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Az öreg továbbindult. Nem a kék
háromszög jelzést követte a Medveszakadék aljához, majd a Hétlétrákhoz (45,5680° É; 25,6432° K; 974
m), hanem egy fertályóra erejéig
tovább bandukolt a Családi út ös�szekuszált régi és új, ám egyformán
havas ösvényein fel a gerincre, oda,
ahol a piros ponttal jelölt Cigányúti összekötő út kígyózott be jeges
elágazásként eléje.
*
Az öttagú társaság elhagyta a
napfényben sziporkázó mészkősziklát, s belépett a hűs lombkoronák
alá. A gyermek szóhoz sem jutott
az iménti ámulattól, a látvány hatása alatt fogadta meg magában, hogy
a hegyet fogja járni egész életében.
Bátran haladt előre, s a fiatal erdőből vakítóan sziporkáztak a mészkősziklák. Egy kis csorgón szerényen folydogált a hűs víz: a hegység
leghidegebb vizű forrása ez, a híres
Vályús-kút. Az apa megállt, s kiselőadást tartott a hegységről, a látottakról. A költő hűen jegyzetelt.
Vagy már verselt is, hisz a hegyen
könnyedén jár a múzsa, s a természet százszorosra erősíti fel a homlokra negédesen lehelt csókot.
*
Az öreg körülnézett… Nem a
nagy hótól van, de nyoma sincs ma
már a farönkökből kivájt vályúknak, s a tehéncsordák kolompjait is
elnyelte már a feledés homálya. Bizony, a táj átalakult. „Pásztorgyerek.
A szava idegen. / A szeme mosolyog.
/ Nincs benne gyűlölet, sem félelem. /
Tetszik nekem. / Szentgyörgynapjától
Szentmihálynapig / Itt terelgeti nyáját
csendesen. / Emberrel itt alig találkozik. / A gondja csak a máé / S nem veti
árnyékát a holnapig.”
Az öreg két úton is mehetett volna
tovább, a szekérút jobbra tart, egy
kis nyári ösvény pedig balra, bár
mindkettő a Nagy-tisztásba (NagyCsihányos-rét) torkollik, amely
nem hazudtolja meg nevét, nyáron alig lehet haladni a keserűlapik
és csalánok között. Télen – csak a

hótaposás a gond. Egykor itt állt
a bácsfalusi meddőcsorda hatalmas
istállója, melyet az 1970-es évek
végén lebontottak. A Puskás-tető –
mint mindig – megdöbbentette, lélegzetvételre késztette, s csak ekkor
figyelt fel, hogy jó órája jött már a
Medve-szakadéktól. Az útelágazásnál megpihent. Már nem sietett a
nagy hóban. Egy falat szalonnára is
futotta, hogy erőt gyűjtsön, mielőtt
továbblépett. Előbb a Jégbarlang felől jövő kék sávval, majd jó 10 perc
múlva a Létrás-szakadék felől jövő
sárga sávval találkozott, s nemsokára elérte a Garcsin völgyéből felvezető sárga háromszöget. Az utak
térben a Csür-kő-réten futnak össze,
időben pedig számos menedékház
(45,5539° É; 25,6532° K; 1619 m)
köré: „Menedékház a Nagykőhavason.
/ Ezernyolcszáz méter tenger felett. /
Emberfeletti csend. / Az ablak nyitva
van. / Az ablakon beúsznak / Méltóságosan, kézzelfoghatón, / Kisértetiesen a
fellegek. / A völgyben éltem le az életem, / De mindíg-mindíg felleg-űző
lázban. / A mélységből kapkodtam fel
utánok. / Most ők nyúlnak utánam.”
*
A gyermek lélegzetét visszafojtva
bámulta a hatalmas turistaszállót.
Három éve avatták fel a Csűrkőmező egyik kiugró sziklalapályán,
a Tömös völgy felé eső részen. A
völgy felé néző oldalán két jellegzetes, bástyaszerűen kiugró sarkat
látott, a másik felén széles, L alakú
veranda húzódott a földszinten és
az emeleten is. A főbejárat az északi
oldalon, a kis menedékházzal szemben nyílott és tágas előszobába vitt.
Gyermeki kíváncsisággal járta körbe az épületet, mindent azonnal meg
akart ismerni, mindent látni akart.
Az előszobából jobbra a nagy ebédlőbe, szemközt pedig a konyhába
lehetett bemenni. Balra lépcsők voltak az emeleten lévő hét hálószobához. A nagy ebédlőben 10 asztalnál
40 ember kényelmesen étkezhetett.
Stílusos, búbos kemenceszerű cserépkályha ontotta télen a meleget.
Körbe széles ablakokon áramlott be

A Sziklasor arca.

A Medve-szakadék.
a napfény, és az ablakok közti falmélyedésekben a könyvespolcok
valóságos könyvtárat képeztek. A
falakon képek a Nagy-kőhavas legszebb részeiről. Az ajtó közelében,
balról, egy ablakon keresztül történt
az ételek kiadása a konyha melletti
tálalóból. A cserépkályhán túl, balra,
tágas ajtó nyílott a kis étkezőbe, ahol
4 asztalnál 20–25 ember étkezhetett,
s közben a legszebb nagy-kőhavasi
látképben gyönyörködhetett. A bejárati ajtóval szemközt is volt ajtó,
melyen a ház előtti teraszra lehetett
kimenni, ahol szintén asztalok álltak
a vendégek rendelkezésére. A konyhából jobbra a tálaló nyílott, balra a
gondnok lakása, a kamra és egy kijárat az udvarra. A kamrából lehetett
lemenni a sziklába robbantott tágas,

száraz pincébe. Az épület délkeleti
sarkánál, a fedett veranda meghos�szabbításaként
mellékhelyiségek,
fáskamra, mosókonyha, sütőkemence, raktár épült.
Életében nem látott hatalmasabb
épületet. Apját látta maga előtt a
szószéken, s úgy próbálta felmérni
a templom nagyságát, de úgy érezte
az is eltörpül a turistaszálló mellett,
s a csillogó napfény, a végelláthatatlan természet, Isten temploma, még
hatalmasabbá tette a menedékházat,
a pihenni vágyók, vagy viharvert
turisták menedékhelyét.
*
Az öreg alaposan szemügyre vette a borongós ködben feltűnő EKEmenedékházat.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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Brassó iskolái 100 évvel
ezelőtt Nehéz tanévek

2. rész
1916. augusztus 29-én a román
csapatok bevonultak Brassóba. A
megszállás alatt a főgimnáziumot
nem használta a katonaság, de „rablócsapatok” a pincében levő vízvezeték csapokat letördelték, s a víz
elárasztotta a pincéket. Másodszori
látogatásukkor kilincseket törtek
le és ablakokat zúztak be. Harmadszor betörtek az igazgatói lakásba,
s miután kirabolták a konyhát és a
kamrát, kifosztották az ebédlőt és
a hálót is. Ruhát, ágyneműt vittek
el, a székeket és a tükröt darabokra
törték. A román katonai őrség vetett véget a rombolásnak.
Október 8-án a magyar csapatok
visszafoglalták Brassót. A főgimnázium épülete egy frontmögötti központtá vált: „trénszekerek és gépkocsik
szakadatlan sora hordta és vitte az
orvosságokat, betegápoló eszközöket.,
kórházi eszközöket iskolánkba és onnan
a harctérre […] Az Etappen Sanitäts
Depot 15 behelyezkedett a gimnázium
összes helyiségeibe s onnan irányítá a
hihetetlenméretekben lebonyolódó forgalmat. Mérgeket, gyúlékony és robbanó szereket, gyapottat, beteg- és halottszállító ágyakat, mentő és kórházi
kellékeket halmozott össze a pincékbe,
folyosókon, termekben, szertárakbanoly
garmadában s a helyiségeknek teljes kihasználásával, hogy a bejutás lehetetlen
volt. […] záró sodronyok és őrtálló katonák őrizték a bejáratot. […]”
Sok kár esett az irodai berendezésekben, a könyvtárakban, a régiség- és
éremgyűjteményben, a szertárakban,
a bútorzatban. A kár többszörösen
fölülmúlta azt, ami a román megszállás alatt érte az iskolát.
Brassó visszafoglalása sok emberáldozatot követelt. A bertalani, járványtemetőnek nevezett sírkertbe a
sebükben vagy betegségben később
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elhalt katonákat is temették. A főgimnázium vállalta volt e sírok gondozásának megtisztelő feladatát.
A harmadik háborús tanévben a
hadműveletek távolabbi vidékeken
zajlottak, s így a városba kezdett
visszatérni eredeti polgári élete. A
tanulók háromnegyed része az ország más iskoláiba iratkozva folytatta a tanévet: Aradon, Balassagyarmaton, Békéscsabán, Békés-Gyulán,
Budapesten, Debrecenben, Esztergomban, Fehértemplomon, Jászberényben, Kalocsán, Kaposváron,
Kassán, Kecskeméten, Kolozsváron,
Léván, Makón, Marosvásárhelyen,
Mezőtúron,
Nagybecskereken,
Nagyszombaton,
Nagyváradon,
Nyíregyházán, Pozsonyban, Rákospalotán, Szabadkán, Szegeden,
Szentesen, Szolnokon, Temesváron,
Vácon. A növendékek közül februárra sokan visszatértek akárcsak a
tanárok többsége.
Az iskola működését átirányították a római katolikus elemi iskola
épületébe. Itt kezdődött ez a tanév
1917. február 15-én.
A hadsereg február 25-én kiürítette az iskola épületét, de a rendbetételi munkálatok miatt csak április
16-án kezdődhetett itt meg a tanítás
teljes óraszámmal.
1917-ben hadbavonult tanulók:
Papp Sándor V. osztályos, Szent
Királyi Károly V. osztályos, Springer Arthur, Tibád Géza VI. osztályosok, Bálint Gábor, János Dávid,
Ottrobán Attila VII. osztályosok,
Tinkl Ferenc, Deutsch Zsigmond
VIII. osztályosok.
1917. május 26-án tényleges szolgálatra berendelték Bordeaux Árpád
latin-történelem szakos tanárt is.
A tanévet gyorsított ütemben fejezték be, mert július 16-án az intézet összes helyiségeit az igazgatói
lakás és a kápolna kivételével lefoglalták katonai célokra.
A negyedik háborús tanévben az
iskola helyiségeit az I. hadsereg Szállásmesteri Hivatalának szálláskészítő bizottsága foglalta le és használta.
A tanügyet akkor vezető brassóiaknak (köztük Pintér Gábor akkori
megyei tanfelügyelő!) sikerült elérniük, hogy tanévkezdéskor rendeltetés szerint használhassák az
épület helyiségeit, azzal a feltétellel,
hogy délután helyet adnak az állami
főreáliskolának és az állami leány
középiskola első osztályának is.
(Folytatása a 4. oldalon.)

A blakok és a Barcaság

Rásonyi László (Liptószentmiklós, 1899. január 22. – Budapest,
1984. május 4.) a Pázmány Péter
Tudományegyetemen
1921-ben
magyar-történelem szakos tanári
diplomát szerzett, majd ugyanitt
török filológiából doktorált. 1922ben az MTA Könyvtáránan tevékenykedett, 1935-ben Ankarába
került, az ottani egyetemen tanított
1941-ig. Általa találkozott Bartók Béla és a híres török író, Yaşar
Kemal 1936-ban. 1947–1949 között Kolozsváron a Balkán Intézet
munkatársa, majd ismét az MTA
Könyvtárában dolgozott. Ő válogatta össze az 1951-ben létrehozott
és 1962-es nyugalomba vonulásáig
általa vezetett Keleti Gyűjtemény
anyagát, 1963–1968 között az Ankarai Egyetem vendégofesszora.
Kutatásainak középpontjában a magyar és a török nevek, a török népek története, irodalomtörténete és
a magyar őstörténet etnikai, nyelvi
problémái álltak.
Rásonyi, immár 60 éve megírta, és
tudományosan alátámasztotta azt,
hogy a blak név egy török nyelvű
népcsoportot jelent, semmi köze a
vlah névhez, amire a román történészek építik mítoszukat. Rásonyi
szerint a blakok, azaz bulakok a
közép-ázsiai türk eredetű karluk
törzsszövetségből váltak ki, mely
szállásterülete a Talasz-völgy volt.
Ezt a törzsszövetséget kilenc népcsoport alkotta, a hetedikek voltak
a bulakok. A turkológus kutatók a
bulak név alatt a lovat értelmezik,
így a bulak az alapító ős nevét foglalja magába. Kuvrat halála után a

blakok a bolgárokkal még nem telepedhettek le Erdély peremére, mert
a közép-ázsiai türk birodalom nem
terjeszkedett az Amu-darja folyó
innenső oldalára. Ha a VII. században érkeztek a Kárpát-medencébe,
akkor hun vagy hungár törzshöz
tartozhattak, mert ezek uralták Kelet-Európa nagy részét. Anonymus
szerint Tuhutum vezér erdélyi hadjáratában legyőzte Gyalu vezért, a
blakok urát, aki a Kolozsvár melletti Gyalu közelében veszítette el az
életét. Ezután a blakok szövetségre
léptek a magyarokkal. Az oguzok,
vagy úzok – a magyarok rokon
népe – támadásai során kerülhettek
a Kárpát-medence keleti részébe a
blakok, a XI. században. Szent László nem engedte be őket a Magyar
Királyság területére, így a Barcaság
déli részén, és Havaselvén telepedtek le.
A mai Ploieşti megye területén, egykoron a Székely megye
(Săcuieni, Secuieni, Saac), helyezkedett el, amelyik 1829-ig Havasalföld 17 megyéjének az egyike volt.
Constantin C. Giurescu történész
szerint erdélyi székelyek szállásterülete volt. Ide telepedhetett a
blakok egy része. Ezt a vidéket
nemsokára a teuton lovagok terjeszkedése is érintette, hisz a Szekeresek-völgye (Valea Teleajenului)
volt a kereskedők útja Brassóba.
Bodor György (Kézdivásárhely,
1904. április 24. – Budapest, 1976.
szeptember 8.) történelmi, kisebbség-politikai, néprajzi tanulmányait, cikkeit 1945 – 1948 között
az Ethnographia, a Szabad Szó és
Honismeret közölte. Szerinte a
blakok földjét a déli székely székek
mellé kell helyezni, ami érinti a Barcaságot is, és a fenti egykori Székely
megyét. Kimutatta, hogy 1225-ben
a blak területek eltűntek, az ősi
székely székekbe beolvadtak. Kézai
Simon (vagy Keszi Simon) a XIII.
századi Magyarország leghíresebb
krónikás szerint, a blakok a Kárpátok keleti végein összekeveredtek a
székelyekkel.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A 2004-ben átadott menedékhely
sorrendben az ötödik volt már a
Csűrkő-réten. Tavaly felhúzott fehér falai beivódtak a hóba, csak barna gerendázata s a sejtelmes fényben
is csillogó villámhárítói árulták el a
valóságot: bizony, egy ház áll előttünk, mely meleget nyújt, fekhellyel
kecsegtet, forró étellel kényeztet.
Az öreg megkerülte a menedékházat, jól tudta, hogy még ebben az időben is egy jó óra a csúcs
(45,5507° É; 25,6386° K; 1844 m).
Csűr-kő, Csűr-kapu, Boglya-tető, az
ország legmagasabban fekvő volt
síugrósánca, Macska-hágó, feje fölé
tornyosuló fehér mészkősziklák, királyrózsák és havasszépék…
A gyermek szaladt a csúcs felé.
Az öreg komótosan lépkedett, s
mosolygott hatalmas, borzos bajusza
alatt. A gyermek nincs honnan tudja,
de a sűrű erdő mögött, egy szakadék
martján kis kunyhó áll, a Zsuzsi-lak
(45,5505° É; 25,6528° K; 1639 m).
Brassói turisták eszkabálták össze az
1970-es évek elején.
Tovább ballagott a nagy hóban.
Előtte – végre – az „Írott-kő. Szikla. Döbbentőn tornyosodik föl. / Csak
tekintetem kúszik föl reá / Függőleges
falon. / És visszahull. / Alul / Szeszélyes rajz cifrázza a követ. / Runák,
rovások, hieroglifek: / Kő-evangelium.
/ A föld történetéből / Egy ősi, titokzatos fejezet. / Felírva találjátok ezeket /
A Nagykőhavason. / Írták az áradó és
apadó / S lassan visszavonuló tengerek
/ Anno egyben, / Ama első napon. /
Az Embernek előtte. / Mikor csak Isten
volt és a hegyek.”
A tetőn már kényelmes ösvény
vezet a csúcs felé. „Ahogy a hegyek
nőnek, / Úgy törpülnek a fák. / Nagy
szálfa-gőgöt nem tűr / A magasság.”
A piros kereszt és a kék sáv letér a
Tamina-vízesés felé. Havasi legelők. Gerinc. Az ezeréves határ vonult el itt. S az öreg ismét együtt
gondolkodott Reményik Sándorral,
aki Raduch György, Gillich Fülöp barátaival szívesen kereste fel
a Nagy-kőhavast. Igen, ő még látta
az itt húzódó határköveket, s rájuk
is borulhatott… „A Nagykőhavason
/ Egy kicsi kőhalom. / Ez emberkézre
vall / Simára csiszolt oldalaival. / S
mért, mért nem: ez még áll. / Határkő. Elment tőle a határ. / S tulajdonkép
minek / Ezen akadni meg? / Megakadnak a vándorfellegek? / Ledülnek
töprengeni a szelek? / Mi lehet, mi e
magasban is fáj. / Innen s túl egy az
ég és egy a táj. / Innen s túl egyformán
szegényesen / Gyalogfenyő és boróka
terem. / A Nagykőhavason / Egy kicsi
kőhalom. / Egy kicsi kőhalom. / Egy
kicsi sírhalom. / Alatta mégis egy világ
pihen. / Láttam, ahogy valaki ráborult
/ És sírt keservesen.”

Kovács Lehel István

Reményik Sándorral a
Nagy-kőhavason

3. oldal

A lelkész és pap barátai lemaradtak a határkőnél. Csak az öreg
maradt, lélekben a költő, valamint
a gyermek. Utolérte a még mindig ámuló gyermeket, kézen fogta
lágy, ám mégis szorító markolással,
s együtt tették meg az utolsó lépéseket. 1844 m. A Csúcs. Mennyország. Elképesztő körpanoráma –
ilyen lehet az örökkévalóság. „Zord
magaslat: a Fellegvár ez itt. / Erőszak
rakta s tartja falait. / Ember-önkény és
változó uralmak / Láncot csörgetnek
és rabot tartanak. / Szurony, szörnyű
rend, vessző, fegyelem / Itt sötét börtönflóraként terem. / Rém-madárként egy
emlék suhan át: / Nyögnek a befalazott
katonák… / Ezerhatszáz… olvasom
egy falon - -/ A doh s a penész ma is
hatalom. / S mily nagy erősség ez itt,
nézve lentről, / S mily vakondtúrás
fentről, a hegyekről. / Bucsecs, Csukás, Királykő, Kőhavas: / E fellegvár
alattuk mily avas. / A Nagykőhavason
mentem én átal / És találkoztam fent a
Szabadsággal.”
A gyerek és a költő hazaindult.
Haza a hétköznapokba. Még bekukkantottak, az 1930. május 29-én
felfedezett Jégbarlanghoz, melynek
bejáratánál egykoron kis fakunyhó
állt, majd visszatértek, hogy a Szikla-sor alatt érjék el a Cigány-utat.
Kőba-nyaka. 1 km hosszú összefüggő sziklafal, a Kő-kert. Árkádok,
cseppkőfüggönyök, oszlopok, odúk.
Arcok a kőben. „Ezek a szürke, hallgatag kőszálak / Papok, s nem prédikálnak, / Próféták, de senkit nem feddenek, / Se vétkes királyt, se vak népeket.
/ Csak állnak s várnak / Mindenkit,
aki fáradt, / Mindenkit, aki megterheltetett.” Omladékos, meredek talaj.
Piros pont. A Cigány-út. Hűs erdőn
át, kényelmes lejtőkön rohantak
szinte lefele. Az erdei gyümölcsöt
gyűjtögető cigányok útja, amelyet
Puskás Kálmán BTE-elnök épített ki turistaösvénnyé. Kivágott
erdő, cserjés, nagy ereszkedő, tisztás, s végül a Malomdomb. Bolnok.
Bácsfalu. Türkös. Csernátfalu. A
túrának vége. „A sziklarózsa régen
elvirult. / Amit most hoztam: csak a levele. / Kicsi, fénytelen, fakózöld levél. /
Nincs egyebem. / Érjétek be vele.”
A gyermek, a költő, s majd a papok
is, de az őket követő természetjárók
úgyszintén, mind-mind hazaértek.
Az öreg már nem tért vissza.
A hegyen maradt… Egyedül a
Hovason. A hétfalusi csángók szent
kőhavasán. Örökre. „Mint Atlantisz,
a régelsüllyedt ország”…
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Brassó iskolái 100 évvel
ezelőtt Nehéz tanévek
(Folytatás a 3. oldalról.)
Szeptember 24-én a város ifjúsága, köztük a főgimnázium növendékeivel sorfalat állott a Kolostor utcában Vilmos császár fogadásakor.
A tantestületből Balogh József
vallástanár kapott behívót tábori
lelkészi teendők végzésére.
*
Ebben a tanévben hadbavonult tanulók:
Pázna János, Fülöp Jenő, Szávai
Aurél ötödikes tanulók; Hugyák
Gábor, Jancsó Kálmán, Kászonyi János, Könczey Viktor, Pap Béla, Petrovics Pál, Rosner Róbert, Semsey
Tibor és Zakariás Sándor, Tompa
Kálmán, Barfuss Imre nyolcadikosok előkészítő tanfolyam és hadiérettségi után. A harctérről megjöttek és hadi érettségit tettek János
Dávid, Ottrobán Attila, Tachauer
Ernő, Thieser Viktor és Zakariás
János VIII. osztályosok.
A nyolcadikos katonatanulók az
írásbeli mellőzésével érettségiztek
az osztályvizsgák után.
*
Az iskolai művelődés a szokásosnál visszafogottabb. Október 8-án
megünnepelték Brassó visszafoglalásának egy éves évfordulóját, november 5-én Szent Imre hercegre emlékeztek, november 9-én az elhunyt
hősök emlékének áldoztak, május
9-én Zita királyné születésnapját
ünnepelték együtt a főreáliskolával és az állami felső leányiskolával.
Önképzőköri üléseken az aradi vértanúkra és Brassó város visszafoglalásáról, Tompa Mihály születésének 100 évfordulójáról emlékeztek
meg. 18 dolgozatot nyújtottak be,
20 szavalatot adtak elő.
*
A természetjárás nem lanyhult.
Ősszel Predeálon voltak, a Pojánán,
Barcarozsnyón, s egyszer tanári
vezetéssel tanulmányozták a csillagos eget. Tavasszal megmászták a
Nagy-kőhavast, a Keresztény-havast, kimentek a Függőkőhöz, az Ördögcsúcsra, a Salamon-sziklákhoz.
Az ifjúsági énekkar a római katolikus nőegyletnek a Vígadó színháztermében tartott „ háborús estéjén
gyönyörködtette a közönséget”.
1917. szeptember 1-jén nyugalomba vonult Ágoston Lajos iskolaigazgató, s helyét Szemlér Ferenc
vette át.
Az 1918/19-es tanév az előzőhöz

hasonló feltételek mellett indult. A
felsőbb osztályos tanulók közül többen polgárőrnek jelentkeztek. A tanulók iskolai magatartását befolyásolta a családok anyagi és erkölcsi
gyengülése.
*
Október 8-án szentmisén emlékeztek meg Brassó visszafoglalásáról.
A katonai szolgálatot teljesítő tanárok év végén hazajöttek a harctérről, s örömmel jegyezte meg a krónikás, hogy „a második félévben (1914
óta először) megint teljes tanári létszámmal” folyhatott a tanítás.
„A téli időt kivéve, mikor Brassó zord
éghajlata csak engedte, hétköznapokon
is szentmisére vezettük az ifjúságot.
Vasárnapokon és ünnepeken az intézet
kápolnájában hallgattunk szentmisét és
szentbeszédet. Tanári kar és ifjúság az
előírt alkalmakkor: év elején, évzárókor
és Karácsonykor együtt járult a bűnbánat szentségéhez és az Úr asztalához.”
Az önképző körök ülésein a tagok szavaltak, beszédeket, szabadelőadásokat mondtak, dolgozatokat
olvastak fel, bíráltak, zene- és énekszámokat adtak elő. Irodalmi pályázatot hirdettek: Háborús költészetünk
tárgya címmel.
1918 decemberétől a tornatanítást
„tornatanárunk leszerelése és visszatérése folytán a tavaszi játékdélutánokkal
együtt újra folytathattuk nagy örömére
és hasznára az ifjúságnak…”
Már a nyári szünidőben beindultak a kirándulások: 1918. jún. 27-én
53-an mentek fel a Keresztényhavasra, július 28-án 28-an kirándultak a feketehalmi erdei fürdőhöz,
máskor 30-an mászták meg a Nagykőhavast tél folyamán pedig kétszer
kapaszkodtak fel a Cenkre.
A 118 tagú énekkar 6 darabot
tanult be, a 16 tagú zenekar pedig
hármat.
*
Az írásbeli dolgozattémákat is
befolyásolta a háborús helyzet: az
ötödikesek témái közé bekerül „A
háború hatása itthon”, a hatodikban
„Ünnepi beszéd a Honvédtetőn”,
hetedikben „A háború hatása a társadalmi életre”, nyolcadikban „A
háborús költészet”.
Ennek a tanévnek a számbavételén érzik, hogy vége a háborúnak,
de az is, hogy akkor miről nem volt
ajánlott írni/beszélni.
(Folytatódik a többi brassói iskolával
az iskolák évi értesítői alapján.)
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