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Kovács Lehel István

Magyar  napköz i  Négy fa luban

Szeptember 23. – Péntek
Csángó Ház

19:00–19:20 A HMIK zenekar fel-
lé pése

19:20–19:30 a város hivatalos kép-
viselőinek nyitó beszéde

19:30–20:00 Hétfalusi csángó viselet 
bemutatása

20:00–20:15 kiselőadás: a Szent Mi-
hály Nap ismertetése

20:15–20:30 Mark Attila fellépése
21:00–02:00 Kosaras bál

Szeptember 24. – Szombat
09.00–12.00 Kézműves foglalkozás 

(kor határ nélkül) – kerámia 
ké szítése, kosárfonás, ne me ze-
lés, gyöngyfűzés, csuhéfonás, 
ro vásírás, gyermekjátszóház és 
nép dal tanítás (Csán gó Ala pít
vány, rossz idő esetén: Csán gó 
Ház)

10.00–18.00 Sport rendezvények 
(www.hmik.ro)

16.00–17:00 Előadás: Borcsa Mihály 
é lete és munkássága (Csángó 
Ház)

18:00–19:00 Színdarab: Váróterem 
pro jekt (Csángó Ház)

18.00–19:00 Gyerektáncház 
(Csángó Ház)

19:30–20:30 Néptáncelőadások: 
Bok réta, Buzavirág, Szarkaláb 
(Csángó Alapítvány, rossz idő 
esetén: Csángó Ház)

20.30–22.00 Néptánctanítás (Csángó 
Alapítvány, rossz idő esetén: 
Csángó Ház)

22.00–02.00 Táncház, tábortűz 
(Csángó Alapítvány, rossz idő 
esetén: Csángó Ház)

Szeptember 25. – Vasárnap
10.00–13.00 Ökumenikus Isten tisz-

te let; Zajzoni Rab István-díj 
átadás ( Apor Vilmos Római 
Ka tolikus templom)

13.30–14.30 Lovas-szekeres fel-
vonulás

15.00–24.00 Szabadtéri majális 
(Csángó Alapítvány)

Udvari program: kézműves kiállítás 
és vásár, biotermékek kiállítás, 
helyi képzőművészek kiállítása, 
pityó katokány-főző verseny, 
tök lámpás felvonulás

Színpad: 
15:00–15:30 Gyerek néptánc együt-

te sek (Heveder, Bóbiska)
15:30–15.50 Szarkaláb – Kolozsvár
16:00–16:20 Kikerics 
16:20–17:00 Baranta
17:00–18:00 Karaván – Kolozsvár 
18:00–18:20 Borica 
18:20–18:40 Borica 
18:40–19:00 Kéknefelejcs
19:15–20:15 Selfish Murphy – Sep-

siszentgyörgy
20:30–21:10 Graphic – Brassó
21:30–22:50 Knock out – Kolozsvár

A hétfalusi magyar óvodák igencsak 
szép múltra tekintenek vissza. Koós 
Fe renc kir. tanácsos, ny. tanfelügyelő 
így em lékszik vissza 1895. május 7-én 
az EMKE tíz éves jubileumára kiadott 
kö tet ben: „Ma tíz éve még egyetlen egy 
ma gyar óvoda sem volt Brassóban és a 
tíz csángó-magyar községben. Ma, tíz 
év múlva, tizenegy van a csángó-ma-

gyar községben és kettő Bras só ban. 
Az »Emke« a magyar vallás és kö-
zoktatásügyi minisztérium és az it te ni lel
kes magyarságnak áldo zat kés zsé géből.”

De jó példák a két világháború között 
az egyházak által működtetett napközi 
ott ho nok is, amelyek komoly szerepet 
vál lal tak a gyerekek nevelésében egy 
olyan vi lágban, amelyben egyre előretört 

az ipa ro sodás, s a szülök gyakran reggel-
től nap es tig dolgoztak a gyárakban. A II. 
vi lág há ború után dr. Papp Béla alapított 
nap kö zi otthont Bácsfaluban, s már az 
elején le szögezte, hogy „A község la-
kos sá gá nak viszonya szerint körülbelül 
50–60 gyermekes napközi otthon be ál lí-
tá sára volna szükség.” Akkor az egy ház 
és a nőszövetség működtette a napközit.

A kommunizmus ideje alatt el sor vasz-
tot ták a négyfalusi magyar napköziket, 
év ti zedeken keresztül nem működött egy 
sem. Most egy 25 fős csoportot tudtunk 
in dítani az egész városban, habár igény 
lett volna még minimum 10 helyre, de már 
sem hely sem költségvetésünk nem volt rá.

27 szülő kérésére, 2011. január 12-én 
hagy ta jóvá a Brassó megyei Tan fe lü gye-
lőség egy napközi létesítését a Zajzoni 
Rab István Középiskolában.

Ezt követően azonnal elkezdődtek az 
e gyeztetések a Polgármesteri Hivatallal 
a napközi székhelyének kialakítása ér de-
ké ben. Ideális eset lett volna, ha a város 
to vábbra is kibérli a volt római katolikus 
is kola épületét Türkösben, egy kis fel-
újítás u tán itt akár két napközi csoport 
is be in dul hatott volna. Költségvetési 
hiányokra hi vatkozva azonban a város 
hallani sem a kart erről. Ugyanezen okból 
kifolyólag a Bornalikba épített új óvoda 
épületében sem sikerült kijavítani a Tan-

felügyelőség a zon hibáját, hogy mind-
össze 60 (!) óvodás szá mára építettet fel 
egy olyan há rom szin tes épületet, amely 
kívülről akár 150 sze mély befogadására 
is alkalmasnak tűnik.

Ha a szakmai hozzá nem értést, vagy a 
rosszindulatot kizárjuk, akkor egy ért he-
tetlen logika mentén a Tanfelügyelőség 
köz ben egyetlen óvónői állást hirdetett 
meg a napközi számára, hiányzott még 
egy óvónő és egy dadus. Annak ellenére, 
hogy komoly statisztikai adatokkal, mi 
több tel jes névsorral alátámasztottuk azt, 
hogy a négyfalusi magyar óvodák túlzsú-
foltak, nagy igény van egy napközire, 
a Tan fe lü gyelőség biztos azt gondolta, 
hogy a nap kö zi létrehozása egy négy 
órás óvoda meg szűnését vonja maga 
után. Ezt a né ző pontot sokan igyekeztek 
felerősíteni pár hó nap alatt. Nem így 
történt. Egyetlen ó voda sem szűnt meg, 
25 gyerek gyűlt össze a napközibe, azóta 
is naponta te le fo nálnak szülők, hogy ide, 
Négyfaluba sze retnék beíratni a nap-
közibe a gye re kü ket. Igen, sokat nyert 
ezáltal Négyfalu, sok szülő már nem kell 
Brassóba vigye gyerekét!

Ilyen körülmények között döntött úgy 
a Zajzoni Rab Iskola vezetőtanácsa, hogy 
ha máshol nem, az iskola osztályaiban 
min denképp beindítja a napközit.

(Folytatása a 3. oldalon.)
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

A Rákócz i - szabadságharc  és  a 
Barcasági  k iá l tvány

Dr. Bencze Mihály

A Karlócai béke (1699) ered mé nye ként 
radikális változások köszöntöttek be, a 
közép-európai térség életében. A Habs-
bur gok felülkerekedése a hatalmi harcot 
ví vó Törökországgal szemben, új politikai 
vi szonyt teremtett. Az osztrákok jelentős 
kö zép- és délkelet-európai térnyerése 
ugyan is nem csupán azt jelentette, hogy 
az eddigi török befolyást Habsburg be ren-
dezkedés követte. Ennél jóval fon to sabb, 
hogy a berendezkedő bécsi kor mány zat 
kibontakozó abszolutisztikus rend szere 
szembekerült a Ma gyar or szá gon és Er-
délyben még virágkorát élő feu dá lis állami 
berendezkedéssel, ezért a pa raszt ságra igen 
súlyos terhek nehezedtek. A felszabadított 
területek lakosságának han gulatát kedve-
zőtlenül befolyásolta az a tény is, hogy Ma-
gyarországot a „fel sza badítók” meghódított 
területként ke zel ték, és lakosságával, mint 
foglalt te rü le tek ellenséges népességével 
bántak. Egy re világosabban látta mindenki, 
hogy a győztes Habsburgok képviselői 
nem is gon doltak a magyar területek önál-
ló sá gá nak helyreállítására, s hogy az ország 
füg getlenségét csakis a Béccsel szembeni 
harc útján lehet kivívni.

A magyarországi radikálisok, főleg a job-
bágyság az 1697. évi felkeléssel igye ke zett 
jobb belátásra bírni a Habsburg po li tika 
és gazdaság irányítóit. A ma gyar or szá-
gi és erdélyi nemesség a mind erő seb bé 
váló Bécs-ellenes meg nyil vá nu lá so kat 
kezdetben jobbágyfelkelésnek mi nő sítette. 
Ez volt a vélemény Bécsben is, és eleinte 
együttesen fordultak szembe az erősödő 
jobbágyszínezetű moz ga lom mal. Azon-
ban rövid időn belül be i ga zo ló dott, hogy 
a kibontakozó kuruc mozgalom – s ezt 
követően a szélesedő Habsburg-el lenes 
küzdelem – olyan válsághelyzet, me lyet 
több irányból ható ellentétes erők i déz tek 
elő. Vonatkozott ez az úgy ne ve zett európai 
nagypolitika pozitív és negatív ha tására, 
valamint a belső gazdasági ás tár sadalmi 
kérdésekre egyaránt. Rákóczi és a Béccsel 
elégedetlen magyar ne mes ség ugyanis lehe-
tőséget látott egy Habs burg-birodalom ellenes 
politikai szövetség meg teremtésére Francia-
ország, Len gyel or szág és a magyar ellenállás 
rész vé te lé vel. Rákóczi ezzel a szövetséggel 
sze ret te volna megindítani a harcot a magyar 
te rületek függetlenségének vissza ál lí tá sá ért. 
Franciaország anyagi jellegű se gély nyúj táson 
túl nem volt hajlandó politikai és katonai 
együttműködésre. Amikor 1703 ta vaszán a 
kuruc szervezkedés kül döt tei meg je lentek 
a lengyelországi Brez ná ban, Rá kóczinak 
és Bercsényinek dön te nie kellett az ed digi 
francia-lengyel szö vet ségre építő ter vük, 
illetve a magyar né pi felkelés gondolatát 
szor galmazó kül dött ség javaslatai között. 
Ez utób bi a széles ala pokra támaszkodó 
népi fel kelésben lát ta a Bécs-ellenes küz-
delem si ke rét. Az er ről szóló egyezség 
tartalmát az 1703. má jus 6-án Brezán várá-

ban kelt kiált vány ban rögzítették. A szász 
natiónak és „az oláh nemzetnek” kiadott 
pátensek pe dig azt mutatják, hogy Rákóczi 
ismerte a szá szok és a románok helyzetét, 
s szá mí tott rájuk. 1703 őszén Orosz Pált 
küldte az erdélyi hadak di rec tiojára, de az 
ország po litikai meg szer ve zé sére Rákóczi 
ekkor még nem gondolt. 

A jobbágyság és a nemesség között a 
komp romisszum azért jöhetett létre, mivel 
a nemesség tekintélyes része elégedetlen 
volt a bécsi kormányzattal, ugyanis annak 
ré széről semmi biztosíték nem mu tat ko-
zott a töröktől visszafoglalt magyar te rü-
le tek függetlenségének garantálására. Ez 
a kompromisszum vált a kuruc hadsereg 
1703-1704-ben történt megszervezésé-
nek alap jává. Zavarólag hatott a brezáni 
ki ált vány értelmében tervezett felkelés 
meg szervezésére az, hogy Esze Tamás 
és társai nem tartották be az egyezséget, 
me lyet Rákóczival kötöttek a felkelés 
szer vezésére és elindítására vonatkozóan, 
s nem sokkal Tarpára való hazaérkezésük 
után, 1703. május 21-én, Rákóczi hoz-
zá já rulása nélkül kibontották a felkelés 
zász la ját. A kirobbant felkelés kezdeti 
sza ka szá ban a dolgok spontánul, Rákóczi 
irá nyí tása és ellenőrzése nélkül alakultak, 
kü lönösen az erdélyi területeken. Rákóczi 
u gyanis kezdetben nem akarta Erdélyt is 
be vonni a Habsburgok elleni küzdelembe. 
A táborba sereglett nép maga választotta 
ve zéreit. Kanászok, gulyások, borbélyok, 
sza bók parancsnoksága alá álltak, a sze rint, 
hogy kinek a bátorságát tartották leg több re. 
Így terebélyesedett tö meg moz ga lom má. 
Veszélyes, sőt lehetetlen lett vol na felváltani 
ezeket a tiszteket, és nem is lehetett volna 
jobbakat találni a helyükre.

Az erdélyi hangadó főnemesség ve ze-
tő inek: Toroczkai István, Pekri Lőrinc, 
Te leki Mihály, Mikes Mihály, Csáky 
Lász ló, Száva Mihály, Lázár Ferenc és 
má sok nak csatlakozása a kuruc moz ga-
lom hoz, maga után vonta a paraszt eredetű 
fel  kelő katonaság magatartásának vál to zá-
sát is. Fokozatosan csökkent a fe szült ség 
a társadalom két pólusa között, tom pult a 
kuruc hadsereg radikalizmusa.

A hadsereg tisztikarában egyre több ne-
mes kapott vezető beosztást, s fo ko za to san 
az ő kezükbe ment át a felső irányítás. A 
paraszt eredetű katonák – főleg Rá kó czi 
politikájának hatására – elfogadták a ne-
messég vezető szerepét, a nemesi ve zetés 
pedig egyetértett azzal, hogy a ka tonának 
álló jobbágy és közvetlen csa lád tagjai 
mentesüljenek a feudális szol gál tatásoktól. 
A mozgalmak energiáit nagy részt helyi 
harcok kötötték le. 

Mégis a szétszórt, egymástól elszigetelt 
fel  ke lé sek a határszélre betörő kuruc ez re-
dek se gítségével jelentős katonai si ke re ket 
ér tek el.

(Folytatása a 4. oldalon.)

Kovács Lehel István

Határkövek  a  Lovak  havasán

A Bretócsáig kocsikkal megyünk. Így 
gyor san elhagyjuk Négyfalut, Garcsint, a 
Szén-hegyet, Ó-sáncot, megpillanthatjuk 
a Vaj da-havast, a Kalán-szécsét, a Bacsó-
szé csét, a Borzost, elhagyjuk Babarunkát, 
a Babics- és a Roska-havasokat. Brassó és 
Prahova megye határánál parkolunk, és 
ez úttal nem balra indulunk a megszokott 
ös vényen a Csukás felé, hanem jobbra 
vesszük utunkat.

Indulás előtt ismertetjük az útvonalat, és 
azt, hogy nem emlékezhetünk méltóbban 
Szent Istvánra és az Államalapításra, mint 
úgy, hogy végigjárjuk ezeréves határát, 
meg keressük az 1970-es években fel nem 
rob bantott határköveket, amelyek akkor 
egy másik állam, más eszméit kezdték za-
var ni. Szerencsére, akkor is, mint most is, 
tre hány munkát végeztek, és szép szám ban 
maradtak meg szinte teljesen épen a le tűnt 
korok történetének eme tanúi.

Történelemmel átitatott területre léptünk. 
Az ösvény mellett, az egykori csupasz, ma 
fák kal benőtt domboldalon még jól ki ve he-
tők a háborúk lövészárkai, az ágyúütegek 
véd művei, a bombatámadások nyomai.

Csendben haladunk, hogy ne zavarjuk a 
hely méltóságát, a büszke fenyőket. Jó fél 
ó ra múlva, az erdőben keresgélve találjuk 
meg az első felrobbantott határkövet. 
Vissza térünk az útba, enyhén ereszkedünk, 
majd mászunk a bükkfák között. Egy kis 
tisz tásnál letérünk, hogy megkeressük a 
régi határutat, s a rajta lévő kemence nagy-
sá gú szinte teljesen ép határkövet. Egy me-
re dek szakasz után, a fák között akadtunk 
rá, fényképeket készítettünk, pár pillanatra 
kis csapatunk részévé vált, majd vissza e-
resz kedtünk az új ösvényre, hogy pár lépés 
u tán elérjük a Tatrang vize forrását. Nem 
is forrás, hisz a víz búvópatakként, egyből 
nagy hozammal tör elő a földből. A mondák 
föld  jén járunk. Bacsó Anna sziklából fa ka dó 
könnyei duzzasztják fel ennyire a forrást.

Az erdőből kilépve tárulnak elénk azok a 

hatalmas hegyi legelők, amelyeken egy ko-
ron lovakat legeltettek, és innen szár ma zik 
a Lovak havasa elnevezés is.

Visszafele pillantva gyönyörűen látszik 
a Csukás, jobb kéz felé pedig a Bucsecs. 
E lőt tünk a Kecskelábak. Balra folytatjuk 
u tunkat a kopár platón, sűrű áfonyások 
és bo rókások között. Balra térünk, hogy 
meg cso dáljuk a Bábos-havas kőbábjait: 
lófej, tu rulmadár, kígyó, megannyi antropo-
zoo morf szikla. Az egyik határt képezett 
va la mi kor, itt vésett határjelt találunk R 159 
jel zés sel. Egy igen meredek lejtőn e resz ke-
dünk le két szikla között a nyeregbe, ahol 
fel robbantott határhalom alapjára buk ka-
nunk. A Gergely-tető alatt, szerpentinekben 
e melkedő széles ösvényen folytatjuk u tun-
kat a Kis-Báb, Nagy-Báb felé.

Újabb felrobbantott határhalmokat ta lá-
lunk. Egy szikla tetejéről gyönyörű kilátás 
nyí lik a Vajda-havasra, a Szlójerre, a Kecs-
ke lábakra, Nagy-kő-havasra, Bucsecsre, 
Tesz lára, Csukásra, Vörös-havasra, Ză gan-
ra, Nagy-Tatár-havasra. A szél e rő sö dik, s 
egy gödörbe húzódva jól esik meg ebé delni.

A Kis-Báb felé tartva találunk még egy 
a lapot, a határhalmot felrobbantották. Bo-
ró kafenyők között érünk fel az 1783 m 
ma gas csúcsra, ahol a 160-as vas határjelt 
jól ál lapotban találjuk, csak a két R és Mo 
fel i ratú öntvény van letörve róla.

A régi határúton folytatjuk utunkat dél-
nyu gatra, a Kecskelábakra. Még három 
ha tárhalom maradványát találjuk meg, 
majd mintegy 12 km megtétele után úgy 
dön tünk, hogy nem ereszkedünk be a 
Fel ső-Kecskeláb alá, a menedékházhoz, 
ha nem visszatérünk és a Bretócsánál lévő 
ko  csikhoz megyünk. Mivel most nem kell 
ke resgélni, gyorsabban haladunk, csak egy-
egy fekete, kövér áfonya állít meg időn ként. 



*  K i a d j a  a  H é t f a l u s i  M a g y a r  M ű v e l ő d é s i  T á r s a s á g  –  ©  H M M T ,  2 0 1 1 .  *  I S S N  1 5 8 2 - 9 0 0 6  *

2011. szeptember 15. H  É  T  F  A  L  U 3. oldal
10 év

Magyar  napköz i  Négy fa luban
Kovács Lehel IstvánA tanévkezdés előtti hétfőn gya kor la-

ti lag volt két üres osztályunk és egy ó vó-
nőnk. Hétfőn megvásároltuk az e vő esz-
kö zöket, tálcákat, tányérokat, csészéket, 
el vittük az iskola szőnyegét a mosodába. 
Ked den hoztunk el Sepsiszentgyörgyről 
13 ágyat, köszönet érte Bartók Szende 
i gazgatónőnek a Csipike óvodából, 27 
szé ket és 14 dupla asztalt, köszönet Nagy 
Már ta Edit igazgatónőnek a Benedek 
E lek óvodából. Ugyancsak kedden indult 
el Máté Péter és Kiss Attila támogatókat 
ke resni. Önzetlen vállalkozóinknak kö-
szön hetően több mint 2500 lejt sikerült 
össze gyűjteni a napközi javára. Szerdán 
posz tót ragasztottunk a székekre, meg vá-
sároltuk a másik 12 ágyra a mat ra co kat, 
csütörtökön korlátokat szereltünk a lép-
csőkre, fogasokat a falakra, lefestettük a 
szekrényeket, valamint megvásároltuk 
a parkettot. Pénteken egyeztettük a ki-
hor dó céggel napi menüt, legyártottunk 
12 gyerekágyat és letettük a parkettot, 
szom baton pedig felújítottuk a Szent-
györgy ről hozottakat és este kilencre 
tel je sen berendeztük a napközi két szo-
báját. Va sárnap még egy évkezdés előtti 
utolsó szü lőértekezletet tartottunk, ekkor 
ke rül tek fel az ágyneműk is, vagy a jelek 
a fo gasokra, ágyakra, tanszerekre. Hétfőn 
vég re megérkeztek a buldózerek és a trak-
torok, feltakarították az udvarról a fás szín 
lebontásából maradt törmeléket, így vég-
re beszórhattuk fűmaggal az udvart. Majd 
elkezdődött az ünnepélyes tanév nyi tó, 
és igaz, hogy dadus nélkül, de be in dult 
Négyfaluban a magyar napközi.

Nagy terhet vállaltak magukra a szülők, 
de a jól elvégzett munka öröme kárpótolta 
ő ket. Máté Péter és Edit, Kiss Attila és 
Eni kő, Bálint Zoltán és Mónika, Kovács 
Le hel és Tünde egy hetet töltött az óvoda 
é pületében beosztva, elvégezve ezt a ren-
ge teg munkát. Sokat segített Tóth Sándor 
is, Barabás Olga sötétítőket hozott a há ló-
szobába, több szülő pedig cserepes vi rá-
got hozott a lépcsőre. Savu Adrian, Bu na 
László és Kovács Lehel Szent györgy ről 
hozta el a bútorzatot.

Az óvoda felújításának támogatói: 
Met ro mat (Máté Károly, Máté Péter), 
Unic Spot (Magdó István), Disz Tipo 
(Dávid Ist ván), Duotrac (Sipos Gábor, 
Molnár Zsolt), Polidecor (Bubla Kiss 
Enikő), Ad ven turer Sports (Incze Gábor), 
Papp Béla, a Wood–Plast Industry (Fabi-
ch Ká roly) pedig az ágyakhoz szükséges 
desz kát adta, méretre vágta, legyalulta.

Sajnos, az igazsághoz az is hoz zá tar to-
zik, hogy a szülök nagyon ne hez mé nyez-
ték a magyar főtanfelügyelő-helyettes 
hoz záállását, hisz nem tett meg mindent 
egy magyar napközi beindítása érdeké-
ben, sőt hátráltatta is ezt.

A napközi számára szükség van még 
13 új ágyra (lecserélni a régieket), új par-
kett re a másik teremben is, valamint egy 
ját szótér kialakítására az udvaron. Meg-
ké rek mindenkit, aki anyagiakkal, vagy 
mun kával segíteni, támogatni tud, ke-
ressen a 0744251245-ös telefonszámon. 

Működtessükegyüttanégyfalusima-
gyarnapközinket!

*
A Zajzoni Rab István Középiskola 

Szü lő bizottsága és tantestülete nemcsak 
a nap közi beindítását, hanem más nagy 
ter ve ket is elkezdett az előző tanévben, 
párat si került is befejezni a nyár leforgása 
alatt, pár pedig még folyamatban van.

A nyári vakáció ideje alatt sikerült be-
fe jezni a VI. osztály termének felújítását 
is, itt köszönet illeti első sorban Dombi 
Gá bor vállalkozót.

Hasonlóan a Szülőbizottság, Benedek 

Káplár Ildikó tanítónő kezdeményezésére 
el határozta, hogy az iskola udvarán álló 
ré gi műhely épületét lefedi, felújítja és 
tor na teremnek, valamint iskolán kívüli te-
vé keny ségek, kézművesműhely számára 
hasz nosítja. A munkálatok folyamatban, 
a tető több mint fele elkészült már. Kö szö-
net illeti a Négyfalusi Erdészetet, a Bandy 
Industries (Jónás András), Paniti Im pex 
(Paniti Attila) magáncégeket, va la mint 
Szén Gyulát és Antal Endrét a tá mo gatásért, 
Dombi Gábor, Savu Adrian, Si pos Attila 
szülőket a segítségért és el vég zett munkáért.

Úgy látszik, hogy ha a szülök nem 
a kar nának kényelmet a gyerekeiknek, ha 
a szülők nem javítanák ki az iskolát, va ló-
szí nű roskadozó falak között, beázott te-
tő zet alatt tanulnának gyerekeink. A nor-
má lis állapot az lenne, ha minden iskola 
ren delkezne karbantartó személyzettel és 
költ ségvetéssel, hogy amikor az iskola 
meg nyitja kapuit, teljes kényelem, fel-
ú jí tott, kimeszelt osztályok, berendezett 
ó vo dák fogadják a gyerekeket, elvégre az 
ál lam jól megtaksálja a szülők fizetését, 
min denféle adót és illetéket kivet, de az 
al kotmányosan is ingyenesnek titulált ok-
ta tásba megnézhetjük, hogy mikor fordít 
vissza is ezekből az összegekből. Így a 
szü lők, támogató cégek vállalnák át olyan 
plusz terheket, amelyeket egy normális 
or szágban az állam hordoz a vállán. Kü-
lö nösen igaz ez a szórványban működő 
ma  gyar iskolákra, ahol a létszámgondok, 
a pedagógushiány megtöbbszörözi a 

ne ga tív tényezőket. Míg a város költ ség-
ve té sében jelentős összegek szerepelnek 
a ro mán iskola felújítására, hőszigetelé-
sére, ne tán tornaterem-építésre, addig a 
román több ségű tanács semmit nem ad 
egy meg kez dett, s balesetveszélyesen 
épí tő te lep ként működő magyar iskola 
befejezésére. A román-magyar politikai 
alkukból erre már nem futja.

Hány politikus, vagy akár tanfelügyelő 
mon dott le nagy fizetéséről a közösség 
ja vára, hogy például működtetni lehessen 
egy magyar iskolát a szórványban?

Sokan voltak sírásói a középiskolának 
is, sokan már el is temették, de lám szintén 
a Szülőbizottság és a tantestület erő fe szí-
téseinek köszönhetően, az idén be in dul-
hatott a Zajzoni Rab István Kö zép is ko la 
kilencedik osztálya. Sikerült profilt is 
vál tani, így a matematika-informatika osz-
tállyal járó nehéz matematika érettségi már 
nem veszélyezteti a most induló ter mészet-
tudományok profilú elméleti osz tályt. 
A Szülőbizottság és a Hétfalusi Ma gyar 
Művelődési Társaság ösz tön díj prog ra mot 
hirdetett meg a kilencedikesek szá má ra, 
tanulmányi vagy szociális ösz tön dí jat oszt 
a kiváló tanulóknak, vagy a rá szo rulóknak.

Tavaly, létszámhiányra hivatkozva, a 
Tan  felügyelőség nem hagyta jóvá a IX. 
és a X. osztály beindítását, sőt nem en-
ge délyezte sem két első, sem két ötödik 
in dítását. Egy év alatt sem sikerült össze-

ko vácsolni a két negyedikből jövő ötö-
di ke seket, az osztálylétszám túl nagy, és 
e zek a problémák hangsúlyosan jelentek 
meg most, hatodik elején: számos szülő 
más iskolába akarja átíratni gyerekét. 
E zek a gondok is világos képet festenek 
a ro mán oktatási rendszerben uralkodó 
ka oti kus állapotokról. A nagy létszámú 
osz tá lyok egyszerűen nem működőké-
pesek, en nek ellenére minél nagyobb 
osz tály lét szá mot követel a rendszer.

Minden ígérgetés ellenére sem csa tol-
ták a csernátfalusi 2-es óvoda magyar 
cso portjait a Zajzoni Rab István Kö zép-
is kolához, s az országban talán utolsónak 
a Brassó megyei Tanfelügyelőség nem 
szün tette meg a költségvetési köz pon to-
kat. Mikor más megyékben minden isko-
la ön álló, teljes jogi személyiséggel bír, 
saját költ ségvetés fölött rendelkezik, az új 
ta nügyi törvény cikkelyeinek el lent mon-
dó an, a Brassó megyei Tanfelügyelőség 
to vább ra is ragaszkodik a nagy költség-
vetési köz pontokhoz. E törvényellenes 
gya kor la tot minél hamarabb fel kell 
számolni a me gyénkben is!

Ha a Zajzoni Rab István Középiskola 
Ve zetőtanácsa önállóan dönthetne a költ-
ség vetését illetően, ma nem itt tartanánk, 
egy egyszerű példa csupán, hogy számos 
ké résünk ellenére a költségvetési központ 
nem hagyta jóvá a csernátfalusi is ko la-
é pü letbe az internet bevezetését, mert 
sok nak találta a havi két eurót!

Szintén nem sikerült az idén beindítani 
a magyar bölcsödét sem. Annak ellenére, 
hogy a Tanfelügyelőség jóváhagyta ké ré-
sünket, az iskola megpályázta, hogy a tür kösi 
épület udvarán egy bölcsőde mo dul épüljön 
fel, valamint az iskola minden kri tériumnak 
megfelelt ebből a szem pont ból is, politiku-
saink úgy döntöttek, hogy a két negyedben 
építenek fel két román böl cső dét.

Feladatok és megoldások, gondok és 
ö römök, sikerek és halasztások, hul-
lám völ gyek jellemezték a Zajzoni Rab 
István Kö zépiskola nyári vakációját, de 
örömmel ál lapíthatjuk meg, hogy szép 
meg va ló sí tá sok születtek, és reméljük, 
hogy a többi cél kitűzésünk is hamaro-
san megvalósul a megfelelő partnerek 
támogatásával.
Sikerekben,megvalósításokbangazdag

új tanévetkívánokmindengyereknek,
tanulónak, tanárnak,pedagógusnakés
szülőnekegyaránt!
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Dr. Bencze Mihály

A  R á k ó c z i - s z a b a d s á g h a r c . . .
(Folytatás a 2. oldalról.)
 Elfoglalták Somlyót, Abrudbányát, meg-

hó dították Máramarost, körülzárták Kő vár 
vá rát. Nagybányát ugyancsak az er délyi 
sze génylegények nyitották meg Rá kóczi 
ka tonái előtt. Megmutatták e re jü ket a fel-
ke lők a brádi és a szentbenedeki össze csa-
pásban, 1703. november 11-én a bon chi dai 
csatában részben szétszórták, rész ben ma-
guk mellé állították a ko lozs vá ri őr ség 
megerősítésére küldött székely ez re de ket. 
Rabutin eközben mintegy 8–10 ezer fő nyi 
hadseregével Kővárig vo nult, de el szi-
getelődve a magyarországi had színtértől, 
vissza húzódott Szebenbe. Mi közben a 
csá szá ri őrségek sorra át áll nak Rákóczi 
hí vei hez, és Erdély-szerte te kintélyesebb 
em be rek is csatlakoznak a felkelőkhöz, 
Szeben a főurak börtöne lett. Az élelmezé-
si gondok, zsú foltság, ki szol gáltatottság, 
megfélemlítés és a te he tet lenség poklából 
sokan szökve ke restek me nekülést: szol-
gák, nemesifjak, majd te kin télyesebb 
főurak is. 1704-ben nagy vo na lakban 
körvonalazódott az erdélyi kuruc had erő 
végső arculata, kialakultak a zok a szerve-
zeti formák és katonai egy sé gek, a melyek 
a szabadságharc végéig fenn  ma radtak. 
Ennek ellenére Erdély a ku ruc sza-
badságharc számára csak mel lék had  szín tér 
maradt katonai és politikai ér te lem  ben 
egyaránt. Tige ezredes, miután szét  szórta a 
Gyulafehérvár fel sza ba dí tá sá  ra készülő 
felkelőket, végigbüntetve a Ma  ros-völgy 
falvait, a Székelyföldre vo nult, és 1704. 
január 28-án a holdvilági csa tá ban a Guti 
István vezette székely ez redek fe lett győ-
zelmet aratott. A vesz tett csatát kö vetően, a 
Rákóczi be le e gye zé sével Er dély be küldött 
segélyhad – To rocz kai Ist ván, Csáki Lász-
ló, Mikes Mi hály, majd Pek ri Lőrinc veze-
tésével – ú jabb lendületet a dott a felkelés-
nek. A Por ta nyilatkozata sze rint, ha kikérik, 
ha za tér het 1704 tavaszán a ni komédiai 
bujdosó fe jedelem. Orlay Mik lós, Thököly 
ez re de se bejött Erdélybe, hogy vá lasztott 
fe je delmének útját előkészítse. A Dobránál 
át jött alig 5–700 főnyi csapat na pok alatt 
ez rekre szaporodott, és fel tar tóz  tat ha tat la-
nul nyomult előre. Branyicska, Kolc vá ra, 
Szászváros után, megelőzve az u  gyan csak 
a fejedelemség székvárosa felé e lő  retörő 
Thoroczkai generálist, bevonult Gyu -
lafehérvárra. Eközben Há rom szék ben és 
Csíkban újra nagy erejű felkelés tört ki. A 
Henter Mihály és más fő em be rek szer ve-
zésével fegyvert fogók kö rül vet  ték Bras sót. 
Március 14-én kelt kiált vá nyuk, a Bar ca
sági Kiáltvány az első át fogó erdélyi po-
litikai program: „Intünk és kérünk, sőt 
kényszerítünk is ez ha zában lakó a kár
mely nemzetbül ál ló igaz haza fiait, ez 
igaz ügyünket lát ván, az minket pusz  tító 
közönséges el lenségünk el len közönsé
gesen ve lünk együtt fegy vert fogni és 
szegény ha zánkat végső pusz tulástól 
meg ol tal mazni ne kés sék.” A hermányi 
tá bor ban jelen voltak Há romszék, Csík, 
Gyer gyó és Kászon fegy verre kelt rend jei, 
akik már kapcsolatba lép tek Rá kóczi val is. 
Sok hétfalusi és bar ca sági csángó vett részt 

a hermányi tá bor ban, hisz a bras sói szá-
szok elnyomása és mód szeres jog tiprása 
alól ez látszott az e gyet len kiút nak. Az itt 
lévő székelyek ereje nem volt e lég ahhoz, 
hogy a barcasági prog ram szel lemében 
összefogja a Habsburg-el  le nes erőket, de 
lendületet adott az itteni moz  galomnak. A 
Brassó külvárosáig ha to  ló székely felkelő-
ket azonban Gráven ez re des 1704. április 
13-án a feketehalmi csa tá ban feltartóztat-
ta. Az egység hi á nyá  tól szen vedő székely 
erőkben mind erő sebbé vált a meggyőző-
dés, hogy Erdély prob lé má ját csakis Rá-
kóczi fejedelemmé vá lasz tá sa oldhatja 
meg. Több küldöttség ke reste fel Rákóczit 
azzal a kéréssel, hogy ve gye bir tokába 
Erdélyt. Rákóczi és kör nye zete egy re hatá-
rozottabban arra tö re kedett, hogy Er dély és 
Magyarország szo rosabb össze kap-
csolásával erősebb Bécs-ellenes ü tő e rőt 
hozzon létre. Ennek ér dekében több in-
tézkedést fo ga na to sí tot tak 1704 tavaszán, 
Rá dai Pállal az élen, ki építették Erdély 
kan cel láriáját, amely szo ros kapcsolatokat 
tar tott fenn a ma gyar kancelláriával, ame-
lyen ke resztül i gye  kezett figyelemmel kí-
sérni az er délyi ü gyek alakulását is. Ugyan-
akkor Rá kóczi Er délybe küldte Radvánsz-
ky Já nost, akit for mailag az itteni felkelők 
se re gé nek össze írásával bízott meg, de 
va ló já ban az er délyi felkelők problémáinak 
minél ak  tí vabb szemmel tartására használ-
ta. Min den valószínűség szerint gróf Pekry 
Lő rinc, az udvarhelyszéki főkapitány, fe-
hér me  gyei főispán, s most fejedelmi biztos 
in dít  ványozta, hogy a nagy Rákóczi-csa lád 
de rék sarját, II. Rákóczi Ferencet lel kes 
öröm mel, teljes szívvel és szeretettel Er dély 
fejedelmévé válasszák. Hosszan tar tó elő-
készületek után végül mégis Rá kóczi hív ta 
össze az országgyűlést, 1704. jú nius 5-i 
keltezésű meghívóval 1704. jú li us 5-re 
Gyu lafehérvárra. A meg le he tő sen, el len té-
tes hangulat és Rabutin ge ne rális szigorú 
ti lalma ellenére az erdélyi ren dek nagy 
szám ban jelentek meg a gyű lé sen. A vár-
me gyék és székelyek mellett, Sze ben, 
Szász sebes és Brassó kivételével, a szászok 
is képviseltették magukat. A szé kelység 
kü lön sereggel jelent meg Gyu lafehérváron, 
a várost nagy számban vet ték körül a pa-
rasz tok, védő kordont szer vezve egy nem 
várt támadás el há rí tá sára. A július 7. és 12. 
között lezajlott gyu lafehérvári or szág gyű lés 
Rákóczit hosszas vita után Erdély fe-
jedelmévé vá lasz totta. Bécs részéről Ra bu-
tin császári ge nerális, az Erdélyben ál lo má-
sozó Habs burg-csapatok parancsnoka tett 
kísérletet, hogy meghiúsítsa Rákóczi 
meg  vá lasz tá sát. Rabutin a választás után a 
Szebenbe hú zódott erdélyi gubernium tag-
jai val és az ide beszorult erdélyi urakkal 
til takozó ok mányt szerkesztett, amelyben 
tör  vény te lennek minősíti az országgyűlés 
eljárását és Rákóczi megválasztását. Azon-
ban ez a próbálkozás is eredménytelen 
maradt. A Haditanács türelmetlen utasítá-

saira Ra butin generális meglehetősen későn 
szer vezte meg az ellentámadást. Anyagi 
gond jain a főuraktól több tízezer forintos 
„me gajánlásokat” beszedve segített. Bánffy 
gubernátor és Apor kincstárnok 30 ezer, 
Bethlen Miklós kancellár 20 ezer fo rintot 
volt köteles adni, részben ezüst kész letekben 
és ékszerekben. Majd a szé kek főkapitá-
nyait küldte ki Rabutin Sze ben ből, hogy a 
császári zászlók alá ka to ná kat toborozva a 
lakosságból, nyújtsanak se gítséget a császár 
ezredeinek a kurucok el len. Thoroczkai 
István aranyosszéki fő ka pitányt saját kato-
nái fogták el Kolozsvár mellett. Pekry 
Lőrinc Fehér megyei fő is pánt tucatnyi más 
főúrral együtt Ba lázs fal vánál Guthi István 
egykori Thököly-had nagy ejtette fogságba. 
Ifjabb Teleki Mi hály kővári főkapitány az 
egyetlen a fő urak között, aki egyéni sza-
badságát véd ve megtagadta Rabutin Sze-
benbe hívó pa rancsát, de sorsát ő sem ke-
rülte el. Hosszú ostromzár után 1704 janu-
árjában Te leki is kénytelen volt feladni 
Kővárt Kos Mihály kapitánynak. Végül a 
székely fel kelők fegyverezték le és küldték 
ki Ko lozs várról szökött katonák őrcsapa-
tával Rá kóczihoz gróf Mikes Mihály gu-
ber niu mi tanácsost, háromszéki főkapi-
tányt, akit Ra butin a háromszéki felkelés 
le csen de sí tésére küldött. Rákóczi komo-
lyabb in téz kedéseket is foganatosított az 
erdélyi had sereg ütőképességének fokozá-
sa ér de kében. 1704. december 20-án tudat-
ja Ud varhelyszékkel, hogy gróf Forgách 
Si mont az erdélyi hadsereg fővezérévé 
ne vez te ki. Mivel a nemzetközi helyzet sem 
ked vezett a kuruc szabadságharc sor sá nak 
alakulására, Rákóczi az erdélyi és ma-
gyarországi erők hadműveleteinek szo ro-
sabb együttműködésére gondolt, s e cél ból 
szükségesnek tartotta saját politikai és ka-
tonai tevékenységének fokozását. Eh hez 
kedvező eszköznek tekintette az er délyi 
fejedelmi hatalom közvetlen gya kor lását a 
fejedelmi méltóságba való sze mé lyes be-
iktatás útján. Rákóczi erre tett kí sérletet 
1705 novemberében, mikor had se regével 
Erdélybe vonult, de 1705. no vem ber 11-én 
a vesztes zsibói csata kö vet keztében pró-
bálkozása kudarccal vég ző dött. Végül az 
1707 áprilisában tartott ma rosvásárhelyi 
országgyűlésen sor ke rült Rákóczi szemé-
lyes beiktatására az er délyi fejedelmi hata-
lomba. Formailag je len tős lépés történt a 
szabadságharc nem zet közi helyzetének 
erősítésére is, mivel Rá kóczi, most mint 
Erdély törvényes ural ko dója jelenhetett 
meg a nemzetközi kap cso latok terén is, és 
nem mint rebellis. Ek korra azonban mind 
az erdélyi, mind pe dig a magyarországi 
Habsburg-ellenes fel kelés helyzete egyre 
válságosabb hely zet be jutott, és Rákóczi 
kísérlete nem ho zott kedvező fordulatot a 
szabadságharc sor sának alakulásában. 
Bethlen Miklós kan cellár Szebenben meg-
írt és Hol lan diá ban kiadott Columba Noe 
című röp i ra ta kifejti, hogy a Habsburg-di-

nasztia és Rá kóczi hatalmától egyaránt el 
kell ha tá rol ni Erdélyt. Az önálló, el nem 
kö te le zett ségét a töröktől és a Habsburg-
csá szár tól adóval és a nyugati protestáns 
or szá gok kezességével megváltó fe je de-
lem ség terve azonban az adott viszonyok 
kö zött kivihetetlennek bizonyult, noha a 
rö pi rat alapelvét, amely szerint Erdély az 
eu rópai hatalmi viszonyok egyensúlyát 
biz tosító tényező lehetne, Rákóczi is ma-
gá évá tette. Bethlent írásáért Rabutin vas ra 
verette, majd Szebenből Bécsbe vitette 
csak nem életfogytáig tartó rabságba.

Az erdélyi főnemesek, elméleti prog-
ra mokkal vélték megoldhatónak Erdély 
prob lémáit.

A császári udvarhoz és Széchényi 
Pál ka locsai érsekhez küldött Planctus 
a go ni santis Transylvaniae és a Iam-iam 
ex pi rantis Transylvaniae gemitus írói, a 
Diploma Leopoldinum alapján próbálták 
ren dezni Erdély helyzetét. A Barcasági 
Kiál tvány fontossága abban is meg nyil-
vá nult, hogy Rákóczi szabadságharca 
ér de kelté tette a Kárpát-medence számos 
itt élő nemzetiségét: a munkácsi és szent-
mik lósi uradalmak ruszin jobbágyait, a 
fel vi déki városok német polgárságát, Vas 
és Zala vármegye vendjeit, a szepességi 
cip szereket, az erdélyi románságot, a 
fel vi déki tótokat, szlovákokat. A honi 
nem ze tiségek mellett idegen zsoldosok: 
len gye lek, havasalföldi és moldvai romá-
nok, ki sebb számban törökök, litvániai 
lipek és krími tatárok, és svéd zsoldosok 
is har col tak a kuruc hadseregben. Fontos 
volt a francia tanácsadók szerepe is. Ezzel 
szem ben a Habsburgok kiváltságát él ve-
ző horvátok, szerbek és erdélyi szászok 
mind végig szemben álltak a kurucokkal. 
Mi vel a franciákra többé nem tá masz kod-
hatott, a fejedelem Nagy Péter orosz cár ral 
próbált szövetséget kötni, de Ber csényi 
tárgyalásai nem jártak sikerrel. A ku rucok 
vezetői megkezdték át pár to lá su kat a 
császáriakhoz. Mindenek te te jé ben egyre 
terjedt a pestis, főleg a rosszul é lelmezett 
és ruházott kuruc táborban. Az or szág ki-
merült, a fejedelem és emberei fo lyamatos 
hátrálásra kényszerültek. Szat már mellett, 
a majtényi mezőn pedig a még fegyverben 
lévő 12 000 felkelő is át adta zászlait a 
császáriaknak, másnap, 1711. május 1-én 
Nagykárolyban hi te le sí tették a békeok-
mányt. Rákóczi Fran cia ország után 1711. 
február 21-én Ro dos tóba ment örökre, 
birtokait feloszlatták a császárhű nemesség 
körében. A sza bad ságharc szerencsétlen 
végének, a nem zet tapasztalatlanságát és 
tu dat lan sá gát, valamint a pénz és fegyver 
hiányát tar totta, ami a 150 évig tartó török 
el nyo más egyik következménye volt.

*
Bem tábornok az 1848-as sza bad ság-

har cunk idején kiadott erdélyi és brassói 
ki áltványai, a Rákóczi-féle Barcasági 
Kiál tvány mintájára készültek, de a hord-
e rejük elmaradt, mert addigra a Kárpát-
me dence népeit a bécsi udvar egymás 
el len uszította, máig tartó gyűlölettel, az 
oszd meg és uralkodj elv alapján.


