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Nagyanyám
köménymaglevese
Nagyanyám még hetvenöt
éves korában is járt kapálni a
közösbe (akkor Mezőgazdasági
Termelőszövetkezetnek titulálták). Reggel ötkor kelt, megivott
egy fél liter teát, melybe száraz
kenyeret aprított (ne menjen
kárba az se!), vette a kapáját és
már indult is a mezőre. A „zöldségesben” dolgozott (oda-vissza
körülbelül négy kilométeres
gyalogút), ahol sárgarépát, petrezselymet kellett gyomlálni,
vagy káposztát hompozni, mikor
mi volt a parancs.
Délben soha nem evett. Behúzódott egy fűzfa árnyékába
(ott haladt el a Dirba, városunk
egyetlen pataka), megivott
néhány korty poshadt vizet a
kulacsából, majd a szünet végéig
szundikált. Este is csak kétfélét
vacsorált: túrós puliszkát vagy
köménymaglevest. De soha
nem tudott asztalhoz ülni, míg
valamelyik unokája melléje nem
telepedett (nagyapám favágó
volt, csak szombatonként szokott hazajönni az „éjhálóból”).
Egy ilyen estebéd anekdotája fenn is maradt a családi
emlékezetben. Épp megfőzte
nagyanyám a szép sárga puliszkát, aztán kipenderült a kapuba,
(Folytatás.)
Az evangélikus, majd községi és állami elemi népiskola
1930 és 1944 között az épületben csak a román tagozat
maradt. Ebben az időszakban az
iskolaköteles gyerekek a csernátfalusi iskolába jártak. A román
állam gondoskodott az iskolaépület karbantartásáról: 1935ben a bukaresti városi tanács
az iskola javítására 30 000 lejt
adományozott. A háború idején
felépítették az iskola elülső épületét a német katonák számára
étkezdének, azonban mire felépült, a háború véget ért, ezért
e célra nem használhatták.
1945-ben újraindult a magyar
tagozat Gödri János igazgatá-
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hogy vacsorázni hívjon engem.
Csakhogy hiába meresztgette a
szemét, sehogy sem lelt rám a
hancúrozó lurkók között, ami
szinte olyan furcsa volt, mintha
a péntek hiányzott volna a nagyböjtből. Meg is kérdezte az egyik
kipirult pajtásomat, vajon mi
történhetett, hogy nem vagyok
közöttük. Amaz pedig a világ
legtermészetesebb hangján válaszolta: „nálunk van a kertben,
lopja a vajalmát”.
*
No, de térjünk vissza a nagyanyám híres köménymaglevesére, mert ugye, ezt harangoztam
be a fenti címben. Nos, nálunk,
Csángóföldön, úgy tartották:
senki sem lehet annyira szegény, hogy erre az étekre ne
futná neki. Nagyanyám mindig
a kétliteres piros-fehérbabos fazakában főzte, mert kettőnknek
nem kellett ennél több (néha el
sem fogyott). Engem elszalasztott forgácsért, ő addig megpucolta a hagymát meg az egy szál
sárgarépát. A köménymagot saját kezűleg szokta begyűjteni az
erdei kaszálókról, néha nem volt
rest egészen a Csukjonig (Rence,
Nagy-kőhavas) kutyagolni érte,
ha közelebb nem talált. Sohasem

kötötte gézbe, vagy vászonzacskóba a köményt, hogy fakanálra
akasztva belelógassa a fazékba,
hanem egyenesen a fövő vízbe
szórta, mert szerinte csak így
lehetett kinyerni belőle azt az
izgalmas, fűszeres ízet. Még ma
is, ha beleszippanthatok egy maréknyi köménybe, nagyanyám
jut mindig eszembe, meg a régi
szegényember-levesei, melyeket együtt költöttünk el a félfedélre épített nyári konyhájában.
Aztán, ha már megfőtt a zöldség, s a kömény illata a harmadik szomszédig szállingózott,
nagyanyám átszűrte a levet egy
másik edénybe, kevés világos
rántással feleresztette és gríz-
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Türkös
sa alatt. Ma már érdekesnek
tűnik a negyvenes évek végén
gyakorolt megszólítási forma:
„Igazgató testvér”. Az épület
emeletén tanultak a román gyerekek, a földszinten a magyarok
összevont osztályokban. Felső
tagozat is működött, amely
1956. szeptember 1-jével megszűnt. Ebben az időszakban a
tantestületi jegyzőkönyveket
hol románul, hol magyarul írták.
Az 1946/1947-es tanévben 149
magyar tanulója volt az iskolának. 1946-os bejegyzés tanúsítja,
hogy minden tanuló 5 000 lejt

fizetett tankönyvekért.
1948-ban dalárdát vezetett
Simon Etelka, tánccsoportot
Jakab Klára és színjátszó csoport
is létezett.
1955/1956-ban a magyar tanulók szülei kijavították a mai 2-es,
román tannyelvű iskola épületét azzal a céllal, hogy a román
tagozatnak legyen hova költöznie a türkösi volt magyar iskola
épületéből. Így 1956-tól ismét
teljesen magyar tannyelvű iskola
lehetett Erős József igazgatása
alatt. 1960-ban ismét beindult a
felső tagozat. Az alsó tagozat ön-

galuskát szaggatott bele. Néha
– csakhogy én is megtanulhassam – „lebbecset” készített a
galuskák helyett. Ez kicsit több
időt igényelt, mert a lisztet jól
el kellett dolgozni a tojással meg
a vízzel, aztán a kemény tésztát
belereszelni a fövő levesbe.
*
Nem ritkán az is megesett,
hogy se gríz, se tojás nem volt
a háznál, s akkor csak száraz
kenyérkockákra mertük rá a
forró levet. De még így is a világ
legízletesebb vacsorája volt, s az
ötcsillagos vendéglők minden
kaviárját odaadnám, ha még
egyszer nagyanyám készíthetné
el nekem.
álló intézmény volt 7-es számú
Általános Iskola névvel 1980-ig,
amikor egyesült a csernátfalusi
3-as számú Általános Iskolával.
1990 szeptemberétől az iskola
épülete a Zajzoni Rab István
nevét viselő magyar tannyelvű
középiskola főépülete.
A római katolikus elemi
népiskola
„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.”
(Folytatása a 3. oldalon.)
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Közösségépítés
járványhelyzetben
A Barcasági Csángó Alapítvány
vezetőségének 2020 novemberében lejárt egy újabb hároméves
mandátuma. A járványhelyzetre
való tekintettel a tisztújítás több
hónapig tolódott, várva egy
biztonságosabb jövőt. Ez ugyan
nem érkezett meg, de ennek
ellenére 2021. március 19-én
összegyűlt a közgyűlés, és 13 tag
jelenlétében megtörtént az éves
beszámoló, a hároméves számvétel és az új vezetőség megválasztása. Ebből az alkalomból egy
rövid beszámolót nyújtunk azok
részére, akik követik az alapítvány tevékenységét, támogatják
azt vagy élvezik támogatását.
Az alapítvány fő támogatója a
Bethlen Gábor Alap (Budapest,
Magyarország), amely támogatás által az alapítványnak lehet
egy állandó alkalmazottja, egy
szakképzett könyvelője és némi
infrastrukturális fejlesztése. Ahogyan az elmúlt három évben,
2020-ban ez a támogatás fedezte
az alkalmazott és a könyvelő költségvonzatait, valamint lehetővé
tett egy új gázkazán vásárlását.
Ezúton köszönjük a több éves,
folyamatos és tartalmas támogatást.
Az elmúlt három évben az
alapítvány a megszokott három
irányvonalat követte: oktatás,
kultúra és népszerűsítés.
Az oktatás keretében igyekeztünk reagálni a magyar iskolák
részéről érkező felkérésekre,
de amint az alapító- és működési okirat is megfogalmazza,
kiemelten a négyfalusi önálló
magyar iskolát, a Zajzoni Rab
István Középiskolát támogatta.
Az alapítvány és a középiskola
között létező együttműködési
szerződésnek megfelelően az
egyesület aktívan részt vesz az
iskola életében, úgy szervezési
munkával, mint pénzügyi támogatással. Ugyanakkor az alapítvány jogi hátteret biztosít az
iskola számára a különböző támogatások lebonyolítására. Az iskola
számos helyi és magyarországi
támogatóval rendelkezik, aki
lehetőséget biztosít az oktatás
színvonalas megszervezéséhez
és a szülőket bizonyos helyzetekben anyagilag is tehermentesíti.
A támogatók listája hosszú, de
kiemelt köszönet jár a következő
támogatóknak: Metromat Kft.,
Yurta Kft., Unicspot Kft., Duotrac
Kft., Termofarc Kft., MultiDevelopmnet Kft. és Magyarországról
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a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek.
Az alapítvány a kultúra terén
főleg infrastruktúrát biztosít,
hisz számos rendezvény az általa
fenntartott épületben vagy területen valósul meg. Ugyanakkor
partnerséget vállal különböző
nagyobb rendezvények megvalósításában, és ha a lehetőségek
megengedik, kisebb, saját rendezvények házigazdája is.
A Barcaság népszerűsítése
témakörben úttörő és eddig
kiemelkedően eredményesnek
minősülő munkát végez. Az
elmúlt három évben az alapítvány által koordinált Pro Terra
Barcensis-program keretében:
1. napvilágot látott a Barcasági
füzetek sorozat első három kiadványa (Hétfalusi írott tojások,
Házias ízek és hagyományok a
Barcaságon, Csángó szőttesek
- az újraálmodott hagyomány)
magyarul és románul; 2. megjelentek az első turisztikai fontosságú kiadványok (magyar, román,
angol és német nyelven); 3. képviseli a barcasági magyar, ezen
belül hangsúlyosan a csángó közösséget a Brassó Megyei Tanács
keretében működő turisztikai
munkacsoportban; 4. jelen volt
több belföldi és nemzetközi turisztikai kiállításon és tematikus
eseményen, ahol népszerűsítette a barcasági kultúrát és
hagyományokat; 5. létrehozta és
működteti a www.terrabarcesnis.ro honlapot, amely kiemelten
a barcasági hagyományokat, eseményeket, látnivalókat, termékeket népszerűsíti; 6. három éve
tematikus naptárak szerkeszt, és
általuk is ismerteti a helyi értékeket, a turisták és a helybéliek
számára egyaránt.
Az előbb említett sokszínű és
változatos tevékenység sajnos
az elmúlt egy évben nagyon
leszűkült és nehézkessé vált. Az
alapítvány munkáját a támogatás mellett az általa kifejtett
turisztikai tevékenységből befolyó jövedelmek teszik lehetővé,
ugyanis a járványhelyzet előtt
számos diákcsoportnak biztosított kedvezményes áron szállást,
valamint szórakozási lehetőséget
a helyi fiatalságnak. Ennek a tevékenységnek a szüneteltetése
nagy megpróbáltatások elé állítja
az intézményt, és ellehetetleníti
bizonyos tevékenységeit, például
olyan pályázati lehetőségeit, amelyeknél önrészt kell biztosítani.

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu

Az alapítvány túlélését, az alaptevékenységek elvégzésének
biztosítását a Bethlen Gábor Alap
jelentette a 2020-as évben, és
ha a helyzet nem változik, akkor
ebben az évben is életmentően
fog bizonyulni a támogatás.
A beszámoló végére maradt a
tisztújítás eredményének ismertetése. Az alapítvány és közösség
nevében először is köszönet jár
az elmúlt időszak vezetőségének,
hogy önzetlenül és a lehetőségeknek megfelelően teljesítette
feladatát. Az következő megbízatási időszak 2023 novemberig

évf.

4.

szám

tart, az új vezetőség pedig: Hlavathy Zsuzsánna elnök, Székely
Gyöngyi alelnök, Bencze Margareta titkár, kuratóriumi tagok: Bíró
Zsolt, Deák János, Géczi Gellért,
Gócza István, Hlavathy Péter,
ifj. Magdó János. Az alapítvány
jelenleg 28 tagot számol.
Az alapítvány céljai a jövőben
sem változnak, ám az elmúlt évek
megvalósításainak tükrében
egyre több feladat és lehetőség
körvonalazódik, de konkrét terveinkről csak a tevékenységek
újraindításának időpontjában
nyilatkozhatunk.

Bencze Mihály

A Brassó megyei RMDSZ
(Folytatás.)
1990 elején a brassói RMDSZ és
az Unirea Líceum magyar tagozata vezetőségi szintjén megszületett a brassói önálló magyar középiskola visszaállításának terve,
a Tanügyminisztériumtól kedvező választ kaptak, jóváhagyva az
önálló magyar líceum megalakítását, ám a kivitelezés menetét a
Megyei Tanfelügyelőségre, valamint az Unirea Líceum és a 6-os
számú Általános Iskola közötti
megegyezésre bízta. A magyar
tagozat hiszékenyen, semmi írásos dokumentum nélkül kivonult
a Unirea Líceumból, de a román
általános iskola szándékosan nem
ment át az Unirea épületébe.
Ennek az ügynek a rendezése egy
13 évig tartó állandó feszültség
volt, ami a tanítás kárára is ment,
és ebbe majdnem beletörött az
RMDSZ foga. A megyei RMDSZ
2002 januárjában aláírta a megyei
egyezményt a helyi kormánypárttal és ebbe belefoglalta az
iskola kérdésének a megoldását
is. Ez a kérdés később belekerült
az RMDSZ és az SZDP közötti országos egyezménybe is. Iskolánk
elbízottsága folyamatosan írta a
petíciókat a fölöttes szerveknek,
de ezek válaszra se méltattak
minket. Végül az iskola dokumentációját, és a meg nem válaszolt
petíciókat személyesen adtam le
az Európai Parlamentnek 2003ban. Ebben az évben felgyorsultak a dolgok, a 6-os számú,
mostani nevén Iacob Muresianu
Általános Iskolának egy új, kor-

utca

(Nagyút) 87.
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szerű épületet emeltek – erre
honnan volt pénz? – a Baiulescu-ház és a Transilvania Egyetem
rektorátusa között, feláldozva
egy történelmi helyet. Ugyanebben az időszakban világbanki
segítséggel felújították az Áprily
Líceumot. A munkálatok két évet
tartottak, ez idő alatt a líceumi
oktatás a rakodói 20-as Általános
Iskolában folyt, az V–VIII. osztályosok a B épületben tanultak,
az elemi oktatás pedig a brassói
magyar egyházak segítségével,
szétszórva a város különböző
helyein történt. 2003 szeptemberében az Áprily Lajos Elméleti
Líceum a felújított iskolaépületben kezdte a tanévet, és annyira
önálló líceum, hogy az Áprily
udvara és a tornaterme közös a
román iskolával.
1990. február 10-én Brassóban,
a központi parkból indulva, több
mint 10000 magyar ember, kezében könyvvel és égő gyertyával
vonult át a városon, nemzeti
identitásunk, nyelvünk, iskoláink
megtartásának, megvédésének
érdekében. Ezt a tömegmegmozdulást a megyei RMDSZ szervezte, azóta se volt városunkban
ekkora tömegmegmozdulás.
Az RMDSZ első kongresszusát
1990. április 21–22-én tartották
Nagyváradon. A kongresszus
egyik legfontosabb konklúziója az volt, hogy az RMDSZ-nek
egységesen és önállóan kell
fellépnie a romániai politikai
környezetben.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
„Az öreg emberek elbeszélései
szerint a türkösi kántor-tanító
mint vándortanító 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 méltóságos Béldi János pap úrnak kántora, Pál Antal
pápista Rector». Hogy ez estleg
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
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
fiók egyházak 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 primítiv állapotban lehetett azon-
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Türkös: A római katolikus elemi népiskol a
ban, 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
kántor-tanítói lakásnak. Minthogy
e lakás és tanterem rozzantsága
miatt nem felelt meg a törvény
követelményeinek, Méltóságos és
Főtisztelendő Möller Ede, a kerület
apátfőesperese 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 követelményeinek
megfelelő. A tanterem nem bír
kellő felszereléssel, a szükséges
iskolapadokat haszontalan lócák
helyettesítik; a legszükségesebb
tan- és szemléltetési eszközök
jótékony célú 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 képesítettségéről biztos adatok nem
találhatók, de nagyon valószínű,
hogy mint képesítettség nélküli
egyének működtek. 1875. Évben
Udvarhely megyei, malomfalvi
születésű Lakatos Gáspár, utána
csikszentgyörgyi Bálint Sándor
kántortanítók említtetnek. Az
elsőnek 5o–6o római katolikus növendéke volt, a tőle hátramaradt
érdemsorozat tanúsága szerint.
Mindkettő a csiksomlyói tanítóképezdében nyert képesítést.
1882. április 7-én Gál Mihály
foglalta el a türkösi kántortanítói állomást, s ez időtől fogva
megszakítás nélkül 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 5o–6o 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 6o kr. Fizetésre
köteleztetnek, melyből a fűtőanyag szereztetik be.
A tanító fizetése az esedékes
stóla díjakon kívül 49 frt. Államsegéllyel 4oo frt-ot tesz .” [Józsa:
122–125. old.]
1813-ban Bede Antonius plébánossága idején nem tartották
tanításra megfelelőnek az iskola
épületét.
Egy 1850-es házassági anyakönyvi bejegyzés szerint Kramer
Mimi (Mária) Benedek János iskolamester és jegyző neje, rendes
okleveles tanítónő pürkereci
lakhellyel.
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 1948as államosításig működő római
katolikus iskola épületévé.” [Szent
Mihály oltalmában. 44. old.]
1886-ban Tormási János katolikus néptanító és a Népiskolai
Lapok szerkesztője adatokat kér
a türkösi plébániától 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 kántortaní-
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tó 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 intézményrendszert, és pontosítódott a belső
munkamegosztás a plébános, a
gondnok, a kántor-tanító, presbitérium és iskolaszék között [Pál
Kálmán plébános: Relatio periodica (XIII) – 1887. szeptember 14.].
1893 decemberében állandósították a tanító 200 forintos
fizetését, és ugyanebben az
évben Lönhárd Ferenc püspök
jóváhagyta a felterjesztett iskolaszéki névsort.
1907-ben az 1017 lelkes egyházközségnek (Háromfalut, Deresztyét, Nyént és Ósáncot is ide számítva) 35 iskolása volt, 1910-ben
33. 1909-ben új iskolapadokat
vásároltak.
1896-ban a tanítói fizetés 200
forint volt [Szent Mihály oltalmában. 134.old.].
1896. „Május 17-én megtartottuk a millenniumi ünnepélyes
hálaadó istentiszteletet, melyen
megjelentek Négyfalu összes hivatalai és testületei s a hívek nagy
számban. Az iskolás növendékekkel 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.” [Tőzsér László bejegyzései a Historia Domusba]
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 apát-főesperes elnöklete alatt, aki megdicsérte úgy
a tanító mint a pap buzgalmát
[Historia Domus: Tőzsér László
plébános bejegyzése 1897-re].
Az iskola épületét közművelődésre is használták.
1897. január 16-án és február
20-án is bált tartottak az iskolában. [Historia Domus Tőzsér László plébános bejegyzése 1897-re.]
(Folytatása a 4. oldalon.)
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A Brassó megyei RMDSZ
(Folytatás a 2. oldalról.)
Nem folytatható az egyre nacionalistább politikára berendezkedő Nemzeti Megmentési Fronttal
való korábbi együttműködés. A
kongresszuson már jelentkezett
a jelenlévők körében az a polarizáltság, amely a későbbiekben
a belső törésvonalakat meghatározta. Ezt egyfelől Domokos
Géza képviselte, akinek elnökké
választását elsősorban a helyi és
megyei szervezetek támogatták,
másfelől Szőcs Géza, aki viszont
elsősorban a MISZSZ radikálisabb
tagjainak támogatását élvezte.
Végül kompromisszumos megoldás eredményeként Domokos
Gézát az RMDSZ elnökévé, Szőcs
Gézát pedig főtitkárává választották.
A második kongresszust 1991.
május 24–26. között rendezték
Marosvásárhelyen. Itt a következő helyzettel kellett szembenéznie az RMDSZ-nek: egyrészt a romániai pártrendszerbe integrált
szervezetként működik, másrészt
viszont még mindig betölti a
hiányzó civil szféra szerepét.
Ennek feloldására és a szervezeti
reformra tett kísérletet a Magyar
Ifjúsági Szervezetek Szövetsége
által elkészített szabályzattervezet, amelyet azonban a kongres�szusi küldöttek többsége elutasított, konzerválva így a korábbi
status quót.
A második kongresszusról elodázott szervezeti reformot az
RMDSZ harmadik, 1993. január
15–17. között Brassóban megtartott kongresszusán foglalták
alapszabályzatba. Az úgynevezett
állammodellelv azt jelentette,
hogy az RMDSZ-en belül létrehozták a hatalmi ágak szétválasztásának megfelelő struktúrákat.
Ennek megfelelően a belső törvényhozó testület szerepét a
Szövetségi Képviselők Tanácsa
(SZKT) töltötte be, az operatív
vezetés feladata az Ügyvezető Elnökség (ÜE) hatáskörébe került, a
szövetséget pedig a kongresszus
által megválasztott szövetségi elnök képviselte, illetve létrehozták
az alapszabályzattal kapcsolatos
problémák kivizsgálására a belső
alkotmánybíróság szerepét betöltő Szabályzatfelügyelő Bizottságot. Az elnöki tisztségért Markó
Béla és Mina László versengtek,
a kongresszusi képviselők nagy
többsége Markónak szavazott
bizalmat. Tőkés Lászlót ismét tiszteletbeli elnöknek választották.
A harmadik kongresszuson – ennek rendezésében én is komoly
szerepet vállaltam - elindított
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szervezeti reform záróakkordja –
az elkövetkező években a szervezeten belüli talán legmarkánsabb
törésvonal-alakító tényezővé váló
– belső választások megszervezése lett volna, erre vonatkozóan
a kongresszus úgy határozott,
hogy két éven belül meg kell
szervezni. Brassóban hirdették
meg – az önkormányzati modell
mellett – a belső pluralizmus elvét is. Ez az elv már a kongresszus
előtt is megfogalmazódott, és az
RMDSZ-en belül létrehozott platformok révén a gyakorlatban is
működött, azonban a platformok
a brassói kongresszuson elfogadott alapszabályzat értelmében
kaptak nagyobb szerepet a szövetségen belül.
Ez a három év volt a Brassó
megyei RMDSZ leghatékonyabb
szereplése országos szinten. Sajnos a további években leszorult
az országos RMDSZ fősodrásáról.
A Brassó megyei RMDSZ 19901996 időszakára eső tevéknységét, dokumentáltan Mina László
írta meg az Úton című könyvében (Fulgur Kiadó, Brassó, 2008,
Bencze Mihály előszavával). Sajnos
ennek folytatására azóta senki se
vállalkozott.
Az 1990. május 20-án tartották
az első szabad választásokat, a
szavazásra jogosultak több mint
86 százaléka ment el voksolni.
A Nemzeti Megmentési Front
után az RMDSZ a szenátusban és a
képviselőházban elért 7,2 és 7,23
százalékos szavazatával a második
legnagyobb romániai párt lett,
a felsőházban 10, az alsóházban
pedig 29 mandátumot szerzett.
Igaz, az ezen a választáson szerzett mandátumok – az államfőit is
ideértve – csupán két évig voltak
érvényesek. A következő, immár
négy éves ciklusra szóló választásokat 1992. szeptember 27-én tartották meg. A lakossági érdektelenség itt már megmutatkozott.
A Nemzeti Megmentési Fronttól
különvált Demokrata Nemzeti
Megmentési Front ez alkalommal
is az első helyen végzett, az ellenzéki Demokrata Konvenció a második helyen végzett, az RMDSZ
már csak az ötödik helyre került, a
két nagy párt mellett megelőzte
a Nemzeti Megmentési Front és
a Román Nemzeti Egységpárt is.
Az újabb választásokat 1996.
november 3-án rendezték meg.
Ennek a választásnak történelmi
jelentősége volt, hiszen Ion Iliescu
tömörülése elveszítette elsőbbségét, a Demokrata Konvenció
lett a győztes.
(Folytatjuk.)
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A TÜRKÖSI RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA,
HÁTTÉRBEN A MILLENNIUMI FENYŐKKEL.
(Folytatás a 3. oldalról.)
Ugyanitt tartották az egyháztanácsi üléseket is [Egyhki irattár: 66/ 1917. ügyirat], ugyanis a
római katolikus státusú iskolák
iskolaszéke az egyháztanács volt.
1917-ben 21 tagú ez az iskolaszék.
A csupán 1904–1905-ban Türkösön plébános Fuchs Gusztáv is
javíttatta a türkösi templomot,
az iskolát, és a Csernátfaluba
tervezett templommal szemben
telket vásárolt papi laknak [Historia
Domus: Csathó Ferenc plébános
bejegyzése 1905. dec. 29-én]. De
elég gyakran kellett javítani az iskola épületét, mert Csathó József
plébános egy 1908-as bejegyzésében elégedetlen az előző évben
végzett javításokkal [Historia Domus:1908. máj. 7-i bejegyzés].
1907-ben az 1017 lelkes egyházközségnek (Hétfalu, Derestye,
Nyén és Ósánc) 35 iskolása volt,
1910-ben 33.
1909-ben új padokat vásároltak.
1910. ápr. 20-án kelt Majláth
Gusztáv Károly erdélyi püspök levele, melyben az iskolák egyházi
tulajdonban való megtartásának
lehetőségeire figyelmeztet.
A hétfalusi evangélikus iskolák
államivá válása után a türkösi római katolikus iskola volt 1919-ig
az egyetlen egyházi iskola.
1911-től 1914-ig Zsigmond Béla
Gyula, 1914–15-ben Erdélyi Anna,
1915 és 1919 között László Anna
tanítottak. A Néptanítók Lapja
[1915. 6. 10., 23. sz., 653.old.] így
ír Zsigmond Béla Gyuláról: „Hősi
halál. Fájdalommal, de a vallásos
utca
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léleknek ama meggyőződésével,
mely a sötétségre fénnyel, a feldúlt világra egy szebb szellemi, isteni világ vágyával s hitével válaszol, tudatjuk, hogy drága öcsénk
Zsigmond Béla Gyula türkösi róm.
kath. kántortanító, 22. honvéd
gyalogezredbeli hadapród, 1915.
évi május hó 17-én reggel 6 órakor, a galíciai Lisowicen élete 23ik évében, mikor a legnagyobb
golyózáporban rohamra készíti
elő szakaszát, ellenséges golyótól
homlokon találva hősi halált halt.
Kétnapi szakadatlan harc miatt
csak 19-én este, az oroszoktól
visszafoglalt falu temploma
mellett helyezhették bajtársai
örök nyugalomra. Bajtársain kívül Krisztus borul sírjára, mintha
mondaná: «Életedet áldoztad fel,
halálba mentél: nyugodjál meg,
kiengesztelődve Uraddal, az Ő
szent akaratán. Megjutalmazlak.
Minden dicsőségnél, mit a világ
adhat, édesebb lesz neked vigaszom s áldásom. Békémet adom
neked.» Hozzád folyamodunk mi
is, irgalmas Jézus, hogy találjon
Nálad otthont drága öcsénk, ki az
otthonért és a hazáért vérzett el,
s fizess meg neki Te azért a szeretetért, melyről Te mondtad : «nagyobb szeretete senkinek sincs,
mint aki életét adja testvéreiért.»
Ő odaadta életét testvéreiért, fogadd hát, Uram, atyai boldogító
szeretettel őt! Brassó, 1915. május. 11. Zsigmond György, Hamar
Endréné szül. Zsigmond Anna
testvérei és családjaik.”
(Folytatjuk.)
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