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Hochbauer Ferencné Gáspár Sára

Ami iskolámról kilencven
évesen eszembe jutott
A Kút utca és a Mester utca sarkán, a mai Drámai Színház helyén
állott az az épület, amely az első
világháború után, a színház felépüléséig otthont adott az egykori Református Leánygimnáziumnak és
Bentlakásnak (Szeretetház). A gimnáziumot folytatta még a kétéves
kereskedelmi tanfolyam is. A gimnáziumnak nyilvánossági joga volt, kiadott bizonyítványai teljes értékűek
voltak, a tanfolyaméi nem.
Hozzávetőleg 150–200 leányka járt ebbe az iskolába, többnyire
brassói iparosok, vasutasok gyermekei. A bentlakók leginkább papi,
tanítói ivadékok voltak, a Székelyföldről, némelyik távolabbról is jött.
ĺgy valahonnan Máramarosszigetről a kis zsidó lány, Szepes Éva, akinek papírkereskedésük lévén, zsebpénz helyett írószereket küldtek,
ezeket árulta.
Kiváló volt az intézet tanári kara.
Felsorolom.
A román nyelvet első és második
osztályban (ez a mai V.–VI.-nak felel
meg) egy román katonatiszt fiatal,
képzett és nagyon türelmes felesége
tanította, akinek soha hangos, megrovó hangját sem hallottuk.
A magyart kezdetben Pozsár Katinka néni tanította. Nem kedveltük,
rengeteg hosszú verset mondatott és
sok-sok szabad dolgozatot íratott velünk. Bosszúból tengernyi diákcsíny
áldozata lett: széke lábai alá dióhéjat
ragasztottunk, az óráin cserebogarat
eregettünk fel és hasonlók.
A versekért és a szabad-dolgozatokért felnőtt koromban lehettem
volna hálás neki, hisz többé-kevésbé
pallérozott stílusomat és helyesírásomat is neki köszönhetem.
A magyart későbbi években Dániel Viktorné Szentiványi Zsuzsika
néni tanította, aki az iskola igazgatónője is volt. Magyarázataira nem
lehetett nem figyelni. Határozott,
szép, kerek mondatai még mintha
most is fülembe csengenének.
Az idegen nyelv (francia) tanára
Erna néni volt. A mendemondák

szerint orosz emigránsként vetődött ide. Több nyelvet beszélt. Pár
év múlva Angliába ment férjhez.
Eltávozása után munkáját Péter
Margit párizsi egyetemet végzett
nagyon kedvelt tanárnőnk folytatta.
Negyedik gimnáziumban mi Franciaország földrajzát és történelmét
tanultuk, természetesen, francia
nyelven. Olyan eredményesen tanított, hogy saját szavainkkal, kön�nyedén tudtunk beszélni ezekről
a tárgyakról. Nem felejthetem el,
hogy – persze csukott ablak mellett
– megtanított az akkor tiltott Marseillaise forradalmi induló szövegére
és dallamára.
Számtant (Ó, nem matematikát!),
fizikát és kémiát Ballai Ilonka nénitől tanultunk. Nagyon szigorú és
nagyon világos fej volt, ami meglátszott előadásmódján is. Igencsak
féltünk tőle. Borzasztóan idegesítette, ha megcsikordult a kréta a
táblán. (Menj a helyedre, négyest kapsz
– volt a csikorgásért a büntetés.) A
hetes 4–5 krétát is kipróbált, míg
megfelelőt talált, ami hangtalanul
rótta számokat. Soha nem mutatta,
hogy szeret bennünket, ez csak évek
múlva derült ki, amikor megtudtuk, hogy számos gyermekmese és
dalocska szerzője. Szürke, rövidre
nyírt haját szorosan hátrasimította,
a rend és fegyelem mintaképe volt.
Természetrajz (állattan) tanárunkról csak később derítettük ki
Afrika-vadász mivoltát. Szarvas
Arnold fiatalabb éveiben járt Afrikában. Gyorsan lefeleltette az egész
osztályt, aztán óra végéig meséltmesélt a csodálatos Afrikáról. Szájtátva hallgattuk. Pisszenés sem volt
az óráin. Zsidó volt. Nem tudjuk mi
lett a sorsa az üldözések idején.
A történelmet és földrajzot Duka
Irénke néni tanította. Nem csak a
könyv adataiból magyarázott. Érdekes dolgokat tudtunk meg tőle, például: XIV. Lajos udvartartásáról, a francia forradalomról, az akkori emberek
életéről, vagy távoli népek, például a
kínaiak, japánok szokásairól.

1934. A brassói Református Gimnázium növendékei.

1935. Református Gimnázium I. osztály.
Rajztanárnőnk, Lukász Irénke nem, Márta néni haza ment, Ilucit
festőművész volt. De nemcsak raj- ottfelejtette. Az osztály érezte,
zolni tanítgatott, hanem arra is, hogy hibás. Mi sem mentünk haza,
hogy meglássuk mindenben a szé- mindnyájan ott maradtunk. Mikor
pet, megleljük az összhangot. Szép- vagy két óra múlva otthon eszébe
írás órán igyekezett kialakítani a jól jutott, hogy a leánykát nem engedte
olvasható folyóírást.
el, visszament az iskolába, az ajtót
Kézimunka és háztartástani órá- kinyitva meglátta a néma csendben
inkat osztályfőnökünk Schmidt Ró- ülő osztályt. Nagyon meglepődött,
bertné, Márta néni tartotta. Korán szólni sem tudott, csak pár perc
rendre és pontosságra szoktatott. múlva könnyes szemmel engedett
nem felejthetem el, hogy az elfuse- haza. Végre kialakult az osztálykörált hímzés miatt a kézimunka kom- zösség!
binét a fejemhez vágta.
Ennyire emlékszem tanárainkra,
Osztályfőnökként búsult amiatt, és nagyjából ránk, növendékekre.
hogy későn alakult ki egy összeKözelebbről pedig ilyen volt a
forrott osztályközösség. Amíg egy- megjelenésünk:
szer…
Téli mindennapokon otthoni ruEnnek története van: Volt az osz- hánkra köpenyt, ún. egyenköpenyt
tályunknak felelőse, az osztálygaz- húztunk. Ez fekete volt (vagy glott),
da Daray Iluci. Csendes, komoly, piros szegős gallérral, zsebekkel,
jó kislány volt. Ő felelt az osztály kézelővel és piros gombokkal.
magaviseletéért. Valami rendetlenAz ünneplőnk télen sötétkék bekedés miatt az osztály helyett Ilucit rakott szoknya, fehér zsinóros galbüntették meg: órák után nem me- lérú matróz-blúz.
hetett haza. Hogy történt, hogy
(Folytatása a 2. oldalon.)
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Ami iskolámról kilencven
évesen eszembe jutott

1934. A Református Leánygimnázium növendékeinek névsora.
(Folytatás az 1. oldalról.)
Nyári „egyenkötényünk” dióhéjszínű volt, magyaros mintájú hímzett zsebekkel, gallérral, kézelővel.
Nyáron sötétkék berakott szoknyához fehér matrózblúzt hordtunk
gallérján sötétkék zsinórral.
A harisnyánk kötelezően fekete
vagy sötétbarna „patent harisnya”.
Nyáron fehér zokni.
A nyári ünneplőhöz templomba
vagy május 10-i hazafias kivonulásra fehér kesztyű járt.
Fejünkön piros, fekete karimájú
diáksapkát hordtunk. A fekete bársony rámán pár centis ezüstzsinór
volt. Negyedikben az ezüstzsinórt
keresztbe ferdén keskeny piros csíkkal áthúztuk. Ez jelentette a végzős
diákot.
Rendtartás az osztályban
Volt rendhetes, ez a rendre és a tisztaságra, szellőztetésre vigyázott, a
csendhetes, hogy a csengetés után,
míg a tanár bement az osztályba,
ne legyen lárma. Hetenként váltakoztak névsor szerint. A csendhetes
a hangoskodókat felírta a táblára.
Csengetéskor kettős sorban mentünk be az osztályokba.
Délelőtti óráink: 8–12-ig vagy
8–13-ig.
Délutánra leginkább rajz, szépírás, kézimunka, torna, énekóráink
maradtak, dolgozatok 14.30–16.30
között.
A bentlakás
Az emeleten voltak a tanuló és a
hálószobák. Volt a kis-tanuló az I
– II. osztályosok részére, ugyanígy
a kis-háló is, és a nagy-tanuló és a
nagy-háló a III – IV. osztály és a
kereskedelmi tanfolyamok (”nagylányok”) részére, mellettük két kis
szoba a felügyelőké. A két hálószoba között volt egy tágas mosdó,
vízcsappal, elfüggönyözött részben
hosszú padokkal, itt volt mindenki-

nek a mosdótála. Fürdő nem volt.
Minden nap derékig mosdottunk
este feltöltött állott hideg vízben.
Szombat esténként a kisegítő szolgálók (takarítónők) hoztak fel a
konyhából egy nagy üst meleg vizet tisztálkodásra. Havonta vagy
két hónaponként egyszer elvittek
a brassói Eforia közfürdőbe, ennek
nagy, meleg vizű medencéjében fürödtünk.
Az emelet udvar felőli részében
sorakoztak a megszámozott ruhás
szekrényeink. A szekrény számát
be kellett varrnunk minden holminkba, hogy össze ne vegyüljön a
többiekével. Az enyém 46-os volt.
A szekrényben rendet kellett tartanunk, mert meglepetés-szerűen
jöhetett egy szekrény-vizit, és jaj
volt a rendetleneknek. A szekrényfolyosó végén nyílt az ajtó a beteg
szobába, s ennek a felügyelőnő szobája felé is nyílt ajtója, hogy ellenőrizhesse a beteget.
Itt, az emeleten volt a WC is.
Az ebédlő és az internátus kony-

hája az alagsorban volt.
A napirend
Nyáron reggel 6-kor, télen 6:30kor megszólalt az ébresztő csengő.
Kiugrottunk az ágyból, a paplant
ráhajtottuk a rácsos ágy külső felére, gyors, hideg vizes mosdás, öltözés. Közben a hetesek lementek
az ebédlőbe asztalt teríteni, s máris
szólt a csengő: sorakozni reggelihez. Hétszemélyes csoportokba voltunk osztva, minden csoport élén az
egyik nagyobb, az un. asztalfő ment.
Lementünk az ebédlőbe. Megálltunk a hosszú asztalok mellett, a
soros asztalfő (minden héten más)
elkezdte az evés előtti imát, csak ezután ültünk le a megállapított állandó sorrendben. A reggel egyik nap
tejeskávé, melléje kenyér, másnap
tea, a tea mellé vajas vagy lekváros
kenyér járt.
Étkezés közben csak halkan volt
szabad beszélni, csak a legszükségesebbeket – a magyar ember, mikor eszik, nem beszél – elve alapján.
Evés után rövid ima, majd sorba

1936. Kirándulás a brassói református gimnáziumból.

1934. Séta a brassói református gimnázium egyenruhájában a
Sétatéren.
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állva felmentünk a hálószobánkba,
megvetettük az ágyunkat (tökéletes,
simán feszülő ágytakaróval leterítve). A vasrácsos ágy végére tettük
a törülközőt. Napközben a hálóban
többé semmi keresni valónk nem
volt. A tanulóban lévő szekrények
polcáról (mindenkinek külön polca
volt) összeszedtük az aznapi könyveinket, füzeteket, írószereket, hónunk alá csaptuk, s hamar le az osztályba, mert mindjárt becsengetnek.
Az iskolaszolga csengetett valódi
csengővel. Minden osztály előtt jól
megrázta, nehogy a diák azt találja
mondani, hogy nem hallotta.
A 11-es nagyszünetben lementünk az ebédlőbe (ezúttal nem sorban állva, hanem egyenként), ott
egy konyhába nyíló ablakon át tízórait kaptunk: vajas vagy szilvaízes
kenyeret, vagy üres kenyeret és kétkét almát.
(Folytatjuk.)
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Kovács Lehel István

Hazajáró – a magyar turisták honismereti magazinműsora
A „Hazajáró” hétről-hétre bakancsot
húz és nekiindul, hogy keresztül-kasul
bebarangolja a Kárpát-medence varázslatos tájait és megismerje hazánk
természeti- és kulturális értékeit, történelmi emlékeit, valamint az ott élő
emberek mindennapjait. Erdélyben,
Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken,
Muravidéken, Őrvidéken és belső-Magyarországon hol gyalog, hol szekérrel, kerékpárral vagy kenuval halad
vándorútja során. A Kárpátok fenséges
gerinceitől, várromokon, apró fatemplomokon és véráztatta harcmezőkön át,
patinás városokig - megannyi élmény és
magyar emlék kíséri a „Hazajáró” soha
véget nem érő vándorútját.
2012-ben találkoztam először a
Hazajáróval. Szállást és túravezetőt
kerestek Négyfaluban, hogy filmet
készíthessenek a Kárpát-kanyar he
gyeiről.
Boldogan vállalkoztam, hogy
elkísérem őket. Barcarozsnyó –
Bucsecs, Négyfalu – Nagy-kőhavas,
Brassó – Keresztény-havas. Három
epizód készült el ekkor hegyeinkről,
városainkról.
Azóta évente többször is találkozunk rendezvényeinken, leforgattuk
a Csukást, a Bajhavast, a Szilon-havast.
Táborok, túrák, közönségtalálko
zók során futottunk össze Erdély
szerte. Néha én is úgy érzem, hogy
egészen Hazajáróvá váltam.
De lássuk a műsor történetét!
A 26 perces turisztikai-honismereti magazinműsor 2011-ben indult
a Duna TV-n. A hetente jelentkező
Hazajáró célja a Kárpát-medence
természeti, kulturális értékeinek,
történelmi emlékeinek és az ott élő
magyarok mindennapjainak megismertetése.
Történelmi hazánk szépségeinek
megismertetésével a műsor készítői
szeretnék az illúziók világában élő
fiatalokat visszavezetni az alapvető értékekhez és a nemzeti öntudat
megerősödéséhez. A Hazajáró egyben népszerűsíti a fenntartható turizmust és a környezettudatosságot
is. Minden egyes epizód úgy készül,
hogy honismereti, néprajzi, történelmi szempontból bemutatnak egy
települést és a föléje magasló hegyet.
A Hazajáróban eggyé válik a hegy
és az ember. A Hazajáró egy válaszútnál álló ácsolt fakereszt, emlékjele
a múltnak és a mának. Úgy megy
végig egy kitaposott ösvényen,
hogy a sziklák visszaverik az előttük járók bakancsainak kopogását
is. Időben és térben, dimenziókat

átívelve utazik, hogy mi – nézők –
megismerhessük a teljes valóságot.
A műsor szereplői, két fiatal turista nekiindulnak, hogy keresztül-kasul bebarangolják a Kárpát-medence varázslatos tájait.
Végtelen vándorútjuk során hol
gyalog, hol stoppal, busszal vagy
vonattal, megint máshol szekérrel,
kerékpárral, kenuval vagy éppen
lóháton haladnak. Barangolásuk során – Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, Muravidéken,
az Őrvidéken és belső-Magyarországon – találkoznak nemcsak természeti szépségekkel, porladó és
megújuló kulturális és történelmi
emlékekkel, de megismerkednek az
ott élő magyarok életével, örömökkel és nehézségekkel teli sorsával is.
Ezek az egymásra találások életre
szóló barátságokat szülnek magyar
és magyar között. A Kárpátok fenséges gerinceitől, várromokon, apró
fatemplomokon és véráztatta harcmezőkön át, nyüzsgő városokig és
vidám hangulatú szabadidős programokig – megannyi magyar emlék
és élmény kíséri a Hazajáró soha
véget nem érő útját.
– Szia! Láttalak a Hazajáróban!
– köszöntenek addig ismeretlen
emberek az utcán, s a következő pillanatban már csak ebből a tényből
következően jó ismerősökké válunk.
Bevallom, úgy mentem Délvidékre, de akár Orsovára vagy a
Naskalatra is, hogy először kikerestem és végignéztem a Hazajáró odavágó részeit. És igen, találkoztam
ugyanazokkal az emberekkel, elbeszélgettünk, mert egy családhoz
tartozunk. Összeköt minket valami:
együtt szerepeltünk a Hazajáróban!
S hogy ez a nagy család némiképp
formális is legyen, 2015 tavaszán
alakult meg Budapesten a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet. Az
egyesület kezdeményezői a műsor
rajongói voltak. A civil szervezet
tagságát a nézők mellett a műsor
készítői, külhoni szereplői, honismereti vezetői, szállásadói és az
elszakított területeken élő helyi magyar közösségek lelki, szellemi vezetői alkotják. Az Egylet küldetése a
Kárpát-medencei magyarság összetartozásának erősítése, elsősorban
a honismeret és a turizmus eszközeivel. A Kárpát-medence tájainak,
természeti- és kulturális értékeinek,
történelmi emlékeinek megismertetése; a természeti környezet és az
épített örökség védelme és átörökítése; a kárpáti természetjárás hagyományainak éltetése. Mindezek
révén annak tudatosítása, hogy a

A Hazajáró csapatával a Keresztény-havason, 2012.
sokszínű Kárpát-medence és a benne élő magyarság – a Szent Korona
oltalma alatt – egy és oszthatatlan.
Az Egylet serkenteni kívánja az elszakított területekre történő kirándulásokat, az ott élő magyarokkal
való testvéri, kulturális és gazdasági
kapcsolatok erősítését, az egymásra
találást.
Ismerjük meg, hát, a Hazajáró
stábját:
- narrátor: Tokaji Csaba
- főcímzene: Bükki Bence
- szereplők: Kenyeres Oszkár,
Pintér János (2012 tavaszáig), Jakab
Sándor (2012 őszétől)
- operatőr: Schödl Dávid
- hangmérnök: Tóth József
- technikus: Kiss Attila
- írta és rendezte: Moys Zoltán
- vágók: Farkas Zoltán, Kiss Gyula, Vándor Attila, Herneczky Frigyes, Czakó Adorján

A Hazajáró számos elismerést
kapott az elmúlt években: Magyar
Örökség Díjat 2012-ben, Bocskaidíjat 2014-ben, Tiszteletbeli székely
címet 2015-ben, Salgótarjánért díjat
2015-ben, Pro Urbe díjat – Vácott
2016-ban. Ezek sorát gazdagítja a
Zajzoni Rab István-díj is.
A magyarság életében kifejtett kimagasló tevékenységéért, hogy műsoraival
hozzájárult a hétfalusi magyar nemzeti közösségünk értékeinek népszerűsítéséhez és nemzetközi megjelenítéséhez,
kérem a Hazajáró stábját, fogadja szeretettel a Zajzoni Rab István-díjat!
Isten áldása kísérje munkásságotokat
továbbra is!
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A magyar forradalom és szabadságharc kitörésének napját Brassóban ünnepéllyel és estéllyel tették
emlékezetessé. Az alábbi összeállítás 15 alkalmat foglal össze, amelyekről nem hiányozhattak az érdekességek, különlegességek sem.
1881. szeptember 25.: Magyar
Mérnök és Építész Egylet; ünnepély: Alsótömösi emlékkő, 13 órától, 400 fő; estély: Bukarest Szálló,
17 órától, 130 fő; szónokok: Éjszaky
Károly, Brannenberg; versek: Jánó
Lajos: A tömösi emlékműnél.
1885: Brassói Iparos Ifjak Önképző és Segélyező Egylete; ünnepély:
Az egylet székházában, 15 órától,
Zsúfolásig telt terem; szónokok:
Koós Ferenc, Killyéni Endre; versek: Petőfi: Március 15., Honfidal,
Magyar Ifjakhoz, Bajza, Baráczy; érdekesség: I. távirat Kossuthnak.
1886: Brassói Iparos Ifjak Önképző
és Segélyező Egylete, Polgári Kör;
ünnepély: A Polgári Kör helyisége,
19 órától, „alig lehetett mozdulni”;
estély: Polgári Kör helyisége, „Zöld fa
szálló”, 100 + 50 fő; szónokok: Koós
Ferenc, Kabdebó Ferenc; versek: Petőfi: Március 15., A hazáról, Végh Mátyás: 1886. március 15.; érdekesség: A
hétfalusiak Tömösön ünnepeltek.
1887: Brassómegyei Állandó Március 15-i Bizottság; ünnepély: Nr. 1.
szálloda, 11 órától, „zsúfolásig telt terem”; estély: Nr. 1. szálloda, Fél 8-kor;
szónokok: Koós Ferenc, dr, Vajna
Gábor; versek: Arany János: A walesi
bárdok, Hangverseny; érdekességek:
Nyelvi lektor: Hochbauer Gyula,
Székely Gyöngyi.
Tördelés: dr. Kovács Lehel István.
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Hochbauer Gyula

Március 15. Brassóban
1881–1895 között
Kossuth távirata, Emléklap.
1887: Brassómegyei Állandó Március 15-i Bizottság; ünnepély: Nr. 1.
szálloda, 11 órától, „zsúfolásig telt terem”; estély: Nr. 1. szálloda, Fél 9-től,
az ifjúság nem fért be; szónokok: Koós
Ferenc, Rombauer Emil; versek: Tóth
Kálmán: Előre, Petőfi: Az őrült; érdekesség: 100 bokréta felajánása.
1889: Brassómegyei Állandó
Március 15-i Bizottság; ünnepély:
Európa Szálló, 11 órától, „zsúfolásig
telt”; estély: Európa Szálló, 8-tól, 70
fő; szónokok: Nagy Gyula, Koós Ferenc; versek: Vörösmarty Mihály: A
vén cigány; érdekesség: Bedő Albert
miniszteri tanácsos vendég.
1890: Brassómegyei Állandó
Március 15-i Bizottság; ünnepély:
Európa Szálló, 11–12 óra, „zsúfolásig telt terem”; estély: Európa Szálló, Este, Kb. 100 fő; szónokok: Koós
Ferenc, Baráczy Sándor; versek:
Petőfi: Talpra magyar, A magyarok
istene; érdekesség: Talpra magyar
„szerencsétlen dallammal”.
1891: Brassómegyei Állandó
Március 15-i Bizottság; ünnepély:
Európa Szálló, 11-től, „zsúfolásig
telt”; estély: Európa Szálló; szónokok: Koós Ferenc, Vargyassy Ferenc; vers: Kossuth Lajoshoz (alkalmi
költemény).

1892: Brassómegyei Állandó Március 15-i Bizottság; ünnepély: Nr.
1. Szálloda, „sokan nem fértek be”;
estély: Nr. 1. Szálloda, Este, 80 fő;
szónokok: Koós Ferenc, Végh Mátyás; érdekesség: Nemzeti rózsák
a bizottságnak, a 2 honvéd alezred
van jelen.
1893: Brassói Magyar Intéző Bizottság; ünnepély: Európa Szálló,
17 órától; estély: Európa Szálló,
150–180 fő; szónokok: Dr. Vajna
Gábor, Moór Gyula; vers: Ábrányi
Emil: Március tizenötödikén; érdekesség: Az ifjúság nótás felvonulása,
Gyűjtés Petőfi-szoborra.
1894: Brassói Magyar Intéző Bizottság; ünnepély: Central Nr. 1.
szálló, 16.30-tól; estély: Central Nr.
1. szálló; szónok: Dr. Zakariás János; érdekesség: Zászlók a magyar
intézmények épületein.
1895: Brassói Magyar Intéző Bizottság; ünnepély: Vigadó, 15 órától; estély: Európa szálló, 19 órától;
szónok: Buslig Ignác; érdekesség:
Egyleti zászlók alatt vonulnak az
ünnepélyre.
Megjegyzések:
Az Európa szállodáról a következő hirdetés jelent meg a Brassói
Lapok 1885. szeptember 22. Számá-

Szerkesztőség

25 éves középiskola

1. A legnépesebb diákgeneráció az
1995-ös évfolyam. A két osztályban,
matematika-fizika és kémia-biológia
szakon, összesen 47 diák végzett,
Török Beatrix és Hochbauer Gyula
osztályfőnökök irányításával.
2. A legnépesebb végzős osztály
1996-ban ballagott, Simon Enikő osztályfőnökkel az élen. A két
félosztályban öszesen 39 diák búcsúzott a Zajzonitól.
3. A legkisebb létszámú osztályunk
2012-ben végzett matematika-informatika szakon, 8-as létszámmal, Simon Ildikó osztályfőnökkel.
4. A lányok-fiúk száma szempontjából a legkiegyensúlyozottabb osztály a 2015-ben ballagó, öt lányból
és öt fiúból álló természettudományok szakos osztály, Miklós Melinda osztályfőnökkel.
5. A Legtöbb fiú egy osztályban
címet, úgy számbelileg, mint százalékban, a 2005-ös generáció matematika-informatika osztályának
sikerült megszereznie. A Simon
Enikő vezette csapatban a 21 vég-

zősből 16 fiú (75,4%) ballagott.
6. A legleányosabb osztály, melynek osztályfőnöke férfi volt Török
László lelkész személyében, a 2002es evangélikus teológiai osztály,
abszolut leánytöbbséggel, 14-ből 14
lánnyal.
7. A legcsendesebb osztály Miklós
Melinda 2010-es matematika-informatika osztálya volt. Többször
okoztak csalódást azoknak a tanároknak, akik azzal a meggyőződéssel nyitottak be az osztályba, hogy
lelepleznek egy tömeges lógást.
8. A legzajosabb osztályközösség
a 2011-es matematika-informatika
osztály. Létszámukhoz viszonyítva
(16) hihetetlenül nagy lármát és felfordulást tudtak csapni Török Beatrix osztályfőnök és tanáraik „nagy
örömére”.
9. Szám szerint a legtöbb négyfalusi
diák Török Beatrix 1995-ös matematika-fizika osztályában végzett, 27ből 25; százalékban viszont a legelső
évfolyamunk matematika-fizika osztálya viszi a pálmát, a Veres-Szászka
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ban: „Európa-szálloda. Teljesen új és
felette kényelmesen berendezve ajánlja
22 díszesen berendezett utazószobáját
– gyors és pontos szolgálat és igen méltányos árak mellett – a tekintetes utazó
uraknak. Az egyetlen szálloda a város
közepében, alig 70 lépésnyire a főpiactól, s már ezáltal is nagy kényelmet
nyújt. Ezen szállodával kapcsolatos
kitűnő vendéglő, ahol havi bérletre teljes étkezésre is elvállaltatnak, valamint
kőbányai sörcsarnok is, amelyek által a
nagyérdemű közönség kívánalmainak
minden irányban elég van téve. Bartha
István szállodatulajdonos.”
A Kolostor utcai épületben lévő
nagyvendéglő helyére később a
Popular mozi nyílt. A hagyomány
szerint ennek az épületnek a kertjébe,
mely akkoriban a sajátja volt, temette el Weiss Mihály városbíró Székely
Mózes erdélyi fejedelem fejét. 1603.
július 17-én esett el Székely Mózes a
Brassó melletti csatában, s fejét Radu
Serban vajda levágta, hogy győzelmi
jelként Brassóba vigye. A városbíró
végtisztesség mellett eltemette. Az
Európa szálló falán 1889-ben felállított emléktábla őrizte Székely Mózes
emlékét.
A Hosszú utca felső végén helyezkedett el a híres Nr. 1. szálloda. A
Postarét elnevezés is ezzel kapcsolatos, mert a szálloda mögé húztak
be a postakocsik, s a hegyoldalra
csapták ki a lovakat legelni. Itt koncertezett 1879. szeptember 7–19.
között Johannes Brahms. 1900-tól
Orient lett a szálloda neve.
(Miklós) Melinda osztálya ugyanis
100%-ban négyfalusi volt (22-en).
10. A legtöbb háromfalusi ballagó
számbelileg is, százalékban is a 2010es matematika-informatika osztályban volt. 17-ből 4 diák (23,52%) rendszeresen Háromfaluból ingázott.
11. A lakhely szerinti összetételt
tekintve Simon Enikő 2000-ben
végzett idegennyelv osztálya háromszoros csúcsot mondhat magáénak. Egyrészt ebbe az osztályba járt
a legtöbb brassói tanuló, szám szerint 7, vagyis 41,17%. Ebből származik a második csúcsteljesítmény,
hiszen ők késtek a legtöbbet a tanórákról. Másrészt ebben az osztályban volt százalékban a legkevesebb
négyfalusi diák, ugyanis a 7 brassói
mellett 3 háromfalusi is volt, így a
négyfalusiak aránya csupán 41,17%.
12. A legtöbb vidéki diák a 2002-es
évfolyamban, a Török Beatrix irányításával működő utolsó matematikafizika osztályunkba járt. A 14 diákból
4, azaz 28,57% Keresztvárról, illetve
Apácáról jött, ami számbelileg és
százalékban egyaránt csúcsot jelent
az iskola történetében.
(Folytatjuk.)

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *

