
A mi falunk, Lujzi Kalugor több mint 500 évvel ezelőtt volt alapítva, 1485 és 1495 között . 
A fa lunkon keresztül folyik egy kis patak, amelyiknek a neve Bonyha vagy Bonya. Ez a patak 
a Besztercébe folyik bé. A falu első lakói magyar származásúak voltak, ezt nagytatámtól 
tudom, aki most 81 éves. A faluban az első házak a Disznóhegyre voltak építve. 

Lujzi Kalugorban három templom volt. Az első már nem létezik, fából volt építve. A 
második templomot Szent András pa t rónus nevire szentelték, és november 30-án van az 
ünnepe. A harmadik templomot 1927 és 1940 között építették és az Úr teste vagy Zöld 
csütörtök névre volt szentelve, amit május 30-án ünnepelnek. 

Szuszánu papot nem szerették a gyermekek, mert verte őket. Mikor nagytatám elsőáldozó 
volt, akkor Szuszánu pap tartotta a misét. Mikor nagytatám 30-40 éves lenetett, az egyik pap 
azt mondta , hogy össze kell gyűjteni a faluban minden aranypénzt , hogy ő (a pap) adja oda 
másoknak, és ebből a pénzből csinálják a tabernákulumokat . Ügy tudják, hogy akkor készült 
el a harang is. A nagy tatám idejiben volt egy öntőműhely és ot t öntötték a templom harangját 
is. Az öntőműhely Bákóban volt, a harangöntő pedig egy cigány. 

Mind a három templomot a Disznóhegyre építették. A Disznóhegyen valamikor erdő volt 
meg mocsár, és a vaddisznók oda jártak fürödni. De az emberek a fákat kivágták, a 
mocsarakat kiszárították, hogy oda házakat építsenek. 

A falu lakóinak foglalkozása: mezőgazdaság, pásztorkodás, kereskedelem. A következő-
ket termelték: pujt (kukorica), búza, szőlő, zab, rozs, cékla (répa). A piacon lehetett kapni 
húst, amennyit akartál venni, tejet, tejterméket, gabonát és zölcfséget. Ezeket nagytatámtól, 
Bogdánéi Iontól és édesapám leány testvéreitől: Ilies Catrinától és Ilies Veronától tudom. 

Ilies Mária 
(Illés Mária) 

F o r r ó f a l v a t ö r t é n e t é b ő l 

A Szeret folyó jobb partján terül el, Bákótól 18 km-re, délre. Forrófalvárói már $tefan cel 
Mare idejében beszélnek, tehát még azelőtt létezett. $tefan cel Mare 1474-ben testvérének, 
Mihálynak ajándékozta. A faluban úgy tudják, hogy 1447-ben alapították, s Forró János 
bojár neve után keresztelték el. így a legrégibb magyar falvak egyike Moldvában. 

Forrófalva régen nem mai helyén volt, hanem a temető mellett terült el, ahol van egy kis 
fatemplom, amit Szent Mártonról , Forrófalva első püspökéről neveztek el. A falu két részre 
oszlik: Felső-Forrófalvára, ahol általában románok élnek. Alsó-Forrófalvát inkább magya-
rok és székelyek lakták. A török- ta tár invázió elől 1675-ben a Felső-Forrófalván lakók az 
erdős részekre menekültek, Alsó-Forrófalva lakói pedig egy völgybe, amit ma Nagy 
Lonkának (Valea Mare) neveznek. Mivel így a templom messze volt, ezért egy újat építettek 
kőből , Páduai Szent Antal nevére szentelték, még 1700 előtt. 1716-ban Dimitr ie Cantemir a 
templomot már réginek találta, ezért 1741 után egy ú j fatemplomot építettek. Később 
Alsó-Forrófalva neve csak Forrófalva maradt, Felső-Forrófalva neve pedig Nagy Lunkán 
maradt . A fatemplom romba dőlése után, 1870. november 18-án nekifogtak egy új templom 
építésének, amely nagyobb volt az előbbinél. A falu lakossága ekkor már 800 fő volt. 
Ugyanekkor megnyílt egy elemi iskola is, ahol a papok tanítottak. 1922-ben ismét új 
templomot építettek, ami ma is áll. 1925-ben szentelték fel. 

A múlt század végén 369 család, vagyis 1508 lélek élt Forrófalván. Ebből 36 román, 1443 
magyar, 10 német, 9 örmény, 9 zsidó és 1 olasz. 

Antal Rozália 

Forrófalva lakossága ma 1450 lélek, van két általános iskolája, polgármesteri hivatala és 
temploma. 

A temető 500 méterre van Forrófalvától, a Nagy Lankan Silistea nevű völgyében. Tőle 
jobbra egy megszentelt temető van 1454-ből, $tefan cel Mare idejéből és egy templom, amit 
ugyanő építtetett. Ezt a temető melletti templomot fából készítették, amelyhez vasszeget 
nem használtak. 
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1948. előtt minden paraszt bocskort és posztóból készült ruhát viselt. Ünneplő alkalmak-
kor a leányok hímzett inget és bundát viseltek. A gazdagabbak, amilyen volt Fodor és Sutu 
(Szűcs), akiknek malmuk is volt, bőrcipőben jártak. Ö k napszámosokat fogadtak a földjük 
megművelésére s az állatok gondozására, amit aztán a piacon jó pénzér t el tudtak adni. 

A polgármesteri hivatal 1934-ben alakult meg, Roca Martin (Róka Márton) vezetésével. Az 
első iskolát 1900-ban építették a községben, majd 1958-ban még két általános iskolát 
építettek. A régi időkben a szüleink csak 4-5 osztályt végeztek, a nagyszülőknek pedig 2 
osztályuk volt. Mégis megtanultak írni, olvasni, számolni. A mi falunkban csak csángók 
élnek, mivel katolikusok vagyunk. Sajnos elfelejtettük a magyar nyelvet, a fiatalok inkább 
csomák románul beszélnek a mi falunkban. 

Frincu Cristina 
(Ferenc Krisztina) 

Felhívás az erdélyi m a g y a r 
t u d o m á n y o s s á g t á m o g a t á s á r a 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1859-
ben alakult Mikó Imre fáradozásai nyo-
mán, azzal a céllal, hogy a magyar társa-
dalom erőit mozgósítsa a Kol ozsvaron 
1841-ben létesített Erdélyi Nemzet i Mú-
zeum fenntartására és a magyar tudomá-
nyosság erdélyi fejlesztésére. A z alapítók 
az új intézménynek múzeum-kutatóinté-
zeti és akadémiai feladatkört szántak az 
erdélyi művelődési életben. Az Egyesület 
az erdélyi magyar tudományosság nem-
zetiségi összefogó szervezeteként 1950-ig 
látta el ezt a kettős szerepet, amikor is a 
kommunista hatalom betiltotta működé-
sét. Csaknem másfél évszázados fennál-
lása alatt létrehozott tudományos gyűjte-
ményei (múzeumi tárak, könyvtár , levél-
tár), nagyszámú kiadványai komoly érté-
kekkel gyarapították a magyar tudo-
mányt. 

A diktatúra bukása után 1990-ben újjá-
alakult (az új kormányzat által engedé-
lyezett) Múzeum-Egyesület , amely a tu-
dományok teljességét felölelő szakosztá-
lyai révén - a felsőoktatási intézmények 
sajnálatos hiánya ellenére is - összefogó 
keretet nyúj t a romániai magyar tudomá-
nyos kezdeményezéseknek. Szakosztá-
lyaiba néhány hónap leforgása alatt csak-
nem ezer magyar értelmiségi szakember 
tömörült a bölcsészet, a nyelv- és iroda-
lomtudomány, az esztétika, a lélektan, a 
pedagógia, a néprajz, a történelem, a 
különböző természet tudományok, a ma-
tematika, a fizika, a kémia, a biológia, 
jog- és társadalomtudomány, a közgaz-
daságtan, az orvostudomány, a műszaki 

tudományok stb. művelésére. A szakosz-
tályok munkájának tudományos eredmé-
nyeit az Egyesület újraindítandó folyó-
irataiban és egyéb kiadványaiban kívánja 
közzétenni, rendezvényei útján pedig a 
tudományos ismeretterjesztésből is kive-
szi a részét a magyar lakosság körében. 

A fenti célok megvalósítására az Egye-
sületnek jelenleg csupán a tagdíjakból és 
adományokból f j e fo lyó összegek állnak 
rendelkezésére. Minthogy a kormány ál-
tal jóváhagyott alapszabályok értelmében 
az Egyesületnek pár toló tagja lehet bár-
hol élő és bármilyen állampolgárságú (fi-
zikai és jogi) személy, kérjük mindazo-
kat, akik felelősséget éreznek a magyar 
tudományosság nagy múltú erdélyi ágá-
nak jövendője iránt, és támogatni óhaj t -
ják annak újjáélesztését, lépjenek be az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület pártoló tag-
jainak sorába, és erkölcsi, szakmai, vala-
mint anyagi tekintetben segítsék céljai 
megvalósításában. 

Ennek megkönnyítésére jött létre a 
Gróf Mikó Imre Alapítvány, melynek 
bankszámláira befizethetik az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületnek szánt, tetszés 
szerinti pártoló tagdíjukat és adomá-
nyukat : Gróf Mikó Imre Alapítvány, 
Commercial and Credi t Bank Lta, Buda-
pest, Branch: Kossuth tér 18/227. Swift 
Code O K H B H V H B címre (az Ameriká-
ból jövő átutalásoknál Chips szám: 
295491). 

A kuratórium postai címe: Prof. Entz 
Géza, Budapest XI. Bakator u. 16. h i -
l l 18. Belépési nyilatkozatukat kér jük 
erre a címre eljuttatni. 

Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma 
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