sándor, Bartha Károly, Csete Bálint,
Kiss Árpád, Mally Nándor, Raidl Sándor, Kovács Mihály, Kövér Lázár.”
A Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság karácsonyi nyereményjátéka
2020. december 21-én társasjátékokat sorsolunk ki mindazok
számára, akik 2020. december 20ig eredeti barcasági ételrecepteket
küldenek be a klehel77@yahoo.
com emailcímre! A recept tartalmazza a hozzávalók listáját, valamint az
elkészítés módját is.

cselekedjétek az én

2020 az úrvacsora éve.
A Magyarországi Evangélikus
Egyház zsinata úgy határozott,
hogy 2020-ra az úrvacsora tematikus évét hirdeti meg. Akkor még
senki nem gondolta, hogy épp az
úrvacsora vételének elmaradása
vagy korlátozása milyen kérdéseket vet fel. Mivel idén a tematikus
évhez kapcsolódó rendezvények is
elmaradtak többnyire, a zsinat úgy
határozott, hogy a tematikus év átnyúlik a jövő évre is.
„Az úrvacsora ünnep: a kamasz-

nak egy korty felnőttség, a templomi ünneplő tömegben másodpercnyi intimitás, kórházi elesettségben
néhány perc méltóság, a mulandó
testben az örök élet kenyere. Krisztus egészen közel!” – olvasom Szabó B. András teológus gondolatait,
amelyek nyomán betekintünk majd
a barcasági evangélikus úrvacsora gyakorlatába is. Bevezetőként
azonban ajánljuk mindenkinek
az úrvacsora évének himnuszát,
amelynek szövegét Lackfi János
írta, zenéjét Gryllus Dániel szerezte.

Magdó István

B anner Z oltán
(Folytatás a 2. oldalról.)
Idézetek a Bibliából – A Biblia éve
(1–41. rész, Duna TV, 2008), Tálentum – a Duna Televízió portréfilmje
a 70 éves Banner Zoltánról (2003. január), Lélek Boulevard – Beszélgetés
Banner Zoltánnal (Duna TV, 2011),
Arcvonások – Rádió-interjú Banner
Zoltánnal (MR1, 2012), Karcolat –
Perjés Klára beszélgetése a 85 éves
Banner Zoltánnal (Karc FM Rádió,
2017. augusztus 31.), Esti séta – Veres Emese Gyöngyvér beszélgetése
a 85 éves Banner Zoltánnal (Kossuth
Rádió, 2017. szeptember 9.)
Főbb művei: Andrei Mikola (Nagybánya, 1968) (románul), Albert Nagy
(Meridiane Könyvkiadó, Bukarest,
1968) (románul), Aurel Popp (Raoul Şorbannal közösen, Meridiane
Könyvkiadó, Bukarest, 1968) (románul), Mattis Teutsch (Meridiane
Könyvkiadó, Bukarest, 1970) (románul), Mattis Teutsch (Kriterion Könyv-

méltatása

kiadó, Bukarest, 1972), Mattis Teutsch (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest,
1974) (németül), Csillagfaragók
– esszé- és dokumentumkönyv az
újjászülető erdélyi népi és naiv művészetről (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972), Szervátiusz Jenő (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1976),
Bordi András (Kriterion Könyvkiadó,
Bukarest, 1978), Kié vagy Ausztrália?
(Kriterion Kiadó, Bukarest, 1979), Kié
vagy Ausztrália? (Megyei Könyvtár,
Békéscsaba, 1989), Mohy Sándor
(Kriterion Kiadó, Bukarest, 1982),
Ólomharang (versek). (Kriterion
Kiadó, Bukarest, 1982), Benczédi
Sándor (Kriterion Kiadó, Bukarest,
1984), Erdélyi magyar művészet a
XX. században (Képzőművészeti
Kiadó, Budapest, 1990. (Németül és
angolul külön-külön rezümé kötetként is.), Fuhrmann Károly (Kriterion
Kiadó, Bukarest, 1991).
(Folytatjuk.)
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T ürkös :

az evangélikus , majd

községi és állami elemi népiskola
Korunk Türkös keletkezéséről,
akárcsak Hétfalu többi településének keletkezéséről nem tud pontos
adatokat. A település nevének első
említése 1366-ból maradt maradt
ránk [Ub.II,242. Apud Árvay: 86.].
Fejlődése hosszú időn keresztül ös�szefonódott az anyaegyházközsége,
Csernátfalu fejlődősével, amelytől
csak 1885-ben függetlenedett. Itt,
Csernátfaluban iskoláztak a türkösi
gyerekek is a z ottani iskolamester
keze alatt.
1835-ben a türkösi leányegyházközség önálló iskolát nyitott egy bérelt házban. Ennek a tanodának első
tanítója Geréb András volt, akit id.
Kelemen Görgy követett. az egyház
1841-ben egy telket vásárolt két kőépülettel, egyiket iskolai célokra másikat tanítói lakásnak szánva. 1841-től
1849-ig Koszta Károly, majd 1849 és
1851 között Borcsa Mihály bácsfalusi
lelkész töltötték be a tanítói hivatalt.
Az iskola felszerelése – beleértve
a bútorzatot is – kezdetleges volt.
„Borcsa Mihály javaslatára az eddig
használatban volt kocsmai asztalokat
és padok a kívánalmaknak megfelelő
padokkal cseréltetnek fel…” [Józsa
Mihály: Brassó vármegye magyar
tannyelvű népoktatási tanintézeteinek monographiája. Brassó, 1896.,
118. old.] Ugyanő korszerűsítette a
tanítást is: az addig az olvasás tanításában alkalmazott sillabizáló tanmód
helyett bevezette a hangoztató módszert és az Indali-féle abc-t.
1851–1857 között Kelemen István,
1857-től 1864-ig pedig ifj. Kelemen
György voltak az iskola tanítói. Ekkor
az iskolások száma már meghaladta
a 200-at, akiknek a befogadására
elégtelennek bizonyult a meglévő
épület, mely emellett „szűk, sötét,
nedves és törpe is volt.” [Uo.] Helyébe
1860-ban [Orbán Balázs szerint 1859ben. Orbán: VI/158.] építtetett új
iskolát az egyházközség két tágasabb
tanteremmel. „1861-ben a consistorium rendeletére egy második tanítói
állást is szerveztek, amely állással
ez egyházi segédkezés és papi teendők végzése is egybe volt kötve. Ez
új állásra másodízben választották
meg Kelemen István theológust”
[Józsa: 118. old.] Ebben az időben volt
hosszú időn át községi jegyző Türkösön Papp László [Százados. (Mikár
Zsigmond: Honvéd shematismus…
Kiad. Bakó Farkas, 1869, 38. old, és

Bona Gábor: Századosok az 1848/49.
évi szabadságharcban I–II. Heraldika
Kiadó, Budapest, 2008-2009. II. 252.
old.)] volt 1848-as honvédtiszt, akinek
a működése serkentően hatott az
itteni iskola fejlesztésére is [Orbán:
VI/158.].
Az erdélyi evangélikus szász egyházkerület 1857-ben a népiskolai
élet szervesebb vezetése céljából
tanítóegyletet létesített a Barcaságon
Burzenlander Volks Schullerer-Verein
néven, s ennek fiókjaként alapították
a Barcasági Magyar Evangélikus Iskolaegyletet. Működésük hozzájárult
ahhoz, hogy a közösség elismerje az
iskola és a tanító társadalmi szerepét. Dalárdájuk „részt vett Kazinczy
évszázados születési ünnepén, a Széchenyi gyászünnepélyen, s ő volt az
első, ki a tömösi szorosban 1848-ban
elhunyt honvédek sirjait felkeresve, a
kegyelet és tisztelet adóját nemzeti
dalok zengésével lerótta; majd a
csángó költő Zajzoni Rab István sírját
a brassói evangélikus magyar, Kelemen István kartársunk sírját a türkösi
temetőbe állta körül s zengte el a
búcsú gyászdalát” [Józsa: 144–150.].
Ennek a hasznos működésétől is
sarkallva szervezték meg 1871 decemberében a megye magyar tanítói
a független Brassóvidéki Néptanítók
Egyletét.
„…Türkösnek oly tanintézete van,
hol három tanító oktatja ezen terjedelmes község magyar fiatalságát.
A falu közepén lefolyó malomvize
bal partján emelkedik a tanodának
igen szép tornyos épülete, körülötte
a három tanító lakházai, melyek
együttesen a szellemi előhaladásnak tiszteletet gerjesztő szentélyét
alkotják. Az iskolával szemben van
Brassónak 1804-ben épült curiája…”
[Orbán: VI/158.] – írta Orbán Balázs.
„Az 1869-es tanügy mozgalmak
Türköst is magukkal ragadták, s az
1869. december 5-én felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint iskoláját örök
haszonélvezetül összes felszereléseivel együtt leltár mellett a községnek
átadta azon kikötéssel, hogy «ha
netalán ezen felekezet vallása vagy
nemzetisége iránt valami hátrány
vagy sérelem következnék be az
átengedés után, akkor az átengedett
vagyonra nézve újból fenntartja a
rendelkezési jogát»” [Józsa: 119. old.]
A hétfalusi községi iskolák szakfelügyeletét a nemrég létrehozott

Brassó megyei tanfelügyelőség látta
el. „Türkös, május hóban 1871. Ngs R
é t h y Lajos tanfelügyelő, községünkbe érkezvén az iskolaszéktől ünnepélyesen fogattatott. Meglátogatta
az iskolát és meggyőződött arról,
hogy teljes erőnkből azon vagyunk,
hogy a törvény igényeinek eleget
tegyünk, mely igyekezetünk már
most könnyebben sikerülhet, miután
iskolánk a közoktatási minisztériumtól igen czélirányos felszerelést nyert.
Az elszigetelt Barczaságon a nép jó
indulattal viseltetik az iskola iránt;
iskola-épületeink többnyire a legszebbek az egész községben. Miután
iskolánk minőségéről meggyőződött,
megszűnt a népben a községi iskola
iránti ellenszenv is.” [Kiss Jakab ideiglenes községi tanító. In. Néptanítók
Lapja, 1871., 669. old.]
Az iskola felekezetiből községi iskolává való átalakítása idején Jakab
J. mellett 1869-től 1873-ig Péter József
viselt tanítói hivatalt. A harmadik
tanítói állásra 1871-ben Kiss Jakabot
nevezték ki segédtanítónak, aki bérházban tanította a rábízott gyermekeket. 1871-ben Péter József helyében
Pap Györgyöt alkalmazták, 1873-tól
1878-ig pedig helyette Kelemen Károlyt teológust segédlelkészként és
tanítóként. Szintén 1873-tól Gocsmán
János is itt tanított, akit 1882-ben
felfüggesztettek, mert nem akart
tanítóképesítő vizsgát tenni, 1874-től
1886-ig Kiss Lajos, 1878-tól 1886-ig
Kiss Árpád és Papp János. Az iskola
tanítói résztvesznek a község életének különleges alkalmain. Az evangélikus templom alapkőletételéhez
Papp János és Kiss Lajos készítette a
szegletkőbe elhelyezett emlékeket.
„Jóra való község különben más
módon is tud jövedelmet teremteni;
és igen szép példákat ismerünk, a hol
magtár vagy parlag földnek közerőn
mívelése, vagy hasonló kevéssé terhelő utón jelentékeny tőke állott elő
rövid idő alatt.
Ez volna még a legszebb; ezen
volna igazán istennek áldása, a mit
önmunkásság utján igy szereznének

meg a községek!
Értesítsék e lapokat az ‘ilyen eljárásokról, hogy feljegyezhessük méltó
elismerésül és buzdító például.
Államunk is készséggel nyújt segítséget a növelésügyre. A mely
községek megtették a szükséges
lépéseket, tényleg győződhettek
meg, hogy a segélyig’eret nem üres
szó. Háromszéken S.Szt.György 600
ft. tanitó fizetéspótlást kap az idén;
Brassóvidéken Pürkerecz 260 ftot.,
Bácsfalu 298 ftot., Hosszu- falu 450
ftot., Tatrang 630 Türkös 300 frt…”–
írta a községi iskolák állami támogatásáról Brassó vármegye korabeli
tanfelügyelője [Réthi Lajos: Vidékünk
népnevelésügye. In. Nemere, 1872.
szept. 22. 304. old.].
Viszonylag gyakran váltakoztak a
tanítók, ami követhető a tanítók szaklapjában megjelenő álláspályázati
hirdetésekkel is. Többet is kiírtunk,
mert korvonalazzák a konkrét tanítói
állások értékét is:
„Türkös községének 3 osztályú
községi iskolájánál az 1-ső osztály
tanítói állomása üresedésben levén,
erre pályázat nyittatik. Évi fizetése: az
államtól évenkint nyerendő 300 frt,
4 öl kemény tűzifa és szabad lakás.
Pályázni kívánók folyamodásukat
kellőleg felszerelve f. é. szept. 25.
személyesen vagy posta útján benyújthatják az iskolaszék elnökének.
Türkös, (u. p. Hosszúfalu) 1874. aug.
16-kán. Fejér István, isk. elnök.” [Fejér
István. In Néptanítók Lapja, 1874.,
259. old.]
„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.]
(Folytatjuk.)
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