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veres emese GyönGyvér

Az úrvacsora szokása 
a barcasági csángó 
gyülekezetekben

Az elmúlt három évtized-
ben a néprajztudomány-
nak újabb kutatási irányza-
ta bontakozott ki: a vallási 
néprajz. Ennek keretében 
olyan szokásokat is vizsgálni 
kezdtek, amelyeket koráb-
ban egyértelműen csak az 
egyházi élethez soroltak. Így 
fordult a figyelem a búcsúk, a 
konfirmáció vagy a bérmálás 
felé, de az átmeneti rítusok 
(keresztelés, esküvő, teme-
tés) feldolgozása is túlmutat a 
közösségi gyakorlaton. Ezek-
ben a kutatásokban az egy-
házi szertartások bemutatása 
ugyanúgy helyet kap, mint 
az anyakönyvek, a közösség 
életéről értékes adatokat tar-
talmazó presbitériumi vagy 
canonica visitációs jegyző-
könyvek feldolgozása, vagyis 
olyan források vizsgálata, 
amelyeket már nem lehetne 
leírni a hagyományos népraj-
zi kutatási módszerekkel. Ami 
a barcasági evangélikusokat 
illeti, a monografikus feldol-
gozások esetlegesek, elszórt 
adatokat fogunk találni, de 
átfogó munkát az erdélyi 
evangélikus egyház történe-
téről ne keressünk! Ugyanígy 
nem ismerek liturgiatörténe-
ti munkákat sem. Ez már csak 
azért sem meglepő, mert a 
kommunista időszakban a 
beszolgáltatástól való félelem 
miatt titokban kellett tartani 
a XVIII. századi anyakönyve-
ket, és a brassói szász egy-
háznál lévő magyar anyagról 
igen sokáig talán csak Bin-
der Pálnak, a szintén korán 
elhunyt történésznek volt 
tudomása. Ezek után nem 
csoda, hogy a vallási népraj-

zon belül a néprajzkutató 
figyelme az egyháztörténet 
felé is fordul, ám a közösségi 
gyakorlat, a szokás oldaláról 
közelít. Ráadásul – esetem-
ben – egy gyülekezetből 
kilépve, előbb a hívő ember 
szembesült más gyülekezetek 
szokásaival, és csak utána jött 
a néprajzkutató, aki már tu-
datosan írja le a változásokat. 

Amikor az úrvacsora kérdé-
sével kezdtem most foglal-
kozni, megint szembesülnöm 
kellett azzal, hogy mennyire 
hiányoznak az egyháztör-
téneti forrásaink. Alig van 
tudomásunk csaknem két 
évszázad gyakorlatáról. Az 
első adatok 1757-ből származ-
nak, amikor a brassói szász 
főpap, Peter Clos elrendelte 
az anyakönyvek vezetését. 
Szerencsére az adatok java 
része magyarul található, és 
az istentiszteleti rendet is 
beírták. A megmaradt és az 
általam átnézett csernátfalu-
si, pürkereci és krizbai anya-
könyv bejegyzései e tekintet-
ben azonosak, nyilvánvalóan 
mindenik a szász egyház ren-
deletének a fordítása. Ennek 
az anyakönyvnek a tanúsága 
szerint egy évben négy alka-
lommal osztottak úrvacsorát. 
A szöveg felhívja a prédikátor 
figyelmét, hogy „Az Ur vatso-
rája iránt ez a rend szóróssan 
meg tartassék. Esztendő által 
négy rendbeli időkben, így 
néhány ízekben terítessék 
meg az Urnak Asztala. Az első 
rendbéli Idő legyen egész Ad-
vent és Karátson első Napján. 
Adventnek 1.2.3.4 Vasárnap-
jain az egyben köttetett két 
szomszéd Eklésiát altertiati-

um az az egyik vagy a másik-
ban teritessék meg az Urnak 
Asztala és a szomszéd Minis-
ter hivassék segedelemre: de 
Karátson első Napján minden 
Minister maga Eklésiájában 
maradjon. A harmadik rend-
beli Idő legyen Pünkösd előtt 
való két Vasárnap és Pünkösd 
első Napja. A negyedik rend-
beli Idő legyen Szent Három-
ság 12.14.15. Vasárnapjain.” 

Mivel általában az anyaköny-
vekbe azt is bejegyezték, 
hogy hányan éltek úrvacsorá-
val, ezek az adatok támpontot 
adnak arra nézve is, hogy az 
évtizedek során miként vál-
tozott ez a rend. Természe-
tesen az adatokat évről évre 
és gyülekezetről gyülekezetre 
lehetne idézni, de én most 
csak néhány barcaújfalusit 
emelek ki. „Az úrvacsorával él-
teknek jegyzéke II-dik Köpe Já-
nos helybéli pap alatt 1852-ik 
évben, nyilvánosan: első bűn-
bánatos vasárnap, virágva-
sárnapján, zöldcsütörtökön, 
IIIdik bűnbánatos vasárnapon, 
IVdik bűnbánatos vasárnapon, 
IVdik Advent vasárnapján.” 
1875-ben már nem osztottak 
úrvacsorát első és negyedik 
bűnbánó vasárnap, 1877-ben 
csak virágvasárnapján, zöld-
csütörtökön és adventben. 

1946-ban az Evangélikus Nap-
tár szerkesztője megjegyzi: 
„úrvacsorát advent 1, kará-
csony, böjtfő, virágvasárnap, 
nagypéntek, húsvét, pünköst, 
aratás és a reformáció ünne-
pén szoktunk osztani.” Né-
hány évvel később már kiala-
kult a mondhatnánk végleges 
és egységes rend. Az új litur-
gia bevezetésével, az 1950-es 
évektől minden hónap első 
vasárnapján az úr szent vacso-
ráját is kiszolgáltatja a lelkész. 
Ez általában csak akkor marad 
el, ha egy vasárnap több he-
lyen is szolgál. A barcasági gyü-
lekezetek között tudomásom 
szerint csak Csernátfalu képez 
kivételt, ahol Török László 
lelkész az elmúlt években 
bevezette a havi kétszeri úrva-
csoraosztást. Tovább lapozva 
az egykori XVIII. századi anya-
könyveket megtudjuk azt is, 
hogy miként kellett készülni 
az úrvacsora vételére. „Az Ur 
Vatsorája egy héttel előbb 
mindenkor kihirdettessék, és 
azon rendszakai reggel Taní-
tásokon és az Ur Asztalához 
való készitéseken, mellyet az 
Egyházi Szólgák egész héten 
által a Templomban tanitani 
kötelesek, minden communi-
cansok jelen lenni tartoznak.”

(Folytatása a 2. oldalon.)
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veres emese GyönGyvér

Az úrvacsora szokása 
a barcasági csángó 
gyülekezetekben

(Folytatás az 1. oldalról.)
„Az Ifjuság azon egész Hé-

ten által minden nap Déllesti 
3 Orakor egy harang szóval az 
magános Tanításokra vagy a 
Templomban vagy a Pap há-
zához egybe gyülések buzgón 
oktattassék. Prédikátzió alatt 
arra kell a’ Halgatokat inteni, 
hogy a’ kiktöl lehetséges, az 
Ur Vatsoraja alatt maradjanak 
a’ Templomban. Tellyességgel 
meg nem engedtessék, hogy 
a’ Halgatok az Ur Vatsorája 
alatt ki fussanak a Templom-
ból; hanem akár annak előtte 
menyenek ki, akár várják el 
végig. A’ Gotsmányok a’ Ma-
lomból szerezzenek Ostyának 
való tiszta lisztet, mellyeket 
tartozik a’ Mester meg-sütni 
és egy feszületes nagy Ostyát 
meg-hágy, melly a’ meg-
szentelésben fel-mutattatik, 
a’ többit felmetszi apróbb 
kerék formában, melly Mun-
kájáért a’ Mester a gyónó-
pénznek harmadát elveszi. A’ 
Gyontató-Bort a Lelki Pásztor 
az Eklésia pénzéből szerzi, 
mellyről lelki esmérete sze-
rint tartozik és számot adni 
tartozik ezért mindenkor jó 
Borról gondolt viselni, mint 
a’ Kristus Testének Vehiculu-
máról. A’ Gyonó Személyek az 
Oltárt kerülvén a’ Paphoz és 
mesterhez való jó akartjokat 
szabad tetszésekből meg-
mutatják. Hogyha valaki az ő 
botránkoztató életére nézve, 
az Ur vatsorájától eltiltatnék, 
de mégis vakmerő képpen 
a’ több gyonó Személyekkel 
együtt az Oltár eleibe menne, 
az illyetén Személy a’ Gotsmá-
nyok által nyilvánságosan 
onnan eligazítassék és meg 
is büntettessék pro Arbitrio, 
a’ mint legjobbnak ítéltetik.” 
Az oltárkerülés alkalmával „a 
paphoz és mesterhez való jó 
akarat” adományt jelentett. 
A legtöbb oltár mögött volt 
persely. Az úrvacsora vétele 
után a hívek megkerülték az 
oltárt, bedobták a perselybe 
a pénzt, és úgy mentek a he-
lyükre. Van olyan oltár – így 

Bácsfaluban is –, ahol az oltár 
kerülése már nem lehetséges. 
Ilyenkor a keresztelőkádra te-
szik ki a perselyt. Az úrvacsora 
alkalmával a perselyben elhe-
lyezett pénz adományként 
is felfogható. Különösen a 
sátoros ünnepek alkalmával 
fordul elő, hogy nagyobb 
címletű bankjegyek is találha-
tók a perselyben. 

Nemcsak a lelkiekben való 
készülést írták elő az akkori 
időkben, hanem a templom-
ban való öltözködést is: „a 
férfiak az Ur asztalához men-
vén öltsék fel ködmeneket 
és Zekéjeket, az Asszonyok 
keszkenődjenek bé, a’ Leá-
nyok Pártát tegyenek fel”. Saj-
nos erre vonatkozóan nincs 
több adatunk. Pontosabban a 
szomszédos szász közösségek 
viseleteinek tükrében csak 
sejtjük, hogy milyen lehetett 
a leányok pártája vagy palást-
ja, amelyről a barcaújfalusi 
presbitériumi jegyzőkönyv 
tesz említést egy mondat ere-
jéig. Nyilván, akkoriban ezek a 
tények nem szorultak magya-
rázatra, mi azonban hiánnyal 
küszködünk. A legkevesebb 
leírás a barcasági csángó nép-
viseletről maradt fenn. Két 
egyházi szertartást illetően 
kapunk még útmutatást az 
egykori anyakönyvekben. 
Mindkettő az emberi élet 
fordulóihoz – vagy másképp 
nevezve átmeneti rítusaihoz 
– tartoznak: az egyik a konfir-
máció, a másik az esküvő. Az 
esküvőt illetően szűkszavú az 
anyakönyv: „a’ házasulandó 
Személyek mind magok s 
mind egész familiájok az Ur 
asztalához járulnak, hogy az 
által is az Istennel való Szövet-
ség-tételek és házasság-béli 
hívségek s felbomolhatatlan 
atyafiságok egy más között 
megerősíttessék”. Ezzel az 
előírással, mi több gyakor-
lattal a későbbi évtizedek, 
évszázadok folyamán nem 
találkoztam. A konfirmáció, 
azaz az első úrvacsoravételt il-
letően már bővebb anyagunk 

áll rendelkezésünkre. Itt nem-
csak az anyakönyvek adnak el-
igazítást, hanem a különböző 
jegyzőkönyvek vagy paraszti 
visszaemlékezések is. A leg-
első adatok természetesen 
itt is az 1757-es csernátfalusi 
anyakönyvből származnak, 
bár a konfirmáció szó csak 
évtizedekkel később jelenik 
meg. „Akik legelsőbb izben 
akart az Úr asztalához járulni, 
azok legalább 6 hetek alatt 
minden napon egyszer a meg 
határozandó bizonyos orán 
a Papnál meg jelennyenek, 
mellyre legalkalmasabb idök 
teltelnek az Adventi és Böjti 
Napok. Az illyetén legelső 
izben Úr vatsorájához járulni 
kivánó mind két nemű Ifjak a 
Communio előtt lévő szom-
baton vetsernyén az egész 
Eklesia előtt examináltassa-
nak, meg probáltassanak és 
benedictioval confirmáltat-
ván, áldással el botsátatván 
másodnap az úr asztalához 
botsátassanak. Valakik pedig 
ezen rendelethez nem szab-
ják magokot, azok az Úr asz-
talához ne botsáttassanak” 

A konfirmáció napja gyü-
lekezetenként változott. 

Előfordult, hogy nagycsü-
törtökön tartották, máshol 
pedig – és ez volt az általá-
nosabb – virágvasárnap. A 
konfirmandusok azonban 
nem részesültek rögtön az 
első úrvacsorában is. Ezt 
1888-ban Czékus István tiszai 
püspök tette kötelezővé, 
amikor meglátogatta az 1886-
ban kerületéhez csatlakozott 
barcasági magyar esperes-
ség gyülekezeteit. „Hogy a 
gyermekek konfirmálása, 
mely némely egyházakban 
köznapokon, másokban meg-
szakitva az Úr vacsorájának 
kiszolgáltatása nélkül tör-
tént, mindig vasárnap vagy 
ünnepnapon és az Úr Szent 
vacsorájának kiszolgáltatá-
sával hajtassék végre.” – ol-
vasható a canonica visitációs 
jegyzőkönyvben. Ugyanakkor 
megjegyezte a püspök, hogy 
mivel a gyülekezetek nagy 
részében virágvasárnap tart-
ják a konfirmációt, javasolja, 
hogy ez legyen az egységes 
időpont. Ez a tény azonban, 
ahogy a jegyzőkönyvek tük-
rözik, nemtetszést váltott ki 
a gyülekezetben. 

(Folytatjuk.)
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czImbor Izabella

Kézművesek a járvány alatt
Bár többször elmondtuk és 

leírtuk, nem árt mégis tudato-
sítani, hogy a Barcasági Csán-
gó Egyesület 2014-ben alakult. 
Tagjai között van néprajzku-
tató, alkotó, népművész, kéz-
műves és dizájner. Szükségét 
éreztük, hogy egybe tartoz-
zunk, mert közös érdekeink 
vannak, és közös a célunk.

Gondolataink kifejezője a 
beszéd, a zene és a művészet. 
Az ember mindig is szerette 
a szépet, amit megjelenített 
évszázados hagyományaink-
ban. Manapság is többen 
kezük munkájával varázsolják 
széppé környezetüket. Alkotó 
módon, felhasználva a ha-
gyományos mintákat hozzák 
létre az új alkotásokat, ame-
lyek szemet gyönyörködtető 
hiteles alkotások. A tehetség, 
képzelőerő által különböző 
téren igyekszünk ezt a hagyo-
mányt bemutatni és tanítani 
az érdeklődőket. Célunk a 
hagyományos mesterségek 
fennmaradása és továbbadá-
sa a következő generációknak.

Visszagondolva 2020-ra, az 
egyesületben az év elején 
egy pályázaton dolgoztunk, 
amely keretében fonalfestést, 
szövést és viseletvarrást oktat-
tunk. Ezt a farsangi időszakra 
terveztük, mert valamikor 
szokás volt ilyenkor a kaláka, 
azaz kötni, horgolni, teázni. 

Március 10-e után azonban 
megálltunk a szervezkedéssel, 
mert mi is a „maradj otthon”, 
„vigyázz magadra”-felhívások-
nak engedelmeskedtünk. Ott-
honmaradásunk alatt azonban 
az élet nem állt meg: tervez-
tünk, alkottunk, kiviteleztük a 
szebbnél szebb termékeket, 
amiket a közösségi médiában 
népszerűsítettünk.

Alkotni jó, alkotni öröm – ha 
ezt feladja az alkotó, akkor 
neki megállt az élet. Számunk-
ra nem így történt. Bár a 
szokásos vásárok elmaradtak, 
mindig lehet újra tervezni, 
új lehetőségeket keresni és 
találni. Az egyesületben is el-
maradt a közös munka, amit 
a korábbi években Barcasági 
népi mesterségek bemutatója 
címmel tartottunk. Ennek el-
lenére együtt gondolkodtunk 

a további lehetőségeken, és 
pályázatokon vettünk részt. 
Az otthoni alkotás időszaka 
alatt mintha több kézimunka 
született volna, mint más idő-
szakokban.

A csepesszel Pásztori Anna 
és Gödri Anna a budapesti 
fejfedők-pályázaton jelent-
kezett, felhívva a figyelmet 
különleges népcsoportunkra. 

Az Élő népművészet címmel 
hirdetett pályázatra jelentke-
zett Gödri Anna, Czimbor Iza-
bella, Nagy Klára, Nagy István. 
Mivel az élő tárlat elmaradt, 
a munkákat virtuálisan lehet 
megtekinteni a világhálón. 
Szent Mihály Napok alkalmával 
kiállítást szerveztünk a pályá-
zaton elkészült munkáinkkal.

A helyi Szent Mihály Na-
pokon bemutathattuk idei 
tanfolyamaik eredményeit 
egy minikiállítás, valamint 
egy rövid beszámoló előadás 
keretében.

A Népviseletek kiállításon, 
amelyet a Magyar Művelődé-
si Intézet sepsiszentgyörgyi 
fiókja szervezett, a hétfalusi 
csángók női viseletét is meg-
tekinthették az érdeklődők. 
A ruha Gödri Anna munkája, 
a kiegészítő ékszereket (kö-
söntyűt, bogláros övet) Sipos 
Gaudi István készítette. 

Decemberben nyílt volna 
Magyarországon, Budakalá-
szon a Míves kiállítás, amelyre 
munkáink Budapesti raktár-
fogságba szorultak ugyan, de 
bízunk benne, hogy nemsoká-
ra kiállíthatjuk a csángó szoba 
díszítményeit.

Ha visszatekintünk az elmúlt 
évre, minden korlátozása, bi-
zonytalansága és nehézsége 
ellenére mondhatjuk, hogy 
eredményes évet zártuk, hi-
szen az elkészült munkák mel-
lett legnagyobb megvalósítá-
sunk, hogy igazi csapatmun-
kában tudtunk együtt gon-
dolkozni, alkotni és tervezni, 
és az egyéni munkák már 
nemcsak a hagyományőrzés 
jegyében születnek, hanem az 
alkalmazott művészetében is, 
hiszen szőttes- és hímzésmin-
táink megjelentek gyöngyből 
fűzött ékszereinken vagy ka-
rácsonyi díszeinken is.

bencze mIHály

A Brassó megyei RMDSZ
Az erdélyi magyarság vezető 

politikusai 1921. január 9-én 
Kolozsvárott kinyilvánították 
a magyarság minden rétegét 
tömörítő Magyar Szövetség 
létrehozásának szükségessé-
gét. Az erdélyi magyarságnak 
az Osztrák–Magyar Monar-
chiában nem voltak önálló 
politikai szervezetei és veze-
tői. A magyar tisztviselői kar 
nagy része nem volt hajlandó 
hűségesküt tenni a román 
államnak, ami tömeges elbo-
csátásokat eredményezett. A 
trianoni békediktátum meg-
változtathatatlan döntése 
végérvényesen válaszút elé 
állította a magyarságot. Vagy 
elhagyja szülőföldjét, vagy a 
kisebbségi sorsot vállalva küzd 
jogaiért, nemzetiségének, 
vallásának és kultúrájának 
megőrzéséért.. Az erdélyi 
magyarságot átfogó politikai 
szervezet 1921. július 6-án jött 
létre, amikor Jósika Sámuel 
báró és Kós Károly titkár ve-
zetésével megalakult a Ma-
gyar Szövetség. A szövetség 
a nemzetközi kisebbségi szer-
ződésekben foglaltak alap-
ján jogot formált arra, hogy 
nemzeti összetartozás alapján 
politikai szervezetet alakítson, 
és a romániai magyarságot 
az állam és a Nemzetek Szö-
vetsége előtt képviselje. A 
román kormányok elutasí-
tották ezt az álláspontot, és 
1922. október 30-án – több-
szöri betiltás és zár alá vétel 
után – a Magyar Szövetséget 
végleg felfüggesztették. A 
szövetség felfüggesztésének 
pillanatában két egymással 
rivalizáló országos jellegű po-
litikai szervezet tömöríthette 
az erdélyi magyarságot: az 
1922. január 15-én alakított 
Magyar Néppárt és az 1922. 
február 12-én létrehozott 
Magyar Nemzeti Párt. A nem-
zeti egység égető szüksége 
csakhamar egy szervezetbe 
tömörítette a külön utakon 
járó csoportokat. 1922. de-
cember 28-án a kolozsvári 
Iparosegylet dísztermében a 
két párt küldöttei létrehozták 
az Országos Magyar Pártot. 
Az elnök Jósika Sámuel báró, 
az alelnök dr. Haller Gusztáv, 

a titkár dr. Nálóczy István 
lett. A párt 1938. március 31-i 
feloszlatásáig képviselte az 
erdélyi magyarság érdekeit a 
parlamentben, állandó harcot 
folytatott a magyar iskolákért. 
Feloszlatása után a „Nemzeti 
Újjászületés Frontja” néven 
létesült egyetlen politikai 
szervezet keretein beiül volt 
lehetőség a magyarság po-
litikai érdekképviseletére. A 
Frontba beilleszkedő Románi-
ai Magyar Népközösség mun-
káját azonban alapvetően 
meghatározta, hogy a királyi 
diktatúrában a parlament 
szerepe minimális volt. A tör-
vények legnagyobb részét az 
országgyűlésen kívül hozták, 
és az új alkotmány szerint a 
kormány nem a parlament-
nek, hanem a királynak tarto-
zott felelősséggel. Parlamenti 
választások 1918. december 
l-jétől 1940. augusztus 1-jéig 
a román állam tizenegy alka-
lommal tartott parlamenti 
választásokat. Az első két 
választáson (1919. november 
2–8. és 1920. június 3–7.) a 
magyarság nem vett részt. 
A harmadikon a Ion Brătianu 
liberális kormánya által tartott 
szavazáson 1922 márciusában 
a Magyar Szövetség és a fris-
sen alakult Magyar Néppárt 
egységes, nemzeti program-
mal indult. A 38 magyar kép-
viselőjelölt közül mindössze 
négynek a jelölését fogadták 
el. Képviselő lett Bernárdy 
György, a pótválasztásokon 
pedig Sándor József és Zima 
Tibor. A szenátusba Pál István, 
Fülöp Béla és Jósika Sámuel 
jutott be. Az erdélyi magyar-
ság erőszakos eszközökkel 
történő háttérbe szorítása 
tudatos cselekedet volt. A 
választási törvénytelenségek, 
a védtelenség érzete új taktika 
kidolgozására ösztönözte az 
Országos Magyar Pártot. En-
nek jegyében született meg 
1923. október 23-án a csucsai 
paktum néven ismert politikai 
és választási egyezmény. Az 
Averescu tábornok által veze-
tett Román Néppárttal kötött 
megállapodást 1926. február 
1-jén a Magyar Párt felmondta. 

(Folytatjuk.)



* szerKesztőség: rO-505600 Négyfalu, geOrge MOrOiaNu utca (Nagyút) 87. száM * telefON: 0268 / 275 773 *

4. oldal H é t F a l u XXvII. évF. 1. szám

szerKesztőség

Hétfalusi 
hírek

HocHbauer Gyula

Türkös: az evangélikus, majd 
községi és állami elemi népiskola

Ha valakit még érdekel a 
Pro Terra Barcensis projekt 
2021-es falinaptára, amely-
ben a barcasági csángó nép-
viseleteket mutatjuk be, van 
még egy pár darab. A készlet 
erejéig átvehető Brassóban 
a Vitorlás könyvesboltban 
vagy Négyfaluban a Barcasági 
Csángó Alapítvány székházá-
ban. Itt előzetes egyeztetés 
szükséges a 0742518678-as 
telefonszámon.

*
A Hétfalusi Magyar Művelő-

dési Tár saság karácsonyi nye-
reményjátékának nyertese 
Köpe Ilona.

A beküldött hagyományos 
barcasági csángó ételrecep-
tek jutalma egy Székely szó-
rakó társasjáték. 

(Folytatás.)
„Az államosítás idejében 

különböző időközökben mint 
tanítók működtek ezen is-
kolánál: Michaelis – Borsai 
– Lipót 1885–1889-ig, Erhardt 
Teréz 1886–1890-ig. Sára And-
rás 1886–1888. Nagy Gyula 
1887–1890-ig, Saurer Mihály 
1888–1891-ig, Neumerker Gyu-
la 1890–1894-ig, Molnár Hajnal-
ka 1889–1894-ig.

A tantestület jelenlegi tagjai: 
Vajna József igazgató 400 frt 
törzsfizetéssel 100 frt lakbéril-
letménnyel és 50 frt igazgatói 
tiszteletdíjjal; Terray István 
400 frt törzsfizetéssel, 100 frt 
lakbérilletménnyel és az ág. 
hitv. evang egyházközségtől 
mint egyházi segédkező 150 
frt tiszteletdíjjal; Steitz Lajos 
400 frt fizetés és 100 frt lak-
bér, Köpe Ida 400 frt fizetés 
és 100 frt lakbér. Az iskola évi 
fenntartási költsége személyi 
járandóságokban 2270 frt, do-

logi szükségletekben 222 frt.
Felszerelése, bár kivánni va-

lót még hagy fenn, kielégítő.
A felügyeletet az állami is-

kolai gondnokság gyakorolja. 
Ennek tagjai: Deák Sándor ág. 
h. evang. lelkész, elnök; Antal 
Bacsó Mihály, Veres Borcsa Ist-
ván, Kocsis András, Molnár Já-
nos földmívelők, Vajna József 
igazgató-tanító, gondnoksági 
jegyző. ” [Józsa: Uo. 120. old.]

„A nmélt. vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. miniszter úrnak 
f. augusztus hó 15-én 27.794. 
sz. a. kelt magas rendelete 
alapján, a türkösi állami elemi 
iskolánál egy rendes tanítói 
állomás betöltendő, mellyel az 
ottani ág. evang. hitközségnél 
a kántori teendők ellátása is 
egybe van kötve. Évi fizetés 
300 frt, helyi pótlék 100 frt, lak-
bér 100 frt. Pályázni kívánókat 
felkérem, hogy okleveleikkel s 
esetleg szolgálati bizonyítvá-
nyaikkal ellátott folyamodvá-

nyaikat f. évi szeptember hó 
10-ig alulírotthoz küldjék be. 
Brassó, 1891 aug. 19-én. Koós 
Ferencz, királyi tanácsos, tan-
felügyelő.” [Néptanítók Lapja, 
1891., 669. old.]

A türkösi iskola irattárában 
fennmaradt jegyzékekből ki-
olvasható, hogyan szerelődött 
fel fokozatosan ez az új iskola. 
A vallás és oktatásügyi minisz-
térium 50 forintot és 30 Feiwel 
féle padot ajándékozott az in-
duláshoz. Fontosnak tartották 
a könyvtár korszerű ellátását 
és működtetését. A brassói 
tanfelügyelőség elküldte Mol-
nár János: A brassói magyarság 
és ev. ref. egyház története, 
Huszonöt év Márkosfalva éle-
téből című könyveket. Szte-
rényi József 1887-ben március 
15-i emléklapot ajándékozott, 
Gróf Bethlen András főispán A 
Brasssói magyarság története 
című művet. Az iskola meg-
kapta Zajzoni Rab István Le-
ánymező című költeményét, 
amelyet Jánó Lajos zenésített 
meg., Ember János: Humaniz-
mus az iskolai nevelésben című 
mukáját az EMKE brassói fióke-
gyletétől pedig a Rozsondai 
János által szerkesztett Székely 
egylet Naptárát és a Brassói 
Képes Naptárt, amelyekre elő 
is fizettek.

A gyermekek tandíjat és fel-
vételi díjat is fizettek, amelyet 
szintén a népkönyvtár gya-
rapítására és szaklapok ren-
delésére fordítottak. Ebből 
kitűnik, hogy a pedagógusok 
szakmai képzését is fontos-
nak tartották. Szemléltetés 
céljából Hausmann Vilmos 
állattömő jutányos áron adott 
az iskolának kitömött állatokat 
és ásványgyűjteményt. A Ma-
gyar korona országai és Brassó 
megye térképének használa-
tával tették szemléletesebbé 
a földrajzórákat.

Az iskola vezetősége – az 
igazgató és az iskola gond-
noksága – szervezte meg és 
irányította az oktatást, a tevé-
kenységeket, és még a tanév 
szerkezetét is ő szabta meg. 
Április 7. és 13. között húsvé-
ti szünidőt, szeptember 24. 

és 30 között „pityókaszedési 
szünidőt” tartottak. Az évi zá-
róvizsga április 30 volt. Bár az 
iskola állami, a gondnokságnak 
a lelkész is tagja, a különböző 
felekezetű egyházközségek 
nyomon követték tanulóik 
tanulmányi előmenetelét. A 
teológiát végzett tanítók közül 
nem egy lelkészként műkö-
dött később. Példa erre Kiss Ár-
pád lelkész. Biztos, hogy peda-
gógusi tapasztalatát az egyházi 
munkában is használni tudta. 
A gyermekek lelki neveléséről 
vallásórákon gondoskodtak. A 
tanulók egészségét rendszeres 
orvosi vizsgálatokkal ellenőriz-
ték (szemvizsgálat), és igye-
keztek megelőzni a járványos 
betegségek terjedését is. 

Az iskola életét jeles évfordu-
lókon bemutatott műsorokkal 
tették változatossá: minden 
tantestületi tag részt vett 
1896. május 9-én a Magyaror-
szág fennállásának ezredik év-
fordulójára rendezett brassói 
ünnepélyen. Az emlékezetes 
hazafias alkalomból állította 
össze a Brassó megyei tantes-
tület díszes kötésben Emlékal-
bumát, amelybe a résztvevők 
kézírással jegyeztek be ünnepi 
gondolatokat. [Emlékalbum. 
Magyarország ezer éves fenn-
állásának emlékére.]

(Folytatjuk.)


