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Költői üzenet
a mi időnkben
Beszélgetés B. Tomos Hajnal költővel legújabb verseskönyve kapcsán
Mindenből magamat
látom visszaköszönnifürge szálak futnak szerte,
mint követhetetlen egerek
s kötnek a most-történések
arcaihoz.
Hajléktalanok fáradt mosolyával
térek nyugovóra késő éjjel
s csontjaimban rég-halottak
léptei fájnak.
Miért kell cipelnem
öreg levelek kiszikkadt bőrét,
elárvult kisállatok
vakon kutató félelmét,
miért ez az őrült hasonlóság
minden-mindenki bűnéhez,
ki kötötte arcom
minden szál végéhez
és miért csak úgy védekezhetek,
hogy mindig magamat büntetem?
(Arcaim)
*
* *
B. Tomos Hajnal A mi időnkben
című (Pastel Kiadó, Brassó, 2020)
verseskötete sorban a tizenötödik. A csángó magyar költő,
újságíró és tanárról a Lenolaj
kulturális online műhely azt írja,
hogy „ különleges és értékes
verseket, hangulatos rövid prózákat ír, figyelemre méltó fotóival pedig szintén több internetes kulturális magazin oldalán
is találkozhatunk.” És nyomban
hozzátehetjük, határainkon innen és túl is, hiszen számtalan
irodalmi publikációban van jelen alkotásaival, leggyakrabban
talán Káfé főnix irodalmi és fotóművészeti lap oldalán.
Versei, riportjai 1993-tól
jelentek meg a Brassói Lapokban, amelynek 1995-ig állandó
munkatársa volt, 1995 és 2001
között pedig a Romániai Magyar Szó tudósítója volt. Jelenleg a Káfé Főnix irodalmi és
fotóművészeti portál, a Lenolaj kulturális online műhely,
a Hetedhéthatár Magazin, az
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Art’húr Irodalmi Kávéház, A
Hetedik, az Arnolfini Kantin, a
Terebess portál, a Litera-Túra
irodalmi és művészeti magazin,
az Újvárad, a Helyőrség és még
jó néhány internetes oldal közli
alkotásait . A papíralapú közlemények közül a Brassói Lapok,
a Várad, a Székelyföld, a kanadai Kalejdoszkóp, az Aranypor
és a Székely Hírmondó publikálta alkotásait. Számos verse jelent meg a Magyarul Bábelben
c. irodalmi antológiában angol,
olasz, román és szerb fordításban.Néhány versét Márk
Attila zenésítette meg, ezek
az előadóművésznek A második kérdés és a Reflexiók c.
hangkazettáin is szerepelnek.
Versei a Fagyöngy (Székelyudvarhely 1994), a Cseke Gábor
szerkesztette Erdélyi és csángó
költők (Brassó, 2007), a 101 vers
Brassóról (Kolozsvár, 2008), a
Hangok és harangok (Pécs,
2017), a Kigondolt kabát (Pécs,
2020) a Szóhalászok (Pécs,2020),
az Angyalhangok (Pécs 2020),
és a Valami tavasz (Pécs 2021)
c. antológiákban is szerepelnek. Jelenleg az Art’húr Gondola internetes portál „Jegyzet a
napról” című rovatát szerkeszti.
Különösen érdekes és egyedi hangú verseket válogattak bele A mi időnkben c.
könyvébe. Nászta Katalin a
kötet előszavában azt írja egy
helyütt: „A költő-embert próbáljuk feltérképezni kötete
nyomán, hadd lássuk, ki is van
a versek mögött?” – S mennyi
belőle ő, és mennyi a világ, hol
kezdődik a vers, hol ér véget
az, amit továbbgondolunk… –
tennénk hozzá rögtön, hiszen
az olvasó roppant kíváncsi
tud lenni. Így az örök múzsát
tetten érve, a szépen és dallamosan csengő versek olvastán,
hadd gondoljuk tovább a költő
által felvetett dilemmát: „Lehet, a kor hozza az oltárokat…”
Alábbi kérdéseinket azzal

a céllal tettük fel a költőnek,
hogy megtudakoljuk e versvilág születésének előzményeit,
pontosabban melyek voltak
azok a hétköznapi és lírai tapasztalatok, melyek ezeket az
alkotásokat megalapozták.
*
* *
Nemrég megjelent, A mi
időnkben c. verses könyved
előszavában Nászta Katalin
azt írja e kötetedről, hogy az
élet legalapvetőbb kérdéseivel birkózol benne. Valóban
olyan megrendüléssel írsz
meg egy-egy verset, akkor
is, ha ez némi játékossággal
társul? Az író- ember, a költő
kiváltképpen, olykor nagy
szenvedések árán hozza létre
művét. Nálad, hogy van ez?
– Szerintem minden válasz-reakció az ember alapvető beállítottságától függ. Van aki az élet
drámai fordulatait is játékosan
kezeli, ami nem jelenti azt, hogy
nem éli át őket teljes mélységükben. Azonban egy ilyen hozzáálláshoz jó adag optimizmus, sőt
jóhiszeműség kell: bízni abban,
hogy minden árnynak van egy

naposabb fele is, és dolgozni,
rengeteget dolgozni, hogy a
történések lényegét megértsük és annak függvényében
tehessünk valamit az emberiség
előmeneteléért. Ami a művek
„létrehozását” illeti, nem mondhatnám, hogy különösképpen
megszenvedek értük, sőt vannak verseim, melyek a perc
benyomása alatt, úgyszólván
spontánul keletkeznek. De mindük alapja az évek, évtizedek
során „beérett” tapasztalat, a
sikerek épp úgy mint a kudarcok és megaláztatások. Hiszen
–el kell itt mondanom- hogy
költőként elég későn hallattam
hangomat, nem mondanivaló
vagy indíttatás híján, hanem a
rendszerváltozás előtti időszak
lehetetlen követelményei miatt.
A tizenhárom éves koromban leközölt első versem után, hosszú
hallgatás következett be, mivel
fokozatosan rá kellett jönnöm,
hogy az akkor megkövetelt
behódoló, a párt és kormány
elöljáróinak hajbókoló „költői”
produktumok megírására teljesen képtelen vagyok.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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Bencze Mihály

Az a felejthetetlen
tálmos-bálmos
Amikor földjeinket még nem
sajátította ki a „népi hatalom”,
amit nálunk felé kollektivizálásnak neveztek, nagyszüleim felvittek a Palájra, ahol akkoriban
jó félhektárnyi kaszálójuk volt
s ott évente kétszer, ritkábban
háromszor „szénát csináltak”. Az
ám, de amikor felértünk a kaszálóra, a négytagú „delegációnak”
csak fele fogott neki a munkának, mert én még nem, nagyapám már nem tudta forgatni
a szénahányó villát. Azaz lehet,
hogy még bírta volna az iramot,
csak nem volt ínyére ez a „fehérnépeknek való” munka. Lényeg,
hogy délig mi ketten jól elcsavarogtuk az időt. Jártuk széltében-hosszában a közeli erdőt,
miközben nagyapám mesélt fűről-fáról s a madarak furcsa szokásairól. Dél felé aztán, mintha
csak véletlenül, eszébe jutott a
csavargásunk célja is: előkeríteni
a puliszkás üstöt. Ugyanis ezt,
meg a bükkfa-lapítót (fatányér)
nagyapám még az előző évben
elrejtette egy ágakkal mesterien álcázott gödörben, hogy
ne kelljen minden alkalommal
felcipelni a hegyre. Aztán száraz gallyakat gyűjtöttünk s az
öreg nekifogott az ebéd elkészítésének. Mi is lehetett más,
mint a négyfalusi mokányoktól
eltanult „bálmos”, mely puliszka és burduftúró (tömlőben
tárolt juhtúró) fele-fele keveréke, úgy hogy evés közben az
ember sosem tudta eldönteni,
túrós puliszkát, vagy puliszkás
túrót eszik.(Azt hiszem innen
származik a román „tálmos-bálmos”-kifejezés, amit az alaposan
összekutyult dolgokra szoktak
mondani). Engem elszalasztott
vízért a közeli forráshoz azzal a
kategorikus paranccsal, hogy annak szintje ne legyen fennebb az
üst felénél, de alább se. Amikor
a víz el kezdett forrni beleszórta
a puliszkalisztet (kukoricadara)
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és máris kevergetni kezdte egy
tölgyfahusángból eszkabált keverővel, hogy ne legyen ideje
„megkötni”. Még most is látom
nagyapám bütykös ujjait, amint
nagy szakértelemmel morzsálta
bele a csobányoktól (mokány
juhászok) szerzett túrót. Közben
folyamatosan kevergette, hogy
a túró egyenletesen olvadjon
össze a puliszkával. Amikor úgy
gondolta, hogy elege van a pöszmögésből neki is meg a puliszkának is, körbelapogatta kicsit a keverővel, és még ott hagyta pár
percig a tűzön, hogy az üst aljára
és oldalára rápiruljon a puliszka,
aztán az egészet kiborította a
bükkfa-deszkára. Miközben hűlt
a bálmos, elővette a bicskáját
és komótosan körbeszántotta
vele az üstöt. A pirított puliszka vékony csíkokban vált le az
edény faláról s ő úgy kínált oda
nekünk egy-egy csíkot a bicska
hegyén, mint disznóvágáskor az
ínyencfalatként tisztelt pörkölt
fület. Aztán elővette a zsákcérnát (vékonyabb spárga) és
négy gombócra osztotta vele a
bálmost, de úgy ügyeskedett,
hogy nekem jusson a legkisebb.
Csak szeme sarkából leste, hogy
viselem el a „részrehajlást”, de
én nem mertem szólni. Tudtam,
hogy nagyapámnál mindig
kéznél (azaz nyelvhegyen) van
az épp oda passzoló okítás:
ez esetben például, hogy „az
erdőn mindenki az otthonról
hozott elemózsiához igazítja
az étvágyát” vagy „ ki mennyit
dolgozott, annyit eszik”, ami
persze csak rám, a „kölyökre”
vonatkozott.
Később a közeli esztenákon
(juhakol) még sokszor ettem
bálmost, de egyik sem volt a
nagyapáméhoz mérhető. Hiányzott belőle a bütykös ujjak
sózó mozdulata, meg a keverővé
előléptetett bükkfabot kellemes
smakkja.

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu

Csukás Károly a Barcaság
fafaragója
Történelmünk feltárt kincsei egy részét múzeumokban
tekinthetjük meg, ősi szkíta,
sumer, hun leletek rengetek
fafaragási emléket őriznek. A
magyari népek útvonalán, más
népekkel való kulturális kölcsönhatás emlékeit is megtartottuk.
Egyiptomban már a III. dinasztia
uralkodásától kezdve maradtak
fenn faragott domborművek,
amelyek az egyiptomiak kedvelt
faanyagából, a szikomorfából
készültek. A fejlett faszobrászat
alkotásain kívül emberi és állati
alakokkal díszített használati
tárgyakat és növényi motívumokkal vagy figurális jeleneteket ábrázoló domborművekkel
ékesített bútorokat találtak. A
görögök első szobrai xoanon
fából készültek. A római diptükhonokat is gyakran faragás
díszíti. A bizánciak művészi
faragványai között első helyen
a domborműves, mélyített faragású kereszteket kell megemlíteni. A román korban faragott és
domborműves díszítésű kapukat
készítettek. Ekkor kezdett egyre
divatosabbá válni az egyházi
rendeltetésű bútorok faragásos
díszítése. A fafaragások iránt
megnyilvánuló igény valóságos
faragóiskolákat hozott létre. A
magyarországi szárnyas oltárok
közül csak az erdélyi és felvidéki oltárok tudták átvészelni a
törökdúlástól, vallásháborútól
zivataros XVI-XVII. századot. A
reformáció elterjedésével a
szárnyasoltár-faragás veszített
jelentőségéből, helyette a templomi bútorzat díszítő faragása
lépett előtérbe. A fafaragás
mindig férfiak tevékenysége,
parasztembereké, pásztoroké,
paraszti specialistáké, háziiparosoké, mesterembereké. A
fafaragás legnagyobb méretű,
monumentális emlékei épületekhez kapcsolódnak, kapufélfák, kiskapuk, székely és csángókapuk, befedett íves nagykapuk,
tornácoszlopok, tornácok fából
faragott, áttörten fűrészelt ívei
és mellvédjei, áttöréssel díszített
deszka házoromzatok (vértelkek), áttört nyári ajtók (verőcék),
ajtó- és ablakkeretek, ablakrácsok, fazárak stb. tartoznak ide.
Ezek ácsok, falusi asztalosok, és
mellettük nagyrészt szakosodott parasztemberek munkái.
Faragott (vésett, karcolt stb.)
díszítés kerülhetett a paraszti
gazdaságok, háztartások sokféle
utca
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szerszámára, edényére, használati eszközére, így a járomra,
a szekérrúd fejére, oldalára, a
saroglyára, a faragószék fejére
(mely formázhat emberfejet,
kosfejet), a gereblye, a kasza,
az ostor és más szerszámok
nyelére, jószágterelő és görbe
pásztorbotokra, tokmánya, kapatisztítóra. A szerszámokat árusító háziiparosok és mesterek az
egyszerűek mellett készítettek
díszített példányokat is, az utóbbiakat főként fiatalok számára
vásárolták. Legények, fiatalemberek faragták ki általában saját
munkaeszközüket. Különösen
sok fafaragással díszített tárgyat
találunk a női munkák körében:
csigacsinálókat, mosósulykolókat, mángorlókat, orsókarikákat,
vetélőket, guzsalyszegeket, sőt
fafaragás és berakás díszítheti az
egész szövőszéket. Legtöbbjük
kedveskedésnek, szerelmi ajándéknak készült, legény, illetve a
legény családja adta a kiválasztott leánynak, fiatal férj feleségének, keresztszülő vagy rokon
fiatalabb hozzátartozónak.
*
A Kárpát-medence magyarsága ezt adta át generációról
generációra, és ez így volt a mi
Barcaságunkon is, a régi csángó-magyar világban. Hermann
Ottó szerint: “ A népművészet
hagyomány alapján formálódó,
a közösség paraszti ízlésvilág
által meghatározott tevékenység, a hivatásos művészet őse
és örök forrása. Egy közlési szándék, kifejezési-alkotási kényszer
megnyilatkozása. Szavakban,
dallamokban, tárgyakon elmondott örömünk, bánatunk-szívósságunk, cselekvő akaratunk, harcunk a mulandósággal szemben.
Úgy kerül be tudatunkba akár a
szülőföld, ízlésvilágát úgy szívjuk
fel mint az anyanyelvet, hogy az
nemzetiségi önismeretünk és
öntudatunk gazdagítása legyen,
hiszen a népi alkotások tele
vannak munkával, verejtékkel,
áldozattal és szenvedéssel, de
éppen ezért a nemzet életét
jelentik”. A népművészet egészében véve csoportos és névtelen
alkotási forma, amelyben a mindennapi tevékenység művészi
jellegére való állandó törekvés
jut kifejezésre, mert az alkotó
ember lelkét is bele viszi a szép
reményében, vagyis megadja a
módját.
(Folytatjuk.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Szinte tabuk nélkül mutatod
meg verseidben legbensőbb
éned, úgy is mondhatnám,
hogy az olvasó szeme láttára
fejted meg magadat. Lepörgött életed tapasztalatait
feszegeted, vagy a környezetedben fellelhető viselkedésmintákat boncolgatod.
– Költőnek csak úgy érdemes lenni, ha őszintén vallunk
magunkról és a környezetünk
visszásságairól, még akkor is,
ha ezért, – képletesen szólva
– csontig, velőig kell vetkőzni
vagy vetkőztetni az épp történő valóságot. A 46 évig cenzúrázott, politikailag kiszabott
mederben csordogáló irodalmi
élet után, ennek a költői-írói
„szabadszájúságnak” adott zöld
sávot a kilencvenes évek elején
az ős-Előretolt Helyőrség: levetkőzni a berögződött manírokat,
szabadon kimondani a bőrünket
érintő valóságot, ha az mégoly
kellemetlen vagy polgárt pukkasztó is. Nos, bár a versbeszéd
és közlési forma szempontjából
nem követtem ezt az irányvonalat, az alkotás lényegének én is az
érzelmeim, nézeteim, véleményem legőszintébb leképezését
tekintettem-tekintem.
A való élethez tartoznak
a misztériumok, otthonról
hozott népi ihletésű, illetve
a néprajzi hagyományokhoz
közel álló gondolatvilág vonzotta be szövegeidbe a nagy
kérdéseket, vagy az egyre
gyorsuló világunk tágabb eszmeiségének tanújaként éled
meg ezeket?
– Inkább úgy fogalmaznék,
hogy a dolgok magát kínáló
összehasonlítása az, ami a „nagy
kérdéseket”, hellyel-közzel azok
megválaszolási kényszerét bevonzotta költeményeimbe. A
kilencvenes években egy kötetnyi interjút–nevezzük inkább
feljegyzett beszélgetésnek- készítettem a négyfalusi idős emberekkel, akik még emlékeztek a
második világégés, a fogolyélet,
az államosítás, kollektivizálás
és a régi közösségi élet átélt,
megszenvedett tapasztalataira.
Nos, lényegében ezek a beszélgetések világítottak rá arra a
létformára, eszmeiségre melyben őseim éltek és melyből
mint kései ”csemete” én is származom. Könyvírásra vetemedő
embernek ismernie kell úgy
saját vérvonalának, mint közvetlen környezetének történetét,
egyébként nem tudná reálisan
felmérni, értékelni a jelen eseményeit és azt hiszem nem túlzok, ha azt mondom, hogy saját
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Szente B. Levente

„szebbnél szebb” irományokat,
melyek azonban nem minősülnek verseknek.

Költői üzenet
a mi időnkben
identitását sem.
Mely költők, írók, nagy gondolkodó állnak közel hozzád
úgy, hogy akár tanítómestereidnek, esetleg alkotói
útmutatóidnak is tartod őket.
– Tanítómestereket úgyszólván nem engedtem meg magamnak, abból az egyszerű meggondolásból, hogy ne kerüljek
befolyásuk alá, ne próbáljam nézeteiket, stílusukat az én alkotásaimba „átlopni”. De persze vannak nagy gondolkodók, zseniális
költők akikre felnézek, csodálom
tehetségüket. Elsők közt József
Attilát említeném. Valahányszor
újraolvasom verseit, mindig
csodálattal tölt el őszintesége,
egyedi versbeszéde, utolérhetetlen költői zsenialitása. De
nagyra értékelem Lackfi János,
Nagy László, Pilinszky János, Parti
Nagy Lajos, Szabó T. Anna, Fodor
Ákos és még jó néhány kortárs
alkotó költészetét is.
Hit, istenkeresés, szerelem,
az ember szerepe a világban,
helye a mindennapokban....
nehéz elfogadnia mindezek
egyvelegét a benned élő költőnek? Mit gondolsz, mi teszi
emberré a költőt s költővé az
embert ebben az életben?
– A két fogalom szerintem
egymást feltételezi, de én az
Embernek – így, nagybetűsenadnék elsőbbséget, hiszen csak
belőle nőhet ki az igazi alkotó.
Az elkötelezett költő, talán nem
is venne tollat a kezébe, ha már
nyiladozó értelemmel nem
keresett volna magyarázatot
az emberiség örökös dilemmáira, ha nem érezte volna át
az elhagyottak, betegek, elesettek keserveit, nem próbált
volna szóval-tettel segíteni a
legapróbb bajbajutott lényen is.
Azonban a költővé válásnak csak
alapja az empátia, a problémák
tisztánlátása, az építő tenniakarás vágya. Ahhoz, hogy megszólíthassa az olvasót és igazán
figyelemreméltót, gondolkodásába-életvitelébe beépíthető
üzenetet adhasson át neki, talán
egy életnyi „körmölgetés” sem
elegendő. Sok példa van arra,
hogy zseniális költőket, csak a
kései utókor tudott megérteni
és kellően értékelni.
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Régóta közölsz, hozzák verseid, egyéb írásaid hazai és
külföldi folyóiratok. Látsz-e
valami törést mondjuk a 90-es
évek előtti irodalom és a mai
között?
– Meglátásom szerint, nem
törés, hanem új irodalmi szemlélet, irányválasztás következett
be a 90-es években. Az internet
kínálta, jószerével korlátlan
megjelenési lehetőségek éppoly
jótékonyak voltak az irodalom
pástján, mint amilyen burjánzóan károsak. Lassan kihaltak a
K.Jakab Antal-, és Szőcs István–
szabású irodalomkritikusok és
nem lépett helyükbe senki. De
ekkorra már oda ragadtatta el
magát a gombamódra elszaporodott irodalmi termés, hogy
nem is volt rájuk (vagy legalábbis nem az ő munkastílusukra)
igazán szükség. Így aztán az
irodalmi folyóiratokban, napi-és
hetilapokban vagy az internetes
portálokon megjelent alkotásokat csupán az olvasó ízlése
szelektálta és szelektálja mai
napig. Magyarán szólva: minden
„irodalomfogyasztó” azt a költőt
olvassa, vásárolja meg könyveit,
akiről úgy érzi, hogy személy
szerint őt szólítja meg és a neki
tetsző nyelven „beszél”. Mégis – valami íratlan kritériumok
alapján- elég jól elkülönülnek
az egyes szerzői „kasztok”. Vannak profik, akik tolla alól azért
nem mindig kerül ki „díjazható”
alkotás, vannak amatőrök, akik
nem ritkán értékben lekörözik
a profikat és vannak dilettánsok,
akik nagy szorgalommal ontják a

Beszélj kérlek munkáidról,
terveidről, melyeket a közeljövőben még meg szeretnél
valósítani. Költőként mit
üzensz a mai, illetve a jövő
nemzedék olvasóinak?
– A lassan már másfél éve
„tomboló” járvány engem is eltántorított a hosszútávú tervek
szövögetésétől. Most, mikor
nagyon sok családban betegség,
sőt haláleset is előfordult, munkahelyüket, biztos jövedelmüket veszítették el az emberek,
enyhén szólva megcsappant
az irodalmi kiadványok iránti
érdeklődés, verses könyvet vásárolni már-már luxusnak számít.
Még a megrögzött verskedvelő
is, nagyjából megelégszik az internetes portálok és a közösségi
oldalak-kínálta olvasnivalóval.
Így aztán –bár friss anyagom
bőven lenne – újabb kötet kiadására egyelőre nem vállalkozhatok. Hálás lennék a sorsnak és
a brassói művelődés-szervezőknek, ha idén sikerülne bemutatni –lehetőleg közönség előtt- a
nemrég megjelent és általad is
említett, „A mi időnkben” című
verseskönyvemet.
A jelenkor olvasójának pedig
azt üzenem, ne hanyagolja az
értelem és lélek táplálékát sem,
mert a versek mögötti alkotóban olyan támaszra, tanácsadóra
találhat, aki segít neki átvészelni
az élet megpróbáltatásait és
erőt adhat a továbblépéshez. Ne
feledjen könyvet adni gyermeke
kezébe, rákapatni őt az olvasás
szenvedélyére, hogy idejében
kinyíljon elméje és felnőttként
ne legyen irányítható bábu az
ügyeskedők kezében.

Csukás Károly tanítványaival

Régóta vagy otthon a romániai magyar irodalomban.
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(Folytatás.)
Ám év végére ez jóra fordul,
mert akkor már lelkesen számolt be az eredményről: „Az
elmúlt iskolai évet szép műsorral
fejeztük be, az újat meg lelkesedéssel kezdtük meg. A szülők is
kezdik értékelni a magyar nyelv
fontosságát és a katolikus felekezeti iskola magasztos hivatását.
Katolikus és evangélikus mind
ide szeretné beíratni gyerekét,
még olyanokat is, kik állami iskolába jártak ez idáig. Sajnos, csak
12 gyereknek van engedélye a
katolikus iskolába járni. A türkösi
evangélikus magyar hívek pedig
komolyan akarnak tárgyalni,
hogy közösen építsünk egy iskolai helyiséget, vagy bővítsük
a miénket, hogy minél több
magyar gyermek juthasson be
a felekezeti magyar iskolába. a
tervet szívesen fogadjuk és pártoljuk is.” [Historia Domus: Szőts
Béla plébános bejegyzése 1937.
december 31-én.]
Az iskolát ellenőrző hatóságok
kifogásolták, hogy az egyik tanterem fala nyirkos. A nyár folyamán végzett 8000 lejbe került
javítások költségeit csak hosszas
utánajárással fedezte a kolozsvári
központ [Ua. 1938].
És egy év múlva már jött a világháború.
„Szomorúan rossz, hideg időben és igen zavaros háborús
körülmények között kezdődött
meg ez az év. A szegénység
pedig igen érezhető, különösen
a katolikus hívek között [Ide
települtekként nem volt földbirtokuk, amelyen gazdálkodva
legalább valami jövedelemre
szert tehettek volna]. A férfiakat
egyre-másra hívták be katonának, vagy munkára, segélyt pedig
a családnak nem adnak, vagy ha
adnak is, olyan keveset, hogy az
számításba sem jöhet.
Ilyen körülmények között az
egyházközség élete sem zavartalan. Egyházi adó alig jön be,
kiadás pedig van. Fájjon a szerencsétlen plébánosnak a feje,
hogy miből fizeti a türelmetlen
és követelőző tanítót, aki egy-két
hónapja nem kapja a fizetését…
A vizsgák rendben, de háborús
hangulatban folytak le…
A bécsi döntés Türköst is érintő
következménye, hogy a kántortanítónk, Dobránszky József
is fejvesztetten lemondott és
Észak-Erdélybe szökött. A plébános egyedül maradt a helyén. Az
iskolai beíratásokat is a plébános
végezte, azután küldtek csak
tanítónőt Bartók Rozália brassói
lakos személyében, aki a városból
jár ki az iskolába.
A tanulók létszáma a megenge-
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Türkös: A római katolikus elemi népiskol a
dett 42, ha lehetett volna, annál
jóval több is lenne…
Karácsonykor az iskolában szép
karácsonyi ünnepélyt rendeztünk, közel 45 000 lejt osztottunk
ki a szegények között…” [Ua 1940]
Ilyen, az ünnepi szertartástól
függetlenített belépőjegyes
karácsonyi előadást szerveztek
1940-ben is az iskola egyik termében, bár a háború miatt már
igen nehezen adták meg erre az
engedélyt [Szent Mihály oltalmában: 133.old.].
1941-ben „iskolánk sem lanyhult
a hitvallás és magyar nevelés munkájában. 43 tanulóval, létszámon
felül működünk, habár az anyagiak
hiánya nagy terheket ró a fönntartó főhatóság és a helyi plébános
vállára” – írta számvetésében a
plébános „sem a bácsfalusi, sem
a türkösi magyar egyházközség
nem járult semmivel sem hozzá
az iskola fenntartásához, pedig
több volt az evangélikus növendékek száma mint a katolikusoké”,
pedig lett volna lehetőségük erre,
ugyanis készpénz maradvánnyal
zárták az évet [Uo.].
1941. március 31-én az iskola
leltára: 14 pad 2100 lej értékben; 1
asztal 2 székkel 500 lej; 1 szekrény
300 lej; 1 kályha 400 lej; 2 táblatartó
400 lej; 1 számológép 150 lej; 7 térkép 1200 lej; 3 országcímer 300 lej;
a király képe 500 lej; zászló 400 lej;
különféle arcképek 500 lej; kísérleti
tanszerek 2000 lej; a királyi himnusz 100 lej; iskolai könyvek 1000
lej; könyvtár 2000 lej; 2 fogas 200
lej; mértani testek 300 lej [Foaia
Inventar la 31 martie 1941: Egyhki
irattár: 1941 évi iratcsomó.]
„Az 1941/42-ik iskolai évet nyugodtan és rendben kezdtük meg.
Igen sok gyerek kérte felvételét,
de az előírás alapján csak 42 gyereket vettünk fel. A csángóság
az utóbbi években kezd magyar
öntudatra ébredni, de még most
sem annyira, hogy áldozatot is
tudjon vállalni, különösen a türkösi ev. egyházközség hitvallásos
magyar iskolát állítana fel.” [Ua.
1941. december 31-én.]
1942. május 17-én XII Piusz pápa
25 éves évfordulóján a szentmise
után az iskolában rendeztek ünnepséget a hívek részvételével s
a gyerekek közreműködésével,
akik szavaltak és énekeltek.
„Az iskolai évet június első
felében isten segedelmével jól
és ünnepélyesen zártuk le. Az
egész iskolai évben nem volt a
gyerekek között, hála Istennek,
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komolyabb megbetegedés vagy
más zavaró, kellemetlen dolog,
az állami ellenőrző bizottság
sem kellemetlenkedett, amire a
feszült viszony miatt csaknem
biztosan számítottunk, de az
Isten ettől megőrzött minket.”
[Ua. 1942-es évre.]
1943-ban „az iskolai évet szeptember 28-án kezdtük 44 gyerekkel. A háború fokozódása miatt azt
gondoltuk, hogy aligha lesz alkalmunk gondtalanul dolgozni. Főleg
a légitámadások fokozódtak a
békés és védtelen városok, polgári
lakosok ellen, melyben az angolok
és amerikaiak vezetnek. Nemcsak
Németországnak, hanem más
országoknak is volt részük ebben,
köztük Romániának is… ” [Uo.]
„Karácsonyra, mint eddig is
iskolai ünnepéllyel készültünk,
hogy legalább ennyi lelki örömünk legyen, és legalább arra a
néhány percre feledjük háborús
bajainkat és nehéz gondjainkat.
megelőző vasárnap tartalmas és
szép műsoros karácsonyi előadás
volt az iskolában színdarabbal,
énekekkel és szavalatokkal. A
rendezésben a tanítónő is tevékenyen részt vett. Természetesen nagyon sokan voltak. Mind
be sem fértek. Már évek óta mi
rendezzük a lehetőségek szűk
korlátai között, a keresztény
szellemű és egészen magyar, jó
minőségű előadásokat. Nagy kár,
hogy nincs jó nagy termünk.” [Ua.
1943. december 31es bejegyzés.]
1944-ben a férfiak nagy része katonai vagy munkaszolgálaton volt.
Május 30-án már megtartották,
sok érdeklődő jelenlétében, családias hangulatban az évi hittan vizsgát.
Június 6-án az elsőáldozás délutánján apák-anyák ünneplés volt.
„Az iskolai beíratást szeptember
elsején kezdtük meg és a tanítás
kezdete 15-án volt. 45 gyereket
írtunk be, kiknek szülei önként felajánlott fenntartási díjjal járultak
hozzá az iskola fenntartásához,
melyből szép összeg folyt be.”
[Ua. 1944-es évre.]
Az 1945-re vonatkozó bejegyzések visszafogottan számolnak
be az egyházközségben folyó
iskolázásról és nevelés fontosabb
eseményeiről: „Az egyházközségi
élet és a katolikus iskola a maga
medrében halad, s végezzük
munkánkat a rendes módon és
lelkiismeretesen. Május 27-én
délelőtt volt az első szent áldozás napja, d.u. 4 órai kezdettel
nagyszerűen sikerült szülők napja
utca
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a plébános és a tanítónő rendezésében… Az iskolai évet rendes
módon és sikeresen fejeztük be.
Az iskolai év elején munkálatok
folytak, de igen nehezen. Iskolai
dolgokban egyáltalán nem jön
semmi útbaigazító rendelet. A
magyarság több magyar tanítót
szeretne, de az állami hatóságok
nem-igen buzgólkodnak ezen
ügyben. Az evangélikus szülők
többsége gyerekeiket állami
iskolába akarja íratni, feledve a
hálát, amelyet tanúsítani kellene
iskolánk iránt, mely a legnehezebb időkben az ő gyerekeiket
is befogadta, és sohasem tett
különbséget katolikus és más
vallású tanulók között. Pedig
eléggé figyelmeztettem, hogy
esetleg rosszul fognak járni,
mert eljön az iskolai év kezdte,
és a magyar tannyelvű iskolákból
nem lesz semmi, s akkor a gyerekek is iskola nélkül maradnak,
és a katolikusiskolának sem lesz
a megengedett számú növendéke.” [Historia Domus: Szőts
Béla plébános bejegyzése 1945.
szeptember 21-én.]
1948. augusztus 3-án a Hivatalos
Közlönyben megjelent a 175. számú „tanügyi reform”-rendelet,
mely államosította az egyházi iskolákat. A gyulafehérvári egyházmegyéből 12 óvodát, 173 elemi
népiskolát, 10 főgimnáziumot, 2
tanítóképzőt, 1 óvónőképzőt, 1
mezőgazdasági, 1 ipari népiskolát, 17 nevelőintézetet, 2 árvaházat államosítottak. Köztük volt a
türkösi római katolikus népiskola
is. Az államosítást a brassói magyar Tankerületi Főigazgatóság
körzeti tanfelügyelője, Fúró
Gyula irányította. Péter Ernő
iskolaigazgató helyett, aki akkor
Kolozsváron karnagyképző tanfolyamon vett részt, Simon András
bácsfalusi állami iskolai igazgató
volt megbízva a római katolikus
elemi népiskola államosításával,
aki jól ismerte az iskola áldásos
munkáját, és azt is tudta, hogy
az iskolaépületben volt a kántortanítói lakás, valamint a mellékhelyiségekben az iskola több
ingóságát tárolták. Simon András
az államosítást megelőző napon
értesítette Szigeti Lajos akkori
egyházközségi gondnokot, minek következtében a másnap
reggeli államosítás alkalmával
csak az iskola épülete és irattári
leltára kerültek államosításra
[Simon András In: Hétfalu 2001.
október 26.].
Az államosítással megszűnt a
római katolikus elemi népiskola,
ahogy országszerte megszűnt a
keresztény szellemű oktatás.
Az épületben rövidesen óvoda kezdett működni.
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