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„Ennek a népnek élni kell,
tehát ez az iskola állani fog!”
Trefort Ágoston

Iskolatörténetben a 25 év osztályok
ban, évfolyamokban mérhető. 22 évfo
lyam végzett ez az idő alatt, s a jobb
időkben két párhuzamos osztály is
működött a Zajzoni Rab István Középis
kolában. A jobb időkben… mikor még
volt gyerek bőven. Mondhatni 22 ge
neráció koptatta az iskolapadokat, tanult
az életre, tett tanúbizonyságot a négy
falusi magyar oktatás értékrendjéről.
Nem, nem ez volt az egyedüli magyar
középiskola Négyfaluban, s határozot
tan nem az egyedüli magyar iskola Hét
faluban. Ha jól számolunk, 1542 óta,
mióta először említenek iskolát Hosszú
faluban, 40 különböző intézmény látta el
becses útravalóval a csángó nebulókat.
Non scholae, sed vitae discimus.
Ma 25 éves a Zajzoni Rab István
Középiskola. A román kommunizmus
bukását követően azonnal adódott,
hogy önálló, magyar elméleti középis
kolára van szükség Négyfaluban, s az
alapító atyák mindent megtettek, hogy
ez létrejöhessen.
Most ezt ünnepeljük. 25 éves az
önálló magyar középiskolánk, amely a
hamarosan beinduló bölcsődei gyerek
felügyelettől az érettségéig vállalta a
gyerekek oktatását.
Az ünnepségsorozat több momentu
mot ölel magába: április 15-én zajlott
le az „Oktatás: Tükre mának – jövőnek
ajtaja” címmel szervezett konferencia,
amely az oktatásért és kutatásért folyó
országos, az államelnöki hivatal égisze
alatt meghírdetett vitafórum kalendári
umába iktatott esemény volt. Április 20án iskolánk adott otthont a Matematika
körverseny 46. fordulójának. A verseny
alkalmából a baróti Szabó Dávid Isko
lacsoport és Gaál Mózes Általános Is
kola, a székelykeresztúri Orbán Balázs
Gimnázium, a kézdivásárhelyi Nagy
Mózes Középiskola, a segesvári Mircea
Eliade Főgimnázium és Aurel Moșora
Általános Iskola, a brassói Áprily Lajos
Főgimnázium, valamint a négyfalusi
Ge
orge Moroianu Középiskola taná
rai, diákjai látogathatták meg 25 éves
középiskolánkat.
A program változatos, a még le nem
zajlott momentumait az Események
rovatunkban közöljük. Ez egyben meg
hívó is a hétfalusi magyarság számára:
mindenkit nagy szeretettel várunk, ünnepeljen velünk!
Tudatában vagyunk annak is, hogy
egy ünnepségsorozat nem csak fele
melő, szép, múltat méltató kell legyen,
hanem jövőt teremtő, hasznos, útnyitó
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is. Éppen ezért elemzünk, teret adunk
a vitának, kérdésekre keresünk választ.
Ha a társadalmi helyzetünket elemez
zük – az oktatásit élmény-gazdagon és
körültekintően vázolták fel a konferen
cia előadásai, kiemelve a pedagógu
sok, oktatáspolitikusok felelősségét –,
akkor elsősorban a szülők felelősségét
kell górcső alá vetnünk.
A négyfalusi magyar oktatás prob
lémája elsősorban mennyiségi kérdés.
Nem vagyunk elegen, egyre fogyunk.
A híjával találtatás sajátos szórványprobléma. Fő okozói a nagyfokú beol
vadás, asszimiláció, vagy az elván
dorlás, kivándorlás. Az asszimiláció
leg
inkább vegyes házasságok által
erősödik fel, vagy az „önként vállalt
trianon”-szindróma által: egyes szülők
akkor is román iskolákba íratják gye
rekeiket, ha nincs sem politikai, sem
adminisztratív akadálya a magyar is
kolákban való járattatásuknak. Hétfalu
számára külön hátrány Brassó elszívó
hatása is.
Összegezve az okokat, a szülök fe
lelőssége érhető itt tetten első sorban.
Ez nemcsak a gyerekvállalásban nyil
vánul meg (sokan csak egy gyereket
vállalnak, azt is 35–40 éves korban;
a két gyerek még előfordulgat, de a
három már egyenesen ritkaságszám
ban megy), hanem az iskolával, a
gyerek nevelésével kapcsolatosan
is. Nagyon sok szülő nehézségként
éli meg a gyerekek otthoni nevelését,
az állandó pénz utáni hajsza, az
elfoglaltság miatt mintegy le szeretné
„rázni” ezt magáról, a gyerek teljes
nevelését az iskolára, a tanárokra –
netán a tévére vagy internetre – hárítva
ezáltal, pedig az otthon töltött évek, a
szülői nevelés meghatározó a gyer
ek számára. Veheti kézbe a tanulót a
legjobb pedagógus is, ha a család, a
szülök más mintákat, más modelleket
mutatnak, senki nem tud „embert farag
ni” a gyerekből. Ugyanebbe a logikába
illeszkedik be a román iskolákba való
íratás is. Sokan nemcsak azért járat
ják román iskolákban gyerekeit, mert
„majd jobban érvényesülnek” (ami
nem igaz, hisz bizonyított tény, hogy
a gyerek anyanyelvén tudja leginkább
a tananyagot és a tudást elsajátítani),
hanem a magyar nyelvet és irodalmat,
mint tartárgyat pluszként, problémaként
értékelik: „még egy tantárgy, amit meg
kell tanulni, vizsgázni kell belőle”. A
magyar iskolák pedig sorvadnak...
Mennyire időszerű Trefort Ágoston
1880-ba, Hosszúfaluban elhangzott
megállapítása! Bizony, ennek a népnek
élni kell, s ennek csak egy útja van: az
iskola állani fog!

Both Csaba

P a r a d i g m av á lt á s
Borsos Károly László minisztériumi
tanácsos hozzászólásának elején gra
tulált a Zajzoni Rab István Középiskola
fennállásának a 25 éves jubileuma al
kalmából, elmondva, hogy az iskola a
többszáz éves magyar oktatás egyik
legfrisebb képviselője.
Elmondta, „az oktatás paradigmavál
tás előtt áll. A 2010-ben megfogalma
zott, s felelősségvállalással elfogadott
törvény olyan kedvező kitételeket tar
talmazott, mint például az autonómia.
Mint ismeretes, a kormány megbukott,
s 2012-től mintegy tizenöt változtatást
eszközöltek a törvényen, ezáltal soksok pozítív dolgot felborítottak benne.
Az új törvényt például a régi törvény me
todológiája szerint alkalmazzák. A ma
gyar oktatás célja ebben az országban
megtartani az értékrendet, azt a ma
gyar értékrendet, melyet közösségeink
kitermeltek, megtartani hagyományain
kat, a magyar közösségekre jellemző
magatartásformákat...
Mint ismeretes, komoly problémát
jelent a tankönyvek ügye. Ezért fontos
nak tartanám egy olyan tárgyalócsopor
tot létrehozni, amelyben minden oktatá
si szint, inkluzíve az egyetemi szint is
képviseltetve van, együtt a tanárképző
karokkal. Javasolnám olyan pályázati
alap létrehozását, amely megvásárol
tanköny kéziratokat, s az alap tegyen
ajánlatokat, mikor kiírják a pályázatokat.
A román nyelv specifikus oktatása
bevezetésének a lehetősége csak évről
évre lehetséges, az országos curri
culum változásának a függvényében.
Most a jövő ősztől a negyedikesek fog
nak eszerint tanulni. A program egyéb
ként megvan, egészen XII. osztállyal
bezárólag, de nem lehet alkalmazni,
csak az országos változásokkal egyidő
ben. És mindig ez miniszteri rendelettel

előtt...

történik...
Ki szeretnék térni pedagógusi mun
kának az értékelésére, és arra is, hogy
mennyire hatékony lehet a nem magyar
pedagógusok meggyőző munkája, s
ennek a legerősebb hatása azokon a
vidékeken van, ahol törékeny a mag
yar közösségnek a helyzete, helyt
állása, mind az érdekképviseletben,
mind pedig a közösség életében. És itt
említeném meg a lelkészeink rendkívül
fontos szerepét. Megjelent a pedagó
gusok ingázása, de a lelkészeké is,
ami a községeink megmaradását egyre
negatívabban befolyásolja...
Borosos Károly László Bethlen Gábor
mondásával zárta az előadását: »Nem
mindig lehet megtenni, amit kell. De
mindent meg kell tennünk, amit lehet«”.
A tanácsos a hatályos tanügyi törvény
alkalmazásának pozitív hatásait, főleg
a gimnáziumi osztályokra vonatkozó
óralétszácsökkentést érintő kérdés
re is válaszolt: „A törvényalkotó egyik
szándéka az óralétszám csökkentése
(is) volt. A kormánybukást követő vál
tozások azonban nem ezt erősítették
meg, hanem azt a szellemet, miszerint
változtatunk, de minden marad a régi
ben – hogy a caragiales szóhasználattal
éljek. Egy, példának okáért, gimnazista
tanuló szülőjének csak azt tudom java
solni, hogy próbálják bátorítani gyerme
küket, tudatosítani benne azt, hogy az
elért eredmény a képességét mutatja,
nem pedig a lécen elfoglalt helyét. A
gyereket arra kell buzdítani, hogy azt,
amit elért, »az az én érdemem, azt én
megértettem«. Oda jutunk vissza, mint
ahogy az a többi előadásban is elhang
zott, hogy meg kell találni a gyerekeink
jó oldalát, amit sajnos ez az oktatási
rendszer elég szűk keretek közé szorít.”
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
„Arra gondolunk, mint ahogy azt az
államtitkár asszony is kifejtette az egyik
hírtelevízióban, hogy a megalkotandó
tanmenetet, iskolai programot úgy állít
ják össze, hogy az majd megkönnyíti a
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előtt...

tanulók iskolai sikereinek elérését. Azt
javasolom, hogy a szülők gyermekeik
önbizalmát erősítsék, azt amit Ameri
kában egyébként már egy külön kurzus
keretében is tanítanak.”

Hochbauer Gyula

Iskolaügyi

Aki úgy gondolja, hogy minden, ami
nem távoli találmány vagy az utóbbi esztendők szüleménye, az érvénytelen, és
nem célszerű, meg korszerűtlen, olvassa
végig ezt a 140 éves írást egy korabeli
brassói királyi tanfelügyelő tollából. S ha
úgy érzi, hogy ilyen szemmel is lehet vizsgálni a mai iskolában is gyakran vitatott
kérdéseket, fogadja el a múltból is, felénk
áramló tapasztalat hasznosíthatóságát.
(Hochbauer Gyula)
Fogadhat-e el tanító ajándékot
tanítványai részéről
Néptanítók Lapja (Budapest), IX.
évfolyam. 4. szám, 1876. február 29.

Petki Judit

Probléma

a

pedagó

gusképzés
Beszélgetés BORDÁS ANNAMÁ
RIÁ-val, a Partiumi Keresztény Egye
tem előadójával
– Az ön által készített tanul
mány alapján, a romániai oktatási
rendszernek melyek a legproblémá
sabb elemei?
– Alapszinten probléma a pedagó
gusképzés. Ezenkívül az infrastruktúra,
a tankönyvektől elkezdve, a didaktikai
eszközökig mind nagyon kérdéses. Az
is probléma, hogy nincs összhang a
gazdasági fejlődés és aközött, hogy mi
lyen képzéseket indítunk. A legnagyobb
gond talán a hiányos kommunikáció a
különböző oktatási intézmények között,
illetve a politikai alakulatok között.
– Előadásában felsorolt öt típusú
iskolai vezetést. Ön szerint, melyik a
leginkább működőképes?
– Gyakorlatilag az öt típusból kettőt
lehet gyúrni – ezt ajánlák a külföldi
kutatók is. Az egyik az adminisztratív
vezetési stílus, amely leginkább arra
koncentrál, hogy a papírok meglegye
nek, az adminisztráció működjön, hogy
minden átlátható legyen. Ez ugyan
annyira fontos, mint a második típus,
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a szakmai vezető. Mert, ha szakmai
vezető nem tud egy igazgató lenni, a
másik értelmét veszíti, illetve csak nyűg
lesz a kollégáknak.
– Tehát jobb lenne, ha egy admi
nisztratív igazgató és egy szakmai
vezető irányítaná az iskolát?
– Megtörténhet, sőt szükség lenne
egy menedzserre, aki a pénzzel foglal
kozna.
– Mit tehetnének a pedagógusok
azért, hogy az oktatási rendszer job
ban működjön?
– Vállaljanak felelősséget. Például el
hangzott itt, hogy a tantervíró bizottsá
gokban jelenjenek meg a pedagógusok
is, nemcsak azok, akik ti
zen-huszon
éve, vagy soha nem láttak gyereket.
Merthogy ők ismerik a gyerekek, meg a
saját igényeiket is. Ha hallatják/hallatjuk
a hangunkat, akkor van esély arra, hogy
tegyünk is valamit. Együttműködésre,
közös továbbképzésre van szükség.
Azt láttam különböző interjúk alkal
mával, hogy azokban az iskolákban jó
a hangulat, ahol a pedagógusok együtt
dolgoznak. És attól, hogy jó a hangulat,
valamiért az eredmény is jobb.

Egy tanfelügyelői irodán közelebbről
két állami népiskolai tanító volt, jelen.
Szokás szerint bizalmasan elbeszéltek
minden figyelemre méltó körülményt,
ami iskoláik életében a tanfelügyelővel
történt utóbbi találkozásuk óta felmerült.
Bácsi István egyebek közt fölem
lítette, hogy neki egyik iskolakötelesnek
atyja malacot ígért, ha felmenti gyerme
két az iskolába járás alól.
Ez a felfogás: hogy az iskolaköte
lezettséget éppen olyan természetű
te
hernek tekintik, mint például a kato
na-kötelezettséget, az egészen tudatlan
nép között sok helyt mutatkozik.
A kinek két iskolaköteles gyermeke
van, egyiket feladja, s roppant méltat
lanságnak tekinti, ha a másikért is sür
getik. Hát nem tett ő eleget a törvénynek
az egyik feladásával?
Ennek az iskolátlanul felnőtt nemze
déknek szemében nem is jótétemény,
hanem terhes kötelesség az iskola;
egyelőre legalább.
S beszélnek bizonyos minőségű is
ko
lai hatóságokról, a melyek közt ta
lál
kozik, a ki a népnek ezt a félszeg
felfogását bűnösen felhasználja. Volt
szó olyan esetről, hogy pénzért vagy
egyéb ajándékért egyes gyermekek in
dulgentiát kaptak az iskolába járás alul.
Jó órában legyen mondva, ez csak o
lyan iskolánál szokott történni, a mely a
törvény 11. §-ának köpenye alatt tengő
dik úgy ahogy, s amelybe járni egy
neme a penitentiának.
Sőt a tanfelügyelő olyan esetről is
hallott, hogy egész községnek enged
te el bizonyos hatóság az iskolatartást
120 eke-napszámért. Nálam is fordult
elő egyszer — említé Berkesi — hogy
egy asszony csirkét s egész kosár to
jást hozott, csakhogy törüljem ki gyer
mekét az iskolakötelesek közül. Azt
azonban oly módon utasítottam el,
hogy többé egynek sem jutott eszébe
hasonló kívánsággal előállani. Ennek
különben az is lehet oka, hogy a nép
egy-két év alatt az iskolát megszokta,
megszerette s valóban örül gyermeke
előmenetelének.
No, nálam a felemlített egy eseten kívül
— mondá Bácsi — meg sem kísértette
egy is az ajándékozást. Nem is fogadnám
el; vagy ha kénytelen lennék elfogadni,
legalább hasonértékűvel viszonoznám.
Berkesi nem volt egy véleményen
társával s elmondta, hogy ő már több
ször részesült apró kedveskedések
ben tanítványai szüleitől; és azokat
minden aggodalom nélkül elfogad
ta. Ősszel gyümölcsöt, mézet; télen,
disznóöléskor kolbászfélét kapott néha

kérdések
egyiktől-másiktól.
Bácsi ismételte, hogy ő nem fogadná
el; vagy legalább is hasonló értékűvel
viszonozná az ilyen ajándékot. E tekin
tetben hivatkozott volt tanárának, egy
igen becsült s valóban derék paedago
gusnak nézetére is.
Ezt az eszmecserét, a melynek tanú
ja voltam arra használom fel, hogy el
mondjam saját nézetemet az ilyenszerű
ajándékok felől.
Régi tapasztalat, akárhányan emlé
kezhetünk rá gyermekkorunkból, hogy
voltak tanítók, a kik az előkelő és va
gyonos szülék gyermekeit érdemetlen
kedvezésekben, másokra nézve sértő
megkülönböztetésekben részesítették;
a kik hízelgéssel, kényeztetéssel jár
tak utána, hogy mentől több ajándékot
kapjanak. Az ilyeneket ki kellene kor
bácsolni a tanítás szent hajlékából,
mint Jézus kikorbácsolta Jeruzsálem
templomából a kufárokat.
Mily megromlottság kell ahhoz, a fej
lődő gyermekkedélyt olyan példával
keseríteni el, hogy a kedvesség és
becsültetés nem érdem, hanem pénz
és befolyás szerint méretik.
E tekintetben én is csatlakozom
a Bácsi István által fölemlített tanár
nézetéhez. Lelkiismeretes tanító nem
fogadhat el tanítványa szüleitől semmi
olyan ajándékot, amelyet igazságtalan
kedvezéssel és kitüntetéssel kellene
megérdemelnie.
Vannak ezeken kívül hiú embe
rek, akik a tanítót tüntetőleg szeretik
ajándékozni, hogy ez által magukat
mások felett megkülönböztessék. Az
ilyen ajándék díja maga megalázó haj
longás és szolgaiság a tanító részéről.
Ilyen ajándékot sem fogadhat el
önérzetes tanító. Vagy ha elfogadta,
viselje oly férfiasan magát, hogy az il
letőnek menjen el kedve másodszor
ajándékozni. Ha önmegalázást vártak
tőle, neki legyen embersége kitüntet
ni, hogy minden tanítványa szülejének
egy
aránt ad tiszteletet, s kölcsönben
azt vár ő is mindeniktől.
Olyan esetekre, midőn a tanítót azért
akarják megfizetni, hogy az iskolaköte
les mulasztásait nézze el, a legkisebb
becsületérzéssel bíró embernek sem
kell utasítás.
Akinek semmi ösmerete sincs a pol
gári büntető törvények körül, annak
is éreznie kell, hogy az ilyen engedé
kenység börtönt érdemelne. Van
nak azonban más indokú s más célú
ajándékozások.
Együtt ül otthon a család; gyümölcsöt
esznek. A kisfiú vagy kisleány egy igen
szép almát félre tesz, s szépen kéri
anyját, hogy vihesse el azt tanítójának.
Edd meg csak, édesem — biztatja az
anya — tanító bácsinak éppen olyan
szépet választunk egy egész tányérral!
Teheti-e a tanító, hogy az ilyen aján
dékot bizalmatlansággal vagy tartózko
dással fogadja?
Helyesen mondotta az a jeles tanár,
hogy a tanító minden ajándékot viszo
nozzon legalább hason-értékűvel. De
mivel és miként? Ha almáért almát,
pénz-értékért pénz-értéket adna, bi
zony nem volna különb a szatócsok
nál, a kik nyereségükért gondoskodnak
napi szükségeinkről.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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Hochbauer Gyula

Mátyás Béla

Iskolaügyi

(Folytatás a 2. oldalról.)
Nem a külső értéket kell a tanítónak
viszonoznia, hanem a szeretetet. És
ez nem viszonozható semmi egyébbel,
csakis szeretettel.
Végigmegy a gazda gyümölcsös kert
jében, íme, a jó természet gazdagon ju
talmazta fáradozását! Egymást éri a sok
szép gyümölcs: festeni való szőlőfürtök,
csábos ingerű almák, körték csüngenek
sűrű csoportokban a hajlongó ágakon.
Csupa gyönyör szednie belőlük s haza
vinni szeretteinek, hogy örömében osz
tozzanak. Ez a szép fürt a feleségemé
lesz, ez a másik a kis fiamé, harmadik
a kis leányomé. S hát a negyedik kié le
gyen? Ki állana oly közel a családhoz,
mint a kis fiú tanítója, a ki gondos kéz
zel ápolja, fejleszti a drága csemetét,
hogy egykor épp oly szép gyümölcsöt
teremjen a társadalom számára, mint
ezek a szőlőfák itten? Az ilyen ajándék
elfogadásában meg ne gondolja a
tanító, hogy tartózkodó legyen; mert ak
kor a szeretetet éppoly durván támadná
meg, mint a dér a kifeslett virágot.
— Ha jól meggondoljuk, atyafiak,
mégis csekély pénz az, a miből a mi
tanítónknak élnie kell. Élelemre, öltözet
re, fűtésre, világításra, cselédbérre,
könyvre hogyan teljék abból a néhány fo
rintból? Ha összeállunk mindnyájan, úgy
szólva semmibe sem kerül egynek-egy
nek közülünk, hogy tűzifával ellássuk; és
rajta mily nagy segítség lesz!
Helyesen, derék emberek! Mentől
inkább leveszitek tanítótok válláról a
mindennapi élet gondjait, annál több
gondot fordíthat az gyermekeitek jövő
jének fejlesztésére. És mentől több
szeretetet tanúsítatok ti iránta, annál
több szeretettel lesz ő osztozó társatok
a szülei kötelességek teljesítésében.
Egy darab szántóföldje is van a
tanítónak; jó lelkű ember ajándékoz
ta használatára. Ha pénzzel mívelteti,

kérdések
személyesen nem intézheti, alig kap
többértékű terményt róla, mint a mennyit
mívelésére elköltött. De ha közületek
mindenki rászán tíz percet egy esz
tendőből, bizony azzal szegényebb
egyik etök sem lesz; a szegény tanítóval
azonban elkötelező jót tettetek.
Mi fizetünk neked 300 forintot egy
évre és adunk szállást. Én tanítom a
ti gyermekeiteket naponkint 4 óráig.
Ez tiszta szerződés, hanem nagyon
száraz. Mi tégedet a mi családunk tag
jává fogadunk; szülői jogaink és köte
lességeink osztozó társává teszünk.
Vedd át magadra mindenikünk gyer
mekének gondját; mi a helyett magunk
ra vesszük a te háztartásodét. Légy,
mint a család tagja valóban. Ha a mi
munkánkat áldás kíséri, nélkülözés
ben téged sem hagyunk. Én pedig a ti
gyermekeiteket növelni fogom lelkem
szerint és nem robotból; nem naponkin
ti négy órán, hanem minden órámnak
buzgóságával, törekvésével.
Milyen szép díjlevél volna ez, nem
írva, hanem megtartva! Ez pedig
a kölcsönös és folytonos önkéntes
ajándékozáson alapul.
Aki a tanítói pályára lépett, szerezzen
magának ilyet; akkor pályája könnyű
lesz és gyönyörűséges. Az ilyen viszony
megalapításánál azonban a tanítónak
kell kezdeményezőnek lennie. Csak
munkálj barátom, kitartással, türelem
mel, szeretettel. Ha szeretet magvát
vetetted, kikél az bizonnyal az általad
jól mívelt gyermeki lélekben, és onnan
átsarjad a szülőjébe is. Akkor aztán ha
ez a szeretet apró kedveskedésekben
nyilvánul irántad, fogadd el bátran és
boldogan s fejedet ne törd viszonzása
felett, mert megérdemelted előlegesen
és meg fogod érdemelni utólagosan a
tanítói hűséges munkálkodással!
RÉTHI LAJOS hajdani Brassó
vármegyei tanfelügyelő

Székely Melinda, a Zajzoni Rab István Középiskola igazgatónője
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1992-ben többször győzködtek, hogy
menjek vissza, ugyanis, mióta eljöttem
Négyfaluból, minden magyar kul
túrtevékenység lebénult. Az utolsó ké
rés e vonatkozásban az akkori RMDSZ
elnöké (Gellérd Lajos), az akkori alpol
gármesteré (Dávid István) volt.
1992. június 25-én visszamentem.
Dávid kikötötte a feleségemnek: „Béla
most már kell, hogy bizonyítson!” Béla
bizonyított is: november 23-án bemu
tattuk a Zsuzsi című három felvonásos
vígjátékot.
Megígértem volt a népi együttes tag
jainak, hogy bármi történik is, ki fogom
vinni külföldre szerepelni.
A következő év márciusától a
Művelődési háznak már nem volt pénze
még fizetésekre sem. Magam állítot
tam össze az iratokat a munkanélküli
segélyre. Már munkanélküli voltam,
amikor az év augusztus hava 20-ra a
népi együttest kivittem Magyarországra,
Kisújszállásra. Mindenki a saját pénzén
utazott, még a zenész Páll Mihály és
Vass Béla, a Brassói Dalszínház nyu
galmazott klarinétosa is.
Hogyan szerveztem meg a kiszállást?
Fekete Imre közbenjárására megér
kezett Kisújszállás akkori vezetőségétől
a nevemre szóló meghívó.
Az együttes minden tagja vállalta az
anyagi költségeket. Augusztus 18-án
vonatra ültünk, és elutaztunk Biharke
resztesre. Ott várt egy autóbusz, ame
lyik elvitt Kisújszállásra, ahol Csatáriné
Vadász Zsuzsa, a Művelődési Ház
igazgatója fogadott. A gimnázium bent
lakásában volt a szálláshelyünk, és a
gimnázium étkezdéjében étkeztünk. Dr.
Duca Lajos akkori polgármester mond
ta: augusztus 20-án maguk képezik a
nap fénypontját.
Augusztus 20-án a táncegyüttes
szerepelt a városi park színpadán.
Délután a polgármesteri hivatal dísz

termében voltunk jelen a PRO URBE
díjak kiosztásánál, amikor a polgár
mester mondott ünnepi beszédet. Ezt
követően Mátyás Ilona elszavalta Tom
pa Mihály A gólyához című versét, majd
az együttes táncokat mutatott be. A pol
gármester köszönetet mondott nekünk,
s nekem átadott egy nagy virágcsokrot.
Ezt követően a polgármester átad
ta feleségemnek a nemzeti szalaggal
átkötött újkenyeret felszelés végett.
Az együttes minden tagja kapott egyegy darabka magyar ÚJKENYERET
és egy darab nemzeti szalagot. Este
a Művelődési Ház színháztermében
nagyszámú közönségnek előadtuk a
Zsuzsi című három felvonásos zenés
vígjátékot, a népi együttes táncait, Má
tyás Ilona elszavalta a Tatrang vize
eredete című hétfalusi csángó nép
mondának a Mátyás Béla versbe sze
dett változatát, Páll Mihály és Glied
Rezső énekelt, majd az együttes sza
valókórust alkotva elszavalta a Székely
Miatyánkat. Ezt követő napon a Dréher
tulajdonosa meghívta az együttesünket
a Dréher Fesztiválra.
A következő napok egyikén Vadász
Zsuzsa kíséretével elvittek Kenderesre, a
Horthy-kúriához, onnan a bős-nagymaro
si vízierőmhöz, majd Egerben hajtottunk
főt Gárdonyi Géza sírja előtt. Ezt a na
punkat a Szépasszonyok völgyében zár
tuk a világhírű egri bikavért kóstolgatva.
Hazajövetkor, a brassói vasútállomá
son köszönetet mondva mindenkinek
befejeztem magam vállalta külde
té
sem. Ezt a vállalkozásunkat Duca La
jos polgármesternek a Négyfalu pol
gármesteréhez címzett köszönőlevele
zárta, amelyet én fordítottam román
ra. Amellé a mondat mellé, amelyben
megköszönték a mi polgármesterünk
segítségét, hozzáírtam, hogy e segítség
nem létezett. Ezután a levél másolatát
átadtam a hivatal titkárnőjének.

Bordás Annamária, a Partiumi Keresztény Egyetem oktatója
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A Barcaságot az Olt kanyarulata és a
dél-erdélyi havasok, illetve a Kárpátok
hegyei fogják közre. Az országalapítás
óta magyar királyi birtok volt. E gyönyörű
Kárpát-kanyar kimagasló hegysége a
Csukás (1954 m). Szomszédos hegy
ségek keleten a Bodzai-havasok, észa
kon a Bodzafordulói-hegyek, nyugaton
a Kőomlás-Grohotis, a Baj-havas és
a Barcasági-hegyek. A Csukás éghaj
lata főleg középhegységi jellegű, a
csúcsokon magashegyi. A hasonló
magasságú hegyekhez képest valami
vel melegebb, amelyet a szubalpin
növényzet kis kiterjedése is bizonyít.
A Csukással szemben, a Bratócsa
hágón át, helyezkedik el a Bacsó Anna
sziklája, vagy máskép a Menyecs
ke-kő, ahonnan ered a Tatrang vize. A
Bratócsa hun nyelv ismeretében Fehér
tócsás, fehér vízes helyet jelent, ami
hez az is hozzátartozik, hogy itt későn
olvad el a hó, és ettől is fehéresek a
tócsák, és egyben itt sok pocsolya, tó
csa és tavacska is található. Ezt a he
lyet a besenyők is ismerték. Tőle nem
messze található a 158-as számozású
határkő, amely a Bábos hegyről csú
szott le az 1970-es években, amikor
a román katonaság felrobbantotta az
összes magyar határhalmot. Ez a hely
már része a Lovak havasának (1429 m,
koordinátái: 45,45118; 25,87946), mel
lette az Alsó Lovak havasa és a Bábos
található, amely határhegy. Szépségét
megadják a zoomorf sziklák, amely
ek lófejeket, sasokat, turulmadarat, és
más jelképeket tartalmaznak. A legen
da szerint valamikor itt vadlovak éltek,
de más megközelítés szerint lovak
legelője volt ez a havas, amely átme
netet képez a hétfalusi kőhavasok és
mezőhavasok között. Gerincén vonult
végig a magyar–román határ, ame
lyet az 1887. év november 25-én és
december 7-én kötött, s az 1888. évi
XIV. törvénnyel az ország törvényei
közé iktatott, majd 1888. év folyamán
kivitelezett leírás alapján láttak el határ
jelekkel és határhalmokkal, de sziklába
vésett jelekkel is. A Kis Báb csúcsán
még áll a 159-es határoszlop. A Lo
vak havasa az Alsó Lovak Havasával
egy nyítány a Bábos, a Kis Báb és a
Nagy Báb, az Alsó-, Középső-, és Felső
Kecskebáb (szerintem ebből alalkult a
Kecskeláb, ami nem az eredeti neve),
a (Pi)Roska (Piroskabáb, neve össze
függ az itt virágzó sok piros virággal, és
a rododendronnal) (1426 m), a Gergely
tető (1684 m), Sikátor-Ulița és Szent
Illés hegyek, a Kőomlás-Grohotis (1767
m), valamint a Csóra (Csóka, esetleg
Csórébáb) (1425 m) hegyek felé. Innen
több csodálatos út vezet a „Babbarunka”
(Szép Lankás) fele. A Babbarunka, ahol
a két Tatrang vize egyesül, ahová min
den Báb megnevezésű hegyről külön
út vezet, egy kultúra központja lehetett.
Ez a sok babba és báb megnevezésű
hegy és lankás, egy ősi összefüggő
kultúr- és beavató tájegység részei.
Remélem idővel előkerülnek kőtemp
lomok, szentélyek, szobrok, fejfák. Az
ősi magyar nyelvben a babba szépet
jelent, a bab vagy báb pedig gyereket.
Az itt található hegyek neveiben pedig
mindkettő szerepel, tehát egy kompakt
ősi magyar kultúra nyelvmaradványai.
A hegyek, a folyók megnevezéseinek,

és a földrajzi neveknek is, ezen az ősi
nyelven van értelme. Ez is érzékelhető
a fent leírt tájegységen.
A Lovak havasának a csúcsa körül
egy felszíni homokkőbánya volt, itt
ma is találhatók természetes homok
kőtáblák. A hétfalusi csángók, de főként
a felszegiek ide jártak ezeket a homok
kőtáblákat kitermelni. Nem lovas, ha
nem ökrös szekerekkel, mert ezen a
hegyes vidéken az ökörnek nagyobb
volt a teherbírása. Farönkökön húzat
ták fel a kitermelt homokkőtáblát a
szekérre, és innen szállították szét a
megrendelőknek, a kőfargóknak, a
sírkészítőknek, fejfafaragóknak, ellát
va egész Barcaságot, de első sorban
a hétfalusi temetőket. Sokan már itt
készítették el a végleges fejfát, keretet.
Ez a jövedelmező üzletág az 1940-es
évekig működött, sajnos a második
világháború után megszűnt. Ha végig
járjuk a hétfalusi temetőket, még ma is
találunk innen származó gyönyörűen
kifaragott fejfákat, sírkereteket. Sajnos
a papjaink nem voltak figyelmesek,
nem gyűjtötték össze a régi fejfákat,
sírkereteket, kialakítva a templomok
mellett egy lapidáriumot, – azaz kőtárat
–, így értékes történelmi dokumen
tumok vesztek el. Az első lapidáriumok
a reneszánszban létesültek, és a XIX.
században széles körben elterjedtek. A
második világháború után, sajnos a hét
falusi csángóság egyfajta értelmetlen
sporlásba kezdett, a betonból készült új
sírkeretbe, beletörték az ősi homokkő
fejfát, vagy sírkeretet. Ezzel felmérhe
tetlen kárt okoztak. Külön érdekesség,
hogy a régebbi sírokon rovásírás is volt,
ezeket tanúsítja a Lovak havasán ma
radt, el nem szállított kőtáblák, amely
eken most is lehet rovásjeleket találni.
A hétfalusi csángóságnak talán ezek az
egyetlen megmaradt rovásírásos do
kumentumai, ami azt is igazolja, hogy
az első világháború előtt még sokan
ismerték a rovásírást. Honterus erősza
kos áttérítése az evangélikus hitre,
érthetetlen volt a hétfalusi csángóság
nak. Ezzel a folyamattal a még létező
rovásírás emlékek is eltűntek a papila
kokról, főként az olyan papok idején,
akik teljesen kiszolgálták a brassói
szászok érdekeit. Mellékelek három
fényképet, a Lovak havasán található
homokkőbányából. A három fényképet
elemezve a következőket állapíthatjuk
meg. Első képen a bal felső rovás egy
C-nek felel meg, ha az nyíl, alatta van
egy kis vonal, az ha betű akkor Sz-nek
felel meg, ha szám, akkor 1-es. Ez alatt
van a nagyobb véset, ami vagy össze
függ, vagy külön van. Ha összefügg, ak
kor szintén egy C betű, ha nem, akkor a
felső része egy fordított rovás 50 szám,
az alatta lévő vonal vagy Sz betű, vagy
1-es szám. A második képen van egy
fenti halvány sor, abból nem nagyon le
het kivenni, mi lehet, az első véset egy
rovás Az A betűre hasonlít, vagy egy
latin P, illetve mellette 8-as szám alul
az első egy félkör, rovásban ez vagy O
vagy N betű, viszont mellette egy 1000es szám van, tovább a vonal szintén Sz
vagy 1-es. A kérdés az lenne, hogy a
850 felirat és az előző véset között az
egy vésett pont-e vagy a sziklába egy
természetese „hiba”? Ha igen, akkor
minden bizonnyal külön van a két véset

összeállítás, ha nem, akkor esetleg
együtt jelenthet valamit. A harmadik kép
lényege az előzőn jobban kivehető, ami
még jobb feléről, a 850 vésetéstől kicsit
feljebb, jobbra a második jel kivehető
8-as.

Események

A Zajzoni Rab István Középiskola
három tanulója részt vett a kolozsvári
Apáczai Csere János Elméleti Líceum
ban megrendezett Aranka György
Nyelv- és Beszédművelő Verseny or
szágos szakaszán. Dombi Orsolya
(X. osztály) az Édes anyanyelvünk –
nyelvhasználati versenyen, Bandi Eme
se (X. osztály) a Szép magyar beszéd
– kiejtési versenyen és Gosuly Kinga
(XI. osztály) a Versben bujdosó – versés prózamondó versenyen. Felkészítő
tanáruk: Simon Enikő.
Gosuly Kinga III. díjat nyert a Versben
bujdosó versenyen és Aranka György
emlékplakettet és könyvjutalmat kapott.

A 25 éves emlékünnepély-sorozat
momentumai
2016. április 21.
10 óra
Brassó megyei magyar iskolatörténe
ti vetélkedő - 1542-2016.
Résztvevők: a Brassó megyei ma
gyar tannyelvű iskolák és tagozatok
csapatai.
17 óra
Véndiáktalálkozó
Résztvevők: az 1994-től 2015-ig a
ZRIK-ban végzett diákok, tanárok és
osztályfőnökök.
2016. április 22.
9 óra
Hétfalusi magyar népmesemaraton
a Brassó megyei Néprajzi Múzeum
türkösi épületében.
Résztvevők: a Brassó megyei ma
gyar tannyelvű óvodák és iskolák
gyermekei.
17 óra
Ünnepi műsor a négyfalusi magyar
tannyelvű oktatás tiszteletére.
Helyszín: a hosszúfalu-fűrészmezei
Csángó Ház.
Fellépnek: a ZRIK diákjai, Kisgerge
lem tánccsoportja, énekkara, báb
játékosai, mesejátszói és Márk Attila
daltulajdonos.
Kiállítások (ZRIK Türkös):
• Tomos Tünde: Négyfalusi életterek
• A ZRIK 25 éve képekben, tárgyakban
• A Brassó megyei magyar oktatás
története
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