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A négyfalusi magyar
oktatás ördögi körei
A Zajzoni Rab István Középiskola
Vezetőtanácsa és Szülőbizottsága 2011.
március 11-én többszintű tanácskozást kez
deményezett a új tanügyi törvény kínálta
lehetőségek minél hatékonyabb kihaszná
lásának elősegítése, illetve a megkezdett
iskola-építési munkálatok folytatása
ügyében. Délelőtt 10 órakor Négyfalu
polgármesterével találkozott, délután 15
órától pedig a Brassó megyei RMDSZ,
tanfelügyelőség, sajtó, négyfalusi RMDSZ
képviselőivel tanácskozott az iskola Vezetőtanácsa és a Szülőbizottság.
Napirenden a négyfalusi óvodák (a cser
nátfalusi 2-es óvoda magyar csoportjai,
illetve az újonnan indítandó napközi) gond
jainak megtárgyalása, a Türkösben elkez
dett iskolaépület felújítási munkálatainak
folytatása, a Zajzoni Rab István Középis
kola önálló jogi személyiségének helyzete,
valamint az iskola jövőjével kapcsolatos
más kérdések megbeszélése szerepelt.
Sajnos az országos tanügyben uralkodó
helyzet, a jogszabályok esetisége és ellent
mondásai, az inkább kaotikusnak, mint
letisztultnak mondható állapotok, de a helyi
problémák is ördögi köröket generálnak a
négyfalusi magyar oktatásban. Circulus
vitiosus – leginkább így jellemző a fenn
álló helyzet: egyik probléma a másikat
generálja, holott nagyon egyszerű megol
dások is születhetnének, amelyek egyszerre
oldanák meg az összes létező problémát,
persze ezek többnyire politikai akarat kér
dései, némi anyagi vonzattal megspékelve.
Mindennek az eredője pedig a nem jól
átgondolt tervezés, a szakértelem hiánya,
vagy a nemtörődömség.
Próbáljunk meg – szépen sorba menve
– felvázolni a problémákat és igyekezzünk
megoldási javaslatokat is megfogalmazni!
Mindjárt itt van a csernátfalusi óvoda
magyar csoportjainak a helyzete.
Minden valószínűség szerint a Cuius re
gio, eius religio elvét alkalmazta az a négy
falusi román iskolaigazgató, aki az első fél
év utolsó napján megjelent a csernátfalusi

2-es számú óvoda magyar csoportjainál, és
a hirdetőtáblára kiszögezte új tételét: „2011
őszétől a csernátfalusi 6-os iskola megőrzi
önálló jogi személyiségét, a 2-es számú
óvoda bekebelezésével.” Igen, akié a régió,
azé a religio: valószínű ez vezérelhette a
színromán 6-os iskola igazgatóját, hogy két
magyar óvodás csoport önkényes bekebelezésével pótolja a hiányzó diáklétszámát.
Mondanom sem kell, hogy megnyil
vánulása tiltakozást és megrökönyödést
váltott ki a szülőkben, és ennek hangot is
adtunk aláírásgyűjtéssel, a tanfelügyelőséghez, polgármesteri hivatalhoz, minisztériumhoz címzett beadványokkal.
Tavaly májusa óta kérjük (akkor 32, most
39 szülő írta alá a beadványt), hogy a csernát
faluban működő két magyar óvodás csoport
a Zajzoni Rab István Középiskola alá tar
tozzon. Válasz még nem érkezett, diverzió és
provokálás viszont igen a fent említett, minden
törvényes alapot nélkülöző hirdetménnyel...
Január 11-én 27 szülő kérte egy magyar
tannyelvű napközi (8 órás óvoda), 26 szülő
pedig egy magyar tannyelvű bölcsőde be
indítását Négyfaluban. A tanfelügyelőség
még másnap jóváhagyta a kéréseket.
Bölcsőde terén sajnos még nem lehet rö
vidtávon tervezni, mert az Egészségügyi
Minisztériumtól, az új tanügyi törvény
értelmében az Oktatási Minisztérium át
kell hogy vegye és működtesse a rendszert,
ezt még ki kell várni. Napközi terén viszont
mindenki egyetértett abban, hogy abszolút
prioritásként kell kezelni a helyzetet és
mindent meg kell tenni annak érdekében,
hogy ősztől beinduljon a magyar tannyelvű
napközi Négyfaluban. A fő probléma a
helyszín. Mi, kezdeményezők több ötlettel
is előálltunk, a legkívánatosabb a római
katolikus egyházközség tulajdonába vis�szakerült volt türkösi egyházi iskola épülete
lenne. Itt óvodai csoportok működtek, igaz,
némi felújításra szorul az épület, és arra,
hogy a Polgármesteri Hivatal bérelje ki az
egyházháztól.
(Folytatása a 4. oldalon.)

Hochbauer Gyula

J á t s z o d j u n k
Mottó: Minden igazi játék jóideig tart.
Ha eddig a Barcaságon (vagy csak Bras
sóban és világváros-körzetében) még senki
nem ünnepelte volna meg március 15-ét,
milyen helyzetre volna szükség a kezde
ményezéshez? Kerülne elegendő indíték?
Kik volnának a szereplők? Milyen ünnep
ségminta szerint alakítanák ki a rendezvény
keretét? Milyen tartalmi árnyalatokban
különbözne ez az idéni ünnepléstől?
Előkészületként átismételtem a brassói
ifjúság szerepét az első 10 március 15-i ün
nepségen, pontosabban 1885-től 1894-ig.
Olvasom a korabeli brassói sajtóban s
brassói iparos ifjak felhívását az ünneplésre: március 15-én a Rózsák-teri székházukban egészen szerény keretek között

e g y e t !

tartanak emlékünnepélyt. A siker kissé
rápirított a következményeket latolgató
félre (s itt nemcsak általában gondolhatunk
a polgárság bizonyos rétegére, hanem az
akkor Brassóban működő 10 csak magyar
tagságú civil szervezet közül különösen
a két meghívott egyesületre: a Polgári
Körre és a Dalárdára), akik elsősorban az
esemény román és szász fogadtatásától
tartottak. A résztvevők számát nem tudjuk,
de velük kapcsolatosan is van pár adat: „a
terem zsúfolásig megtelt közönséggel, kik
között nők is voltak, a római katolikus gim
názium és az állami polgári iskola tanárai
is csaknem mind megjelentek, azonkívül
számosan a polgári kör tagjai közül is”.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Arany-Napok
A Zajzoni Rab István Középiskola tizen
öt diákja és két pedagógusa, Székely Edit
tanítónő és Simon Enikő tanárnő, 2011.
március 2. és 6. között részt vett Kisúj
szálláson az Arany János Általános Iskola
által szervezett Arany-napokon.
A tanulók olyan rendezvényeken és
versenyeken vehettek részt, amelyek él
ményt jelentettek számukra: Arany János
mellszobrának megkoszorúzása március
2-án, a költő születésnapján, rendhagyó
irodalomóra a Vizsolyi Biblia keletke
zéséről, interaktív néprajzi foglalkozás a
Morgó Néprajzi Kiállítóteremben, Vitéz
László bábelőadás, táncház, játékkaszinó
tallérgyűjtő feladatokkal. Március 5-én, a
dicsőséges szolnoki csata napján átsétáltak
a januárban felavatott Tiszavirág hídon és
részesei lehettek az országzászló-avatás
nak, elsőként csodálva meg a turulmadaras
emlékművet. Ezt követően, a hadtörténelmi
bemutatónak köszönhetően tanúi lehettek
az 1849. március 5-én Szolnok utcáin
zajló csata újrajátszásának, lépésről lépésre
követve, hogyan futamítják meg a magyar
alakulatok a császáriakat.
A Ki Mit Tud? verseny keretében meg
mutathatták képességeiket. Eredmények
kel, új barátságokkal, oklevelekkel, szép ju

talomkönyvekkel gazdagodva tértek haza.
Díjazottak: alsó tagozat, hangszeres
zene: Deák Tímea (IV. o.) és Tóth Tímea
(IV. o.) furulya I. helyezés, Benedek
András Norbert (IV. o.) gitár II. helyezés;
versmondás: Benedek András Norbert III.
díj, Kajcsa Renáta (IV. o.) és Tóth Tímea
oklevélben részesültek a rajz pályázaton
nyújtott kiváló teljesítményükért. Felső
tagozat, hangszeres zene: Soós Márton (V.
o.) furulya II. helyezés; versmondás: Szőts
Andor (VIII. o.) III. helyezés, különdíjban
részesült a Nyárád-menti táncokat bemutató Bute Renáta (VII. o.), Maróti Krisztina
(VII. o.), Tana Andrea (VIII. o.), Ádám
Norbert (VIII. o.), Orbán Botond (VIII.
o.) és Szőts Andor (VIII. o.), valamint a
kuka jelmezt bemutató Jónás Szilárd (V.
o.) Ádám Norbert és Orbán Botond. „A
pásztor élete” szövegalkotási pályázaton
Kristály Szilárd István (VII. o.) I. helyezést
ért el, Miklós Botond (VII. o.) pedig különdíjban részesült. A rajzpályázaton Piroska
Krisztina (V. o.) III. helyezést ért el.
Az Arany-napok „Én vagyok a jó pász
tor” bibliaismereti pályázatán Székely
Anna Zsófia (V. o.), Köpecsiri Anikó (V.
o.) és Sipos Emese (V. o.) III. helyezést ért
el, Bute Renáta, Maróti Krisztina és Tana
Andrea szintén III. helyezést ért el.

Pásztor én
Pásztornak lenni... Nem csak egy egy
szerű, évszázadok óta fenntartott mester
ség, hanem életforma.
Ez az átlagos ember számára igen idege
sítő nyugalom, amit én is alig-alig szoktam
meg. Off... ez a „büdösség”, kényesen
modern emberek gázmaszkkal közelítik a
kecskéimet, viszont ez szerintem a legjobb
bűz, a természet illata: csodálatos! Ha nem
lenne az ember undora, mindenkit ilyen
lehelet venne körül.
Tyűű! Első napom... a kiképzés. Ami
kor megláttam azt a hatalmas, leselkedő
farkast és csak-csak mondtam a pásztor
nak „Uram! Uram! Ez meg fog támadni!
Megesz!” S az úr rám mordult és most már
két farkastól féltem...

Ez volt a „nagy félelem”, amit immár
tipikusnak tartok.
Egy nap a pásztori életemből...
A felkelés... hajnalban, hogy a kedves
kecskecskéket a hajnal fogadja a dom
bon. A vizes fű előnyös, nem kell forrás
után kutakodjak – ez túl egyszerű lenne,
kívülről tudom az összes vizet – így egész
nap lustálkodhatok a domboldalon.
A kecskegazdák szabják meg nekem
milyen dagadtan vagy soványan adjam
vissza, párosítsam őket avagy... nem.
A fizetésem, túúró. Az az egészséges
túrómány, amit édesapám és társai állíta
nak elő, azzal a túrónagy odafigyeléssel.
Kecskéék, kecskék ide, kecskék oda,
ez a legsikeresebb karrier.
Jakab Edina, VII. osztály
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AZajzoni Rab István Középiskola nyolc
IV. osztályos tanulója vett részt a Mesék
szárnyán nevet viselő mesevetélkedő
utolsó megyei fordulóján. Nagyon szépen
teljesítettek annak ellenére, hogy az egyik
csapattagot betegség miatt a verseny előtt
két nappal kellett egy osztálytársának
helyettesítenie. A szorgalmas készülésért,
tanulásért, csapatmunkáért, együttműkö
désért és az elért eredményért dicséretet
érdemel az Évszakok csapat: Benedek
András Norbert, Czoguly Mária Mónika,
Kajcsa Renáta Gabriella, Tóth Tímea (III.
helyezés) és a Levelek csapat: Benedek An
dir András, Bokor Edwárd Zoltán, Bözödi
JúliaAnnabella, (Deák Tímea), Szén Erika

(IV. helyezés). Gratulál nekik, és további
sikereket kíván Székely Edit tanító néni.
*
Igencsak szép eredményeket értek el a
Zajzoni Rab István Középiskola diákjai
az Áprily Lajos Főgimnázium Tehetség
kutató versenyén, amelyet 2011. március
12-én szerveztek meg: I. osztály rajz:
Berei Zsolt I. díj, ének: Orbán Emese II.
díj, verses mese: Kósa Székely Kincső I.
díj, II. osztály rajz: Bálint Annamária II.
díj, III. osztály rajz: Kovács Eszter Apol
ka II. díj, Pál Eszter Evelin dicséret, ének:
Kiss Istók Dávid III. díj, IV. osztály verses
mese: Kajcsa Renáta Gabriella II. díj, Jónás
Gyöngyike dicséret.

A legelőig s vissza
Ahogy felkeltem éreztem, hogy a mai
nap különösebb lesz. Magamra vettem a
subámat és elindultam a számadóval és
a többi bojtárral a tehenek után. Minden
gazdának bekiabáltuk, hogy „Pálinkát,
szalonnát, tikmonyát gazduram!” Amit
adtak azt mind a tarisznyákba raktuk és
indultunk a tehenekkel a legelőre. Kimen
tünk a falu főutcájára, majd annak mentén
a Döjtöne hídjáig mentünk, ott voltak a le
gelők. Az utolsó számlálás után 211 tehén
volt a csordában.
A számadó gulyás kiszemelte a legjobb
helyet a tehenek legeltetésére, ugyanis a
tehenek jól kell hogy lakjanak, ahhoz hogy
hazaérve sok tejet adjanak. A tikmonyából
és a szalonnából rántottát készítettem és
jóízűen megreggeliztünk. A szűrgulyára
nagyon vigyáztunk társaimmal. Botjaink
kal is tereltük a kószálni akaró teheneket.
Elővigyázatosságunk ellenére egyik tehe
net megtámadta a medve. Szerencsére el
tudtam vágni a nyakát, így el lehet majd
fogyasztani a húsát. Előtte azonban fel
kellett hívni a gazdáját a legelőre, hogy
győződjön meg, hogy medve támadta meg
a jószágot, nem pedig mi akartuk kimérni.
Mivel minden tehenet ismertem nem volt
nehéz megállapítani, hogy ki a gazdája. A
kisbojtár egykettőre jött is a gazdával. A
gazda beleegyezésével feldaraboltuk az
állatot. Ő elvitte a hús nagy részét és nekünk
is hagyott egy keveset.
A számadó gulyás minden bojtárnak ki
osztotta feladatát. Egy páran a gulya nyomá
ban mentek, hogy vigyázzanak a tehenekre,
míg a mások az itatóhoz terelték (ők nem
vigyázhattak is, és terelhették is őket). Az
itató több hosszú, kivájt belű fa, melyekben
forrásvíz csordogál, ebből isznak a tehenek.
Nekem az ebédkészítés feladata jutott.
A nagyanyámtól tanult recept szerint a
kockára vágott szalonnát kiolvasztottam az
üstben, ebben megpirítottam a piros hagy
mát, rádobtam a kockára vágott húst. Mikor
a hús kifehéredett megszórtam jól pirospaprikával, beledobtam a szalonnabőrt, sóztam,
borsoztam és felöntöttem vízzel. Mikor a
hús puhulni kezdett, beletettem a kockára
vágott pityókát s nem sajnáltam belőle a
fokhagymát sem. Addig hagytam rotyogni
a tűzön, míg a zsírja feljött. A forró, borsos,
paprikás pityókatokánynál jobb nincs is. A

földre leülve elővettük a butykost és ittuk
belőle a pálinkát, megvetettük az ágyát az
ételnek. Ezután nekiálltunk a gőzölgő pityó
katokánynak. Miután jóllaktunk, a maradékot a kutyáknak adtuk. Ezek egyből neki
szöktek az üstnek, beledugták az orrukat is.
Egymást lökték félre, mert mindegyik akart
enni. Nem is kellett mosogassak, a kutyák
mind kinyalták az ételmaradékot. Fontos a
kutyák gondozása, mert ők nagy segítséget
nyújtanak nekünk.
Az öregbojtár az eget fürkészte, hogy tud
ja, milyen idő ígérkezik. Én a tehenek közt
járkáltam, néztem, nehogy valamelyiknek
baja legyen. A többi bojtár is mustrálta a
teheneket, míg egyesek vigyáztak, hogy el
ne fusson vaegy jószág. A számadó gulyás
számolta a teheneket, hogy mind megvannak-e. Ekkor észrevette, hogy egyik tehén
hiányzik. Rá is jött melyikről van szó.
– A Riska megint elkószált valahova!
Menjetek utána, mert ha nem találjuk meg,
nagy lesz a baj! – kiabálta felénk. Azzal én
elindultamJánosbarátommalRiskaután.Most
sokat segítettek nekünk a kutyák, mert egyből
szagot fogtak és utána szaladtak. Nyomukban
loholtunk mi. Szerencsére nem volt semmi
baja. Egyszer megforgattam a botomat és arra
nyomban vissza is indult a többi tehén felé.
Kezdett szürkülődni, ezért vissza kellett in
dulni a faluba. A számadó gulyás ment elől,
a csorda első harmada után az öregbojtár, a
felénél én és Jancsi, az utolsó negyedénél
még két bojtár, a csorda után a kisbojtár
és még két fiatal bojtár vonult. A kutyák
a csorda mellett és a csorda után loholtak,
morogtak a kóborolni akaró tehenekre. Egy
hosszú sorban haladtunk, messziről úgy
nézett ki, mint egy fura ünnepi felvonulás.
Ahogy a faluba értünk minden tehén ma
gától ment be a gazdája udvarába. Ha volt
egy-két eltévedt állat, akkor mi hajtottuk be
őket gazdájuk udvarába. Ha a gazda el volt
menve hazulról, akkor a tehenek megálltak
a kapu előtt és várta a gazdáját. Egyes tehenek megunták a várást és elmentek, aztán
mi meg kellett keressük őket. Ha egy tehén
hiányzana, akkor a számadó gulyás nagy
bajba keveredett volna.
Akárki kipróbálta a pásztorkodást, rá
jöhetett, hogy nem is olyan könnyű mes
terség, de nekem megérte, mert jó fizetést
kaptam és sikerült vigyázni az állatokra is.
Miklós Botond, VII. osztály
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Hochbauer Ferencné Gáspár Sára

Messziről kell kezdenem... (visszaemlékezés)
Messziről kell kezdenem. Az 1848-49es jobbágyfelszabadítás után a kisneme
sek termőföldjei munkaerő hiányában
(mivel tulajdonosaik nem sokat értettek
a földműveléshez) jórészt megműveletlenek maradtak, vagy megvásárolta azokat
a bérlő. Az uraságok fiai megélhetés után
kellett nézzenek: egyetemet végeztek,
ügyvédek, orvosok lettek vagy alacso
nyabb végzettséggel (akkori középisko
lával) községi jegyzők, megyei, városi
tisztviselők lettek.
Az akkori Hétfalunak alig volt saját ér
telmiségi rétege. Kivételt képeznek: Bor
csa Mihály ev. lelkész és leszármazottai.
Id. Kiss Árpád lelkész Sepsiszentki
rályról származott Négyfaluba. Terjedelmes családot alapított. Ennek a nagy
családnak néhány tagja ma is itt él.
A mi családunkat soha nem tekintették
idegennek. Nagybátyám Lukács Károly
Kiss Margitkának udvarolt. Lukács Ká
roly erdőmérnöki főiskolai hallgató volt.
Utolsó vizsgái előtt hívták be katonának
az első világháborúban. Mikor annak vé
gével Magyarországra ment, hogy hátra
levő vizsgáit letegye, a kitört forradalom
és az utána következő zűrzavaros idők
miatt nem tudott hazajönni. Hosszú ideig
nem tudtak semmit róla.
Etus néni (Dr. Kiss Kálmánné), a csa
lád irányítását kézbe véve úgy döntött:
„mivel azt sem tudjuk Lukács Károly él-e,
hal-e, te, Margitka, menj férjhez Kanabé
Gyárfáshoz, aki kinevezett tanító, biztos
állása van és már régóta jár utánad.”
Margitka hiába könyörgött, hiába sírt, a
döntés ellen szava nem lehetett. Férjhez
ment Gyárfáshoz. Rá két hónapra jött
a távirat Lukács Károlytól: Élek, jövök
haza. Margitka kétségbe volt esve, el
akart válni, de jött az első gyermek, már
minden késő volt.
A két család közti barátság mindezek
ellenére sem bomlott fel. (Ez talán nagy
anyám kiegyensúlyozott lényének volt
köszönhető).
A régi kapcsolat annyira erős volt, hogy
annak idején a Margitka kelengyéjét
nagymamám az édesanyám staffirung
jával együtt készítette el. Az események
alakultával a Margitka kelengyéjét vissza
akarták adni. Természetesen, nagyanyám
nem fogadta el.
A családok ünnepek, névnapok alkal
mával változatlanul látogatták egymást.
Nem voltak nagy traktamentumok,
csak süteményt kínáltak és 1–2 pohárka
Gyárfás bácsi készítette poros ribizli bort.
Kártyázgattak, néha énekeltek (magyar
nótákat) – ennyi volt a mulatság.
Mi, gyermekek (Klárika, Gabi, Bébi;
Sánek Boriska, akit Sancinak hívtunk,
Böske, Saci – a Bíró László gyermekei)
a Kalmi (ifj. Kiss Kálmán) vezetésével
ötletes társasjátékokat játszottunk. Édesa
nyámék (Gáspár Gyula családja) minden

szerdai napon, Könczey Győzőékkel
kártyáztak, felváltva hol egyiknél, hol
másiknál. Rámslit játszottak, filléres
alapon. Később olykor bekapcsolódtak
dr. Vig Gáborék. Este 8–10:30 közt folyt
a játék. Itt is apró süteményt szolgáltak
föl, szeszes ital nem volt.
A Kiss famílián kívül, Dr. Kozma
Miklósékkal voltak szüleim családi kap
csolatban.
Kozma Miklós felesége Pallós Ve
ronka, francia nyelvet tanított az akkor
már román fiúgimnáziumban (a református templommal szembeni épület.)
Nagyon okos, művelt és állítólag nagyon
szép nő volt. Három fiúk volt: Miklós,
Saci és Bandi, akik jogi egyetemre jártak.
Kozma Miklósnak jól menő ügyvédi
irodája volt, szép háza Csernátfaluban, a
főúti román templommal szemben. Mégsem volt boldog. Sokat gyötörte felesége,
mind több és több pénzt követelve tőle
öltözködésre, cicomára. Fiai azt vágták
fejéhez: „Miféle apa az, aki nem tud
mindenik fiának autót venni?”
Édesapám mesélte, hogy Kozma utolsó
újévi köszöntőjén sírva borult az asztalra,
mikor mindezt elmondta neki.
Többet talán nem is találkoztak.
Még abban az évben Dr. Papp Endre
(ügyvéd) arra kérte Kozma Miklóst,
hogy helyettesítse őt egy hosszúfalusi
árverésen, mivel ő Háromfaluban van el
foglalva. Kozma elfogadta a helyettesítést
és elment az árverésre. Itt alig kezdődött
meg a licitáció, M. M., az alperes, Kozmát
hátulról fejbelőtte: azonnal meghalt.
Még kisiskolás gyermek voltam, mikor – jól emlékszem – a hátsó bejárati
ajtónkon rohant be valaki kétségbeesetten
kiáltozva: Dr. Kozmát agyonlőtték.
A gyilkost sok évi börtönre ítélték, de
egy későbbi amnesztia alkalmával kegyel
met kapott. Fiai: Kozma Miklós és Bandi
a Bécsi Döntés után Nagyváradon teleped
tek le. További sorsukról nem tudok. Laci,
anyjával együtt még egy ideig Négyfaluban
maradt, ügyvédi gyakorlatot folytatott nem
sok sikerrel. (A két nagy ügyvédi iroda:
Dr. Papp Endre és Dineti) minden jó ügyét
elhalászta előle. Így nem maradt más hátra,
ő is Nagyváradra ment. Ott, úgy mondják,
egy gazdag zsidó lányt vett feleségül. Az
itteni szép nagy házat eladta.
A 30-as évek elején apám (Gáspár Gyula) Wiener (Waldemar) bácsival és még
több barátjukkal Deresztyébe a Sörkertbe
jártak kuglizni.
Apámék baráti köréhez tartozott Köpe
István és felesége, Bertalan Irén. (Köpe
István volt a neve ugyan, de bohém volta
miatt mindenki csak Köpe Pistának hívta,
hiába volt okleveles és többször kitűntetett mezőgazdász. A főút és a Háromfaluba vezető út sarkán volt a házuk, mely
ma is áll. Ezt azonban eladta egy Stănescu
nevű mérnöknek és Körpényesen vett egy
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háromholdas kertet. Ebben egy villaszerű
új épület állott gazdasági épületekkel. A
kertben 30 hatalmas diófa zöldellt. Végé
ben folyt a Nagy-Tatrang vize.
Pista bácsiéknak nem volt gyerekük,
s hogy életüket színesebbé tegyék,
nyaranta 2–3 hétre odavittek nyaralni
abba az álomszép kertbe. Társaságról
is gondoskodtak: meghívták Ulrich barátunk Rita nevű kislányát. Egykorúak
voltunk, 7–8 évesek, és bár Rita alig
tudott magyarul, remekül megértettük
egymást. Vasárnaponként a szülők is
odajöttek. Tatrangról meg átjött Tatrangi
Pál András, aki csodálatos flekkeneket
tudott sütni, s így a boldogsághoz nem
hiányzott semmi. Tatrangi Pál András
esküt nem tett tanító volt. Azt mondta:
„Én a magyar alkotmányra annak idején
letettem az esküt, másra nem esküszöm.”
Az esküt nem tett tanítókat a román tanügy azonnali hatállyal kitette állásukból.
Szerencsére, a Pál András feleségének
volt Tatrangon egy kis vendéglője. Annak
a jövedelme tartotta el később a családot.
Két leánya volt: Juci és Böske. Juci egy
román katonatiszthez ment feleségül, s
erről apjuk többé tudni sem akart. Böske
a zárdában végezte a 4 gimnáziumot. A
kétéves kereskedelmiben osztálytársam
volt, s később is tartottuk egy ideig a
kapcsolatot.
Pál András író volt, egyike a méltatlanul
elfelejtett kiemelkedő egyéniségeknek.
Az egykori Csángó Naptár régi számai
ban sorra jelentek meg csángó tárgyú
színes elbeszélései: Andris, Sirkóék szénát
hoznak, Hol a kontyom? – ezekre emlék
szem, de több is van.
Miután özvegyen maradt, leányával
együtt Brassóba költöztek. Ott is halt meg.
Leánya beszélte, hogy Brassóban több
néprajzi tárgyú íráson dolgozott. Megpró
bálták ezeket közölni, de mindenütt azzal
küldték el, hogy nem időszerűek. (Persze,
hisz kommunizmus volt akkor!)
Köpe Pista később elvált Irén nénitől, s
feleségül vette a Barkó család egy tagját,
akit talán Annának hívtak, és annak fiával,
Palival együtt mentek ki Magyarországra.
Nem tudom, a birtok kinek a kezére került, s
volt tulajdonosa sorsáról sem tudok semmit.
Édesanyám barátnői és közeli ismerősei közé tartozott dr. Sükmösd Zsigmondné (Antónia néni), Götz Béláné Becsek
Boriska, Lázár Piroska néni, akivel együtt
szőtték nagy rámán a perzsa szőnyegeket,
dr. Tompa Istvánné (Annus néni – Sipos
Jánosné Berecki Anna leánya), aki Zajzon
fürdőről átjőve olykor meglátogatott és
elsírta panaszait: „Hát tudod, szívem...”
és vége-hossza nem volt a könnyes beszédnek.
Nyaranta megélénkült a társasági élet. A

Magyarországra menekült, vagy odaházasodott családok hazajöttek látogatóba: Kardos Gyula (aki Kiss-leányt vett feleségül),
Könczey Irénke gyermekeivel (Vilike,
Jenőke és Ferike), Könczey Jolánka és a
Kiss család más tagjai.
Hozzánk is hazajöttek az elszakadt
családtagok: Lukács Károly és családja,
Tóth Bódogék Magyarországról, Miksik
Ákosné (Judit néni) Csehszlovákiából –
amíg lehetett.
Hétfalu csángó értelmiségeiről nem so
kat tudok. Úgyszólván semmi kapcsolatot
nem tartottak a Székelyföldről ideteleped
tekkel, inkább egymás közt barátkoztak.
Bálint Andrásék, Jakab Mihályék, Sipos
András hosszúfalusi lelkész családja, a
Borcsa-Bodolai család látogatta egymást,
vacsorákat adtak, de közelebbit nem tudok. A vacsorákra Bálint András egy em
lékezetemben megmaradt megjegyzéséből
következtetek: „Bőven, mint Siposéknál”.
A pedagógusok nem barátkoztak egy
mással. Csórikék és Veress Benedek
családja iskolán kívül nem érintkezett.
Rátartiságukkal sok keserűséget okoztak
anyámnak (Gáspárné, majd Bálintné Lu
kács Irén), aki tanítónő volt.
A második világháború s utána a kom
munizmus mind a csángó, mind a székely
oldalon mindezt megszűntette. Az öregek
lassan kihaltak. A fiatalok már másféle é
letet éltek. A Székelyföldről új értelmiségi
réteg telepedett be: fiatal tanárok, tanítók.
Egyikük, Kovásznai Miklós megpróbálta
összehozni őket, de ez már másféle társa
ság volt mint a szüleimé, s ami túl közel
van hozzánk, arról még nem írhatok.
Hirdetés

A Gazdakör
felhívása
Agrárkiállítás Pápán
Április 15–17 között rendezik meg
Pápán a Veszprém megyei Eurórégiós
Gazdanapokat, ahová a Romániai Ma
gyar Gazdák Egyesületét (RMGE) ez
évben is meghívták.
Kiállító standot biztosít a RMGE
azok számára, akik erdélyi népművé
szeti termékeket, faragott dísztárgya
kat, fajátékokat, erdei mézet, körtevagy szilvapálinkát stb. visznek.
Külön lehetőség adódik Pápán
leadni a honosítási, visszahonosítási
kérelmeket is.
Indulás Marosvásárhelyről RMGE
székháza elől.
Jelentkezni a 0740478270 telefon
számon lehet.
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Kovács Lehel István

A négyfalusi magyar
oktatás ördögi körei
(Folytatás az 1. oldalról.)
Meg kellett értenünk, hogy a jelenlegi
válságos helyzetben Négyfalu költségve
tésében nem lehet beszorítani egy újabb
bérleti szerződést.
Ekkor körvonalazódott az a megoldás,
amely egyszerre oldaná meg a csernát
falusi óvoda, a napközi, de a 6-os iskola
létszámának kérdését is, és ezzel a meg
oldással mindenki egyet is értett: nemrég
építették fel a Petőfi Sándor utcában azt a
háromszintes épületet, amelyet óvodának,
napközinek szántak a tömbház-negyed
számára. A megoldás egyszerű: költözzön ide a csernátfalusi óvoda két román
csoportja is, és az egész tartozzon adminisztratív szempontból a 6-os iskola alá, a
két magyar csoport maradjon helyben és
a felszabadult épületben induljon be a magyar napközi, ez pedig tartozzon a Zajzoni
Rab István Középiskola alá. Csakhogy
– mert sajnos van csakhogy is –, sikerült
a háromszintes épületet úgy megterveztetni, és felépíteni, hogy mindössze 60 (!)
óvodás számára van hely benne, pedig
kívülről akár 150 személy befogadására
is alkalmasnak tűnik. Hogy át lehessen
vinni a két csernátfalusi román csoportot, a
manzárdban kellene még teremkialakítási
munkálatokat folytatni, amire megint
pénzre van szűkség. A polgármester úr
ígéretet tett, hogy megpróbálja májusig
előteremteni ezt a pénzt, és ősszel lehessen
az óvodákat itt beindítani.
Felkérjük tehát az érintett szülőket, hogy
figyeljék az újsághirdetéseket, mert a tör
vényes beiratkozási periódusig – májusig
– mindenképp véglegesen el szeretnénk
dönteni, hogy hol indítjuk be a napközit,
ha máshol nem megy, a ZRIK csernátfalusi
épületében szorítunk neki helyet, mert a
türkösiben nem lehet, az ugyanis évek óta
felújítás alatt van.
És el is érkeztünk az egyik legnagyobb
problémánkhoz, amely számos ördögi kört
generált: az építkezéshez.
2007-ben kezdték felújítani a középiskola türkösi épületét, az építkezési cég
1 100 000 lej összértékkel nyerte meg a
licitet, a kormány ebből 750 ezer lejt fizetett
ki, majd 2008-ban le is álltak a munkálatok.
A 2009/2010-es tanévben egy építőtelepen
kellett folyatni a tanítást, a WC az udvaron,
az óvodát le kellett költöztetni Csernátfa
luba, tornaterem nincs, viszont bőven van
kilátás balesetekre, napi áramszünetekre
az ideiglenesen felszeret rendszer miatt,
betörésekre, sőt az idő már kikezdte a
be nem fejezett falakat. Tavaly decemberben a kormány kiutalt még 100 ezer
lejt az építkezés folytatására, és örömmel
nyugtáztuk, hogy az ajtókat, ablakokat be
lehetne vele tenni, végre le lehetne zárni
az épületet. Csakhogy – mert itt is van
egy csakhogy –, rá pár napra – honnan,
honnan nem – az építkezési cég bemutatott

egy 700 ezer lejről szóló addig ismeretlen
számlát, megköszönte az átutalt 100 lejt
és kijelentette, hogy még van 600 ezer lej
tartozásunk! Igen, így lehet eltűntetni 3 nap
alatt 1 milliárd régi lejt.
2010. december 23-án, 224 szülő
aláírásával beadvánnyal fordultunk a
Polgármesteri Hivatalhoz, hogy a helyi
költségvetésből támogassák az iskola
felújítási munkálatait, rámutatva a fennálló
veszélyekre.
Beadványunkra nem érkezett válasz, sőt
a február 24-én sorra kerülő költségvetési
vitán egyedül Papp Árpád helyi tanácsos,
iskolaigazgató tiltakozott az ellen, hogy
a város költségvetésében nem szerepel
semmilyen összeg a Zajzoni Rab István
Középiskola számára. A többiek mind
megszavazták a költségvetést.
Itt sajnos tehetetlenek vagyunk, a Pol
gármesteri Hivatal és a Tanfelügyelőség
kellene kérje az építkezési céggel kötött
szerződés felülvizsgálatát, politikai, jogi
nyomásgyakorlásra lenne szükség a mun
kálatok folytatásához.
Harmadik pontként a Középiskola önálló jogi személyiségének helyzetét tárgyaltuk végig. Az eddigi tanügyi rendszer az
iskolák önálló jogi személyiségét súlyosan
sértette az által, hogy Költségvetési Központokat hozott létre, és megfosztotta az
egyes iskolákat a jogi személyiség legfontosabb ismérvétől, a saját vagyontól és saját
költségvetéstől. Aláírási joga és pecsétje le
hetett egy iskolának, de saját bankszámlája,
saját könyvelősége már nem, hanem több
iskolát egy-egy Költségvetési Központhoz
csatoltak. A helyzet abszurditására legin
kább az volt jellemző, hogy ha az iskolának
szüksége volt egy doboz krétára, akkor a
Költségvetési Központ nem adhatta azt
meg, mert pont nem volt rá keret, viszont
küldött egy felesleges táblát, mert az volt
előirányozva az adott hónapra.
Az új tanügyi törvény 86-os cikkelye
kimondja, hogy minden iskolának saját
költségvetése lehet, az iskola Vezetőtanácsa
kell hogy elfogadja ezt. Vagyis végre meg
valósulhat a decentralizáció!
A Zajzoni Rab István Középiskola
január 11-én írásban kérte ezt a Tan
felügyelőségtől, és – meglepetés – semmiféle indoklás nélkül elutasították! Közben
naponta számolnak be a híradók arról, hogy
Arges megye, vagy Temes megye – és sorra a megyék – felszámolták a Költségvetési
Központokat, minden iskola sértetlen jogi
személyiséggel rendelkezhet. Kivétel
Brassó megye. Itt továbbra is kötik az erős
központosítás ebét a karóhoz. Pedig az
önálló költségvetés nemcsak a Zajzoninak
használna, hanem az Áprily Lajos Főgimnáziumnak is, vagy bármilyen más román
iskolának is.
Az iskolák teljes jogi személyiségének
elérése, a decentralizáció megvalósítása
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Hochbauer Gyula
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ünnepélyt a Himnusz nyitotta meg, s
egy induló volt a záró mozzanat. Közöttük
5 szavalat: Petőfi Sándor: Március 15,
Petőfi Sándor: Honfi dal, Petőfi Sándor:
Magyar ifjakhoz, Bajza József: Apotheosis,
Baráczy Sándor: 1885. március 15. Két
beszéd: Koós Ferenc királyi tanácsos tan
felügyelő ünnepi beszédét Killyéni Endre
olvasta fel, Szterényi József, a Brassó
akkori szerkesztője pedig zárbeszédet
mondott. (Játéksúgó figyelmeztet, hogy
a főszereplőknél az ifjúság közé felnőttek
keveredtek, s Brassó történetének ebben az
évtizedében rengeteg találat van Koós Fe
rencre és Szterényi Józsefre. A szavalt köl
tőknél még Bajzával sem okvetetlenkedik,
csak Baráczyt nem találja az emlékeztető
jében, s így én súgom neki, hogy a brassói
költő-tanár egy évvel korábban két könyvét
is megjelentette Brassóban.) A Petőfi-sza
valatok gyakoriságát a közönség igénye is
szabályozta: egy brassói honleány (1888.
március 15-én) 100 bokréta árát ajánlotta
olyan alapítványra, amellyel évente a leg
jobb Petőfi-szavalatot jutalmazzák.
Az első brassói március 15 ünneplésnek
másik fontos tartalmi mozzanata a Kossuth Lajoshoz küldött távirat: „A brassói
iparos ifjak egylete, városunk első március
15-iki ünnepélyén egybegyűlt közönség
óriási lelkesedéssel hódolatának kifeje
zését küldi a nemzet legnagyobb fiának.”
Jelentősége jóval túlmutat az egyszeri
gesztus szerepén, ugyanis ugyanezek az
ifjak Kossuth hátralevő életének minden
március 15-éjén táviratot küldenek neki,
temetésén külön küldöttséggel vesznek
részt, s gyászukat azzal is kifejezik, hogy a
nagy honfi temetése után 6 hétig gyászszalagot viselnek kalapjukon. Emellett egy a
vidék magyarsága és Kossuth közti tágabb
párbeszédet is kezdeményezett, hiszen
1887-ben Kossuth üdvözlete az ünneplő
brassói magyarsághoz ebbe a folyamatba
illeszthető, mely Bereczky Anna s lánya
hímezte gyászlepellel, s Brassó küldöttségének a temetésen való részvételével zárult.
A második március 15-ike megünneplé
sétől is tartózkodik még a brassói magyar
ság többsége, s a vidéki magyarságban
(még a hétfalusiéban) sem fogalmazódik
meg az egységes ünneplés igénye, sőt a
hétfalusiak tüntetőleg Tömösön ünnepel

tek. A legrégibb magyar egylet, a Magyar
Kaszinó „nem látta még alkalmasnak az
időt arra, hogy Brassóban ily ünnepély
rendeztessék”.
Az iparos ifjak a Polgári Kör közremű
ködésével szervezte a második emlékün
nepélyt is az utóbbi székházában. A „kis
házi ünnepélyre” zsúfolásig telt a terem.
A közönség egy része a műsor végeztével
haza ment másik része ottmaradt, „mintegy
százan” hogy estéllyel fejezzék be a napot.
A városban még egy helyen gyűlt össze
társaság, de ők csak estéllyel (azaz ünnepi
vacsorával) ünnepeltek a Zöld fához cím
zett szállóban.
Az ifjúság kezdeményező szerepe
kétségbevonhatatlan: korosztályként is,
egyletként is. Nemcsak az első két esz
tendőben, hanem következetesen abban
az időben is, amikor az összes brassói
magyar egylet képviseletével létrejött Állandó Március 15-iki Bizottság szervezte az
eseményt sőt akkor is, miután ettől átvette
a Brassói Magyarság Intéző Bizottsága.
A középiskolák ifjúságára az említett időszakban kevés utalást találunk: „Ott volt
a középiskolai fiatalság is, amely magyar
ügyeinkből mindig kiveszi a maga részét”
(1887-ben) és említésszerűen 1888-ban a
magyar iskolák tanárai, tanítói és ifjúsága.
Talán az ünnepi tüntetés legfelszabadul
tabb kifejezése a 9. március 15-ike, amikor
„a tanulók Kossuth Lajos azt üzente...
című dallal járták be az utcákat. Ezrek
kíváncsiskodtak. Moór Gyula főesperes,
dr. Vajna Gábor lakásáig, a Brassó szer
kesztősége, a főreáliskola, a kereskedelmi
akadémia, a római katolikus főgimnázium,
a magyar kaszinó, a magyar polgári kör
képviselői előtt a Himnuszt és a Szózatot
elénekelte.”
*
Ha más szegezte volna nekem ezt a
„Játszodjunk egyet!”, én valahogy így
törném a fejem: a tartalom adott,... a játékba
benevezők száma attól függ, mi a valós
– nem a beetetett – tét, ...ezért, mielőtt a
játékszabályok szerkesztésébe kezdenék,
szeretném, ha élőben mondaná nekem va
laki „Játsszunk március tizenötödikét!”...
A történelem folyamán fordult már elő,
hogy sikerült. S nem is biztos, hogy nem
érne meg egy kis fejtörést, ha a játék tisz
tára sikerül.

prioritás kellene hogy legyen Brassó me
gyében is, arról nem is beszélve, hogy
egyenesen törvénybe ütköző most az
önálló költségvetés elutasítása.
*
Végezetül szót ejtettünk a Zajzoni Rab
István Középiskola körvonalazódó jövő
képéről, arról, hogy az Országos Akkreditációs és Minőségbiztosítási Bizottság
(ARACIP) ellenőrzése pozitíven folyt le,
szakmailag rendben találta az iskola műkö
dését, és jóváhagyta a természettudományi
szak indítását az eddigi matematika-infor-

matika helyett, azzal a megjegyzéssel, hogy
az épületet minél hamarabb be kell fejezni,
legyen helye a fizika, kémia és biológia
laboratóriumoknak. A szakváltással megoldható az eddig oly sok gondot okozó
nehéz matematika érettségi problémája. A
természettudományi szak sokkal könnyebb
matematika tételsort kap az érettségin.
Feladatokkal, kihívásokkal teli év elé
nézünk, szoros együttműködésre és össze
fogásra van szükség az ördögi körök fel
bontását, a jól működő négyfalusi magyar
oktatás hosszú távú megalapozását illetően.
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