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A szavak szivárványzása nemcsak térbeli, hanem
idõbeli is. A szavaknak idejük van, vagy másképp:
idõ van a szavakban, a mi idõnk, a használóké, a
mi történelmünk, mi magunk.

Esterházy Péter



Megjelent a önálló brassói magyar középiskola fennállásának 170. évfordulója alkalmából,
Papp József, a Felfalusi Kovács Antal Alapítvány elnöke szorgalmazására.
A kötet kiadását – Aranyosi István tanácsos közbenjárására – a Brassói Megyei Tanács finanszírozta.

|

|

Kiadó | Petki Pál iskolaigazgató
Szerkesztette | Dénes Jónás tanár
Borítóterv és mûszaki szerkesztés | Zilahi Imre

Az emlékkönyvet Petki Judit fotói illusztrálják.

|

|

© Áprily Lajos Fõgimnázium, 2007
500026 Brassó, Dupã Ziduri u. 3 szám, telefon/fax: +4-0268-415.355, e-mail: fogimnazium@gmail.com



170 év
a Római Katholikus Főgimnáziumtól

az Áprily Lajos Főgimnáziumig

|

emlékkönyv

|





E
L

Õ
S

Z
Ó

05

Elöljáróban

— Papp József

Ünnepre készülünk... Megünnepeljük iskolánk, az egykori Római Katolikus
Fõgimnázium alapításának 170., a nagy iskolaalapító Felfalusi Kovács Antal
halálának 150., iskolánk névadójának, Áprily Lajos születésének 120., halá-
lának 40. évfordulóját. Az ünnepek jó alkalmat nyújtanak visszaemlékezés-
re, számvetésre, de az álmodozásra is.

A 170 év egy nép/népcsoport életében, történetében kis idõ. Híres iskolá-
ink 900 vagy 450 évéhez képest nagyon kevés, viszont a 170 év magába sû-
ríti történelmünk legmozgalmasabb, legizgalmasabb, de sajnos legfájdalma-
sabb korszakait is: 1848, 1867, 1919, 1948, 1956, 1989 – a felsorolt évszám-
ok mind-mind ilyen momentumokat jelölnek. Az iskola régi, megsárgult,
megtépett, féltve õrzött Értesítõit, dokumentumait olvasva, szép álmokat, ter-
veket szövõ elõdeink nevével találkozunk, embereket ismerünk meg, akik
nagyszerûen meg is valósították elképzeléseiket.

Iskolánk múltja egyike a brassói mûvelõdéstörténelem ama témáinak, ame-
lyek bõségesen vetik fel a kulturális/tudományos fejlõdés leglényegesebb ele-
meit. Miként a hologram egyetlen pontja tartalmazza az egész képet, úgy mu-
tathatók ki iskolánk történetében az azokat létrehozó és fenntartó közösségek
mûvelõdési és gazdasági életének alapproblémái.

Kegyelettel és szeretettel hajtunk fejet az iskolaalapító nagysága elõtt, a ne-
héz idõkben az iskolát vezetõ igazgatók, illetve a tanulók értelmi, erkölcsi és
emberi kiteljesedéséért folyamatosan küzdõ tanárok elõtt. Õk sokszor egész-
ségüket, szabadságukat is képesek voltak feláldozni azért az ügyért, amit
igaznak tartottak, és amelyért megalkuvás nélkül tevékenykedtek. Iskolánk
mindenkori tanári kara sikeresen eleget tett – néha a legmostohább körülmé-
nyek között is – feladatának: az ifjúság tömegeit képezte/nevelte, segítette az
emberré válás folyamatában. Adja Isten, hogy ez a folyamat az iskola jogi és
szellemi utódában, az Áprily Lajos Fõgimnáziumban is hosszú évszázadokon
át folytatódjon még.

Köszönetet mondok volt diákjainknak, akik készségesen tettek eleget felké-
résemnek és visszaemlékezéseikkel hozzájárultak az emlékkönyv érdekeseb-
bé/értékesebbé tételéhez.

Hálásan köszönünk minden erkölcsi és anyagi támogatást, mindazoknak,
akik hozzájárultak emlékkönyvünk megjelenéséhez. 

Nélkülük lehetetlen lett volna megszerkesztenünk. |
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Tanítványok, mesterek, Toshiba

— Dénes Jónás

Bocsáss meg, nem volt elég idõm ahhoz, hogy rövid legyek – írta állítólag
Blaise Pascal egy közeli barátjának címzett hosszú levele végén.

Az optimális idõbeosztással amúgy, Pascalhoz hasonlóan, minden valami-
revaló szerkesztõ hadilábon szokott állni, én is, mégsem kell megijedni:
másfél hónapnyi megfeszített iram után menekül az emberbõl minden
grafomán hajlam. S bár nem feltétlenül hízelgõ egy kiadvány tartalmára
nézve, ha lényegét az elõszóban kell kifejteni, néhány technikai jellegû út-
mutatás talán nem volna haszontalan.

Százhetven év eseményeit egy százhatvan oldalas kötetbe gyömöszölni
eleve reménytelen vállalkozásnak tûnhet. Megpróbáltuk. Az eredményrõl
nyilván az olvasó dönt. Most pedig jöjjön egy rövid kitérõ.

Amikor Petki Pál igazgató úr – tavaly decemberben – elõször vetette fel a
jubileumi emlékkönyv megjelentetésének gondolatát, rögtön egy idegesítõ
dilemmahelyzetben találtuk magunkat. A látszat ellenére, történelem- és vi-
lágfelfogásunk még mindig kényszerképzet-szerûen múltcentrikus, épp
ezért a hõsi idõk közéleti dicsõítésében annyi manapság a disszonáns elem,
mint magyar fociban a szerelési hiba. Nem szerettük volna a 19. század ele-
jének ódai hangfekvésébõl maguknak még ma is ideológiát gyártó búshon-
fiak táborát szaporítani. Tisztelegni akartunk százhetven év kitartása, embe-
ri teljesítménye elõtt: empatikusan, büszkeséggel, de hiteltelen, hamis túl-
zásoktól mentesen. Vissza az eredeti kerékvágásba.

Papp József tanár úr javaslata alapján elsõsorban azoknak adtunk lehetõ-
séget az emlékezésre, akiket minden jóindulatú történetírói igyekezetnél al-
kalmasabbaknak gondoltunk a múlt valószerû, közvetlen felidézésére – az
egykori diákoknak. Kötetünk legvaskosabb és leghangulatosabb fejezetét az
õ szubjektív, korosztályonként változó tartalmú és hangvételû írásaik alkot-
ják. Az összképnél lényegesebbek a részletek, egyetlen nagy narráció he-
lyett egyedi történetek szövevényeit kínáljuk a kedves olvasónak. A valami-
ért fiatalos költõi lázadásnak hitt nagyotmondástól a zavarbaejtõ szerénysé-
gig szinte nincs hiányzó árnyalat, pedig a szerzõi névsor korántsem teljes.
Soha nem is lesz/lehet az. Szûkebb vagy tágabb környezetünkben ma a
brassói magyar középiskola több ezer véndiákja él; naprakészen frissített
adatbázis hiányában gyakorlati lehetetlenség volna mindenkit számon tar-
tani. Nem marad más hátra, elnézést kell kérnünk az esetleg méltatlanul
kimaradottaktól, ugyanakkor sajnáljuk a felkérést elutasítók hozzáállását. A
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Visszaemlékezések fejezetben elsõsorban olyan személyiségek szövegei je-
lennek meg cenzúrázatlanul, akik a maguk szakterületén az idõk során ki-
magasló eredményeket értek el, így – minden hiányosságával együtt – a
szerzõi lista tiszteletet parancsoló, és önmagáért beszél. Az elhunyt véndi-
ákok (írók, költõk) nyomtatásban már megjelent írásaiból is részleteket rep-
rodukáló fejezet legszembetûnõbb sajátossága az alázat, mellyel a nagy ta-
nítványok mestereikrõl beszélnek. Ha egy napon valaki elmeséli története-
met, mondja el, hogy Akhilleusz és Hektor korában éltem, a legenda szerint
így fogalmazott Akhilleusz temetésén maga Odüsszeusz. Megépíteni a tró-
jai falovat, egyetlen éjszaka alatt bevenni az egy évtizeden át ostromolt vá-
rat, majd mások nagyságáról/érdemeirõl értekezni, kell hozzá egy adag sze-
rénység/visszafogottság.

Helyet kaptak a kötetben a klasszikus emlékkönyvekbõl kihagyhatatlan
iskolatörténeti tárgyú elemzések, illetve végzõs-diák névsorok is, mert tar-
talmuk információértékénél fogva a hasonló jellegû írások késõbbi számve-
téseknek lehetnek referenciái. A Laudációk lírai hangulatú, illetve
tudományosabb próbálkozásai már a puszta adatszerûség értelmezéséhez
szolgáltatnak modellt.

Nagy kár, hogy nem DVD-formátumban jelenik meg a brassói magyarok
létfolytonosságát jelképezõ iskola emlékkönyve. Egy gondosan összeállított
Making of felfedhetné a múlt történéseiben kétségkívül benne rejlõ humo-
rosabb/kedélyesebb hangvételt – ennek jelenlegi aránya, azt hiszem, elenyé-
szõ – és visszaadhatná a szerkesztés, bár felelõsségteljes, de olykor humo-
ros fordulatokkal tarkított pillanatait.

Mert például ki nevezne el ma Zsugorinak egy olyan gazdasági társaságot,
melynek ellenõrzõ szervét Hangya szövetkezetnek hívják, és amelynek leg-
fõbb célja, hogy a Fõgimnázium anyagi hátterének biztosításához a maga
módján hozzájáruljon? Vagy: ki hinné, hogy a rókavadászat valamikor fon-
tos nemzetközi sportágnak számított? Végül ki gondolná, hogy ha korrektú-
rázás közben véletlenül elalszunk olyan negyedórányira a Toshiba laptop
billentyûzetén, körülbelül 32 oldalt tudunk beírni csupa szóközzel? 

Talán nemcsak a példát statuáló elõdök utódaira háruló átlag kötelessé-
günknek tettünk eleget a – Zilahi Imrének köszönhetõen – most elõször igé-
nyes kivitelezésben megjelenõ emlékkönyv publikálásával, hanem egy le-
tûnt, de mérvadó világba is sikerült pillanatfelvételnyi betekintést nyújta-
nunk. |

Köszönet Petki Pálnak és Gál Andreának az olvasószerkesztésben nyújtott
segítségükért. Hálásak vagyunk azoknak a IX. B és XI. C osztályos diákok-
nak, akik a kéziratokat gépelték.
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A brassói Római Katholikus
Fõgimnázium rövid története

— Papp József

Brassóban a német lovagrend, illetve a szászok letelepedése elõtt az õslakos-
ság nagy része magyar volt. A város hajdani lakóinak etnikai hovatartozását
a magyar helynevek igazolják: Salamon köve, Szent Márton hegy,
Mártonfalva, Köszörû patak, Bolonya stb.

A kunok portyázásai nagy pusztításokat okoztak, de nem irtották ki telje-
sen az itt élõket, a lovagok letelepedésekor a Barcaság nem volt teljesen la-
katlan. Vilmos püspök 1212-ben kiadott oklevele a lovagoknak adományo-
zott terület magyar/székely lakóiról tesz említést. 1388-ban Zsigmond király
a Szentágotai családnak adományozza Tohánt. 1364-ben Lajos király Jakab
brassói bíró kérésére vásárjoggal ruházza fel a települést. A XIV. és XV. szá-
zad környékén szép számban fordulnak elõ magyar nevek az okiratokban
(Bánffi, Medvés, Ördög, Soósdi, Ötves, Geréb).

A reformáció koráig Brassóban két egyházközségrõl tudunk: a belvárosi-
ról (Vár) és az óbrassóiról (Szent Bertalan egyházközség). Mindkét templom
mellett már a XIV. századtól mûködtek iskolák. Az oktatás hivatalos nyelve
a latin volt, de elképzelhetetlen, hogy valamilyen szinten ne folyt volna ma-
gyar nyelvû képzés is ezekben a kezdeti intézményekben. A Kolostor utcá-
ban a Domonkos-rendi kolostor, illetve a jelenlegi Szent János templom és
kolostor egykor a Klarissza-apácáké volt. Mindkét kolostorban foglalkoztak
tanítással. A korban a lánynevelést se hanyagolták el – a képzés az apácako-
lostor feladata volt.

A belvárosi parókiához tartozott a Kórház utcai ispotálytemplom, a már-
tonhegyi Szent Márton templom és a bolonyai Leprások Kápolnája.

Brassó az akkori Erdély legnépesebb települése volt.
A városi iskolákon kívül falusi iskolák is léteztek. Az 1520-as évi összeírás

a Barcaság 13 helységében tesz említést iskolamesterekrõl, eszerint éltek ta-
nítók Hídvégen, Veresmarton, Prázsmáron, Feketehalomban, Földváron,
Höltövényben, Szászmagyaróson, Keresztényfalván, Rozsnyón, Vidombá-
kon, Volkánban, Szászhermányban és Homoróddarócon is.

1385-tõl számos brassói diák iratkozott be a bécsi Egyetemre, õk elõzõleg
szülõvárosukban részesültek európai szintû képzésben. 1385 és 1450 között
77 brassói diák végzett Bécsben, s ezzel Brassó megelõzte Erdély bármely
más városát. A szász városvezetõség gondosan vigyázott arra, hogy a német
iskolamesterek mellett a magyar iskolamesterek is az egyház fizetett alkal-
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mazottai legyenek. Taníttatásukról is gondoskodtak. Elõfordult, hogy az is-
kolamester külföldi egyetemi végzettséggel rendelkezett. A városi tanács ar-
ra is ügyelt, hogy a magyar intézményeknek – ezen belül az iskoláknak is –
városi háza legyen.

A reformáció tanainak terjesztését Erdélyben Johannes Honterus kezdte
meg 1542-ben. Átszervezte Barcaság egyházait és iskoláit. 1544-ben a volt
városi iskola, a mai Honterus Líceum õse már anyanyelven (német) oktatott,
de komoly szerepet kaptak a klasszikus nyelvek is. Az új iskolarendszer leg-
fontosabb eleme az anyanyelvû oktatás bevezetése volt. Honterus nyomdát
is alapított, tankönyveket adott ki, elõsegítette az iskolarendszer és az új val-
lás fejlõdését.

Az iskolának számos magyar tanítványa is volt. Anyakönyvének elsõ ol-
dalán található az árkosi Veres Péter neve, aki késõbb az iskola lektora lett.

A reformáció után a katolikus papság mûködése megszûnt, a szerzetesek
elvándoroltak, vagy világi foglalatosságot találtak maguknak, hiszen 1690-
ig nem volt katolikus templom Brassóban. A közeli városok közül csak
Gyergyószentmiklós és Csíkszereda (Somlyó fíliája) maradt katolikus. Más-
hol – Baróton, Jegenyén, Kisbácson – csak szórványosan maradt egy-egy
plébánia. A templomok és a kolostorok üresen maradtak, ezzel megszûntek
a katolikus egyházi iskolák is. Az üresen maradt templomok és kolostorok
közül a domonkosokét a város a magyaroknak adta – tulajdonképpen csak a
szentélyt, mert a templomhajóban gabonaraktárt rendeztek be. 

A szász papok nagyrésze áttért az új vallásra. Mivel a katolikus hitélet a
Barcaságon gyakorlatilag megszûnt, a városi és a vidéki magyarság is kény-
telen volt felvenni az új vallást, cuius regio, eius religio alapon. Anyanyel-
vüket azonban megtartották. A Brassó körüli magyar falvakban a papok
mellett iskolamesterek is tevékenykedtek. A magyar nyelvû falusi oktatás
Erdély területén elõször a Barcaságban kezdõdött. 1544 és 1800 között állí-
tottak már össze – igaz, nem teljes – listákat magyar iskolamesterekrõl. Az
elsõ okirat, amely brassói iskolamester nevét (Theodorikus) említi, 1388-ból
való.

A Honterus Gimnáziumban magyar származású diákok is tanultak. Itt
kezdte meg tanulmányait Dávid Ferenc és Károli Gáspár is.

A megmaradt, kevés számú katolikusnak 1688-ig nem volt sem temploma,
sem iskolája. A brassói katolicizmus visszaállítása a jezsuiták érdeme. A re-
formáció után õk telepedtek le a városban leghamarabb, de velük együtt a
Ferences-rendbeliek is megjelentek. A katolikus iskolák újraindítását az
1694-bõl megõrzött anyakönyvek bizonyítják.

A brassói magyar iskolát anyagilag hathatósan támogatták a brassói
harmincadhivatal (a berecki, törcsvári, tömösi és bodzai vámokat összefogó
szerv) református bérlõi. Ez különösen az 1660-as évek után volt fontos, mi-
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után a város nem folyósította rendszeresen a magyar papok és iskolameste-
rek fizetését.

Mária Teréziának az a rendelete, miszerint a brassói magisztrátusban
egyenlõ számban legyenek katolikus és protestáns szenátorok, a 19. század
elején olyannyira feledésbe merült, hogy 1815-tõl 1848-ig a városi tanácsba
nemhogy magyar, de még német katolikus sem juthatott be.

A hivatalosságok azzal mentegetõztek, hogy nem találtattak olyan egyé-
nek, akik megfelelõ felkészültséggel rendelkeztek volna. Persze, hogy hiá-
nyoztak a jól felkészült, értelmiségi katolikusok, hiszen akkortájt katolikus
orvos, gyógyszerész Brassóban egyáltalán nem létezett, és a céhek nagy ré-
sze sem alkalmazott katolikusokat, de még magyar protestánsokat se.

A 19. század elején Brassó és Háromszék mintegy 70.000 magyar lakójá-
nak csak egyetlen középiskolája volt, Kézdivásárhelyen.

Brassó, illetve Brassó megye magyarságának viszont létszükséglete volt
egy magyar középiskola létrehozása.

A Római Katholikus Fõgimnázium alapításának eszméje 1817-ben szüle-

Felfalusi Kovács Antal
apátplébános, a Római Katholikus
Fõgimnázium alapítója
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tett meg. A Brassóba látogató I. Ferenc király a következõ szavakat mondta
az õt üdvözlõ hitközség vezetõinek: Brassóban éppen helyén volna egy ka-
tolikus gimnázium. Más is tudatában volt ennek a valóságnak, az iskolát vi-
szont – az egyházközség gyenge anyagi körülményei miatt – nem lehetett
megvalósítani.

1825. április 12-én Lámásch József, az akkori plébános hosszasan tárgyalt
Bob János görög katolikus püspökkel a gimnázium megalapításáról. Bob
püspök alapítványt is létre akart hozni, de hirtelen bekövetkezett halála mi-
att a gimnázium létrehozása elmaradt.

1831-ben Bartolomeu Blajul zernyesti görög-keleti fõesperes azzal a kérés-
sel fordult az erdélyi kormányzathoz, az erdélyi püspökhöz és Lámásch Jó-
zsefhez, hogy közös erõvel állítsanak fel egy római katolikus gimnáziumot
Brassóban, a Szent Ferenc-rendi atyák telkén, illetve épületében. A Szent
Ferenc-rendi tartományi fõnökség azonban nem volt hajlandó lemondani a
telek tulajdonjogáról, így a terv nem valósulhatott meg.

A gimnázium létrehozása végül Felfalusi Kovács Antalnak köszönhetõ.
Felfalusi Kovács Antal 1791. február 3-án született Désaknán. Édesapja

Kovács János sóbányai tisztviselõ, édesanyja Szonda Anna volt.
A középiskolát Gyulafehérváron végezte, 1807-ben a gyulafehérvári pap-

növelde hallgatója lett, de teológiai tanulmányait részben a nagyszombati
egyetemen végezte. 1813-ban szentelték pappá.

Mérvadó mûveltségének, tudásának eredményeként 1815 és 1823 között
gróf Bethlen József gyermekeinek nevelõje volt.

1819-ben az õ buzdítására jött létre a kolozsvári Musikai Egyesület, amely
a késõbbiekben Zenekonzervatórium néven egészen 1919-ig mûködött. A
pesti Zenede és a Királyi Operaház ehhez képest csak évtizedek múltán ala-
kult.

1824-ben Zalatnán segédlelkész, 1825-tõl Szebenben tanár volt, 1825 és
1833 között Nagyágon (Hunyad megye) plébánoskodott.

1833-ban, Szabó Elek nyugalmazott professzor biztatására megpályázza
az erdélyi fõiskolák megüresedett fõtanfelügyelõi tisztségét. Erdély püspöke
a következõ ajánlással terjeszti fel:

Elsõ helyen ajánlom Kovács Antal nagyági plébánost, ki tud magyarul, né-
metül, románul, olaszul, franciául és latinul. Szerencsés észtehetségû, álta-
lános tudású, ritka szónoki képességû, munkabíró, tanításban és a lelkek
gondozásában kiváló eredményeket ért el.

1834-ben az országos iskolai felügyelõséget bízták rá.
Két év múlva kinevezést kap a brassói plébániára. Tevékenységét azzal

kezdte, hogy 1837-ben létrehozta a Kronstadter Wochenblattot.1838-ban a
Brassói Hírlapot indította el. Ez volt Brassó elsõ magyar nyelvû idõszakos
sajtóterméke.
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1837. szeptember 8-án bejelenti az egyháztanácsnak, hogy a plébánosi la-
kás ebédlõjében elindítja a gimnázum elsõ osztályát. Kérte, hogy a szüksé-
ges felszerelésekre és egy tanár bérezésére a tanács szavazzon meg 120 pen-
gõ forintot.

Felfalusi Kovács Antal apátplébános 1837. október 1-jén 20 tanulóval, sze-
rény körülmények között megkezdi a gimnázium elsõ osztályának tanítását.
Ezzel beindul a késõbbi Római Katholikus Fõgimnázium. A tanszemélyzet
biztosítása érdekében Kovács Antal Tusnádi Kovács Miklóshoz, Erdély püs-
pökéhez folyamodott, olyan papot kérve tõle, aki a segédlelkészi teendõ el-
végzésén kívül a tanári munka ellátására is alkalmas. A püspök e kérésnek
nem tudott eleget tenni. Amikor Kovács Antal 1837-ben megalapította a
gimnáziumot, elõször a gyulafehérvári püspökséghez folyamodott, onnan
kért tanárt. Nem tudtak küldeni, mert az egyházmegye még nem rendelke-
zett megfelelõ számú tanári képesítésû egyénnel, a papság pedig egyházi te-
endõkkel volt elfoglalva. Felfalusi Kovács Antal emiatt Leményi János foga-
rasi görög katolikus püspöktõl kért segítséget, aki Marosán (Muresan) Jakab
kispapot bocsátotta rendelkezésére.

Az elsõ iskolai év eredményeit a Siebenbürger Wochenblattban tették köz-
zé, aztán gyûjtést szerveztek, amely lehetõvé tette a második gimnáziumi
osztály beindítását is. A tanításhoz szükséges helyiségek biztosítását a pa-
rókia épületének átrendezésével oldották meg.

Az 1839/1840-es tanévben megnyílt a harmadik osztály is. Ekkor egy
újabb tanárt (Marosán Andrást) alkalmazták. A kötelezõ tantárgyakon kívül
rajzot, szépírást, éneket és zenét is tanítani kezdtek az iskolában. A tanárok
fizetésére ekkor már 600 pengõ forint kellett, amelyet Kovács Antal közada-
kozásból, de legtöbbször saját jövedelmébõl fedezett. A két világi tanár ala-
csony fizetését azzal pótolta, hogy nekik kosztot, szállást, fûtést és világítást
biztosított.

A tanintézmény késõbb további tanárokat alkalmazva – László József,
Weszely Károly (utóbbi a Brassói Lapok szerkesztõje is volt) – fejlõdött to-
vább. Az 1842/43-as tanévben beindult az V. osztály is. A tanulók és taná-
rok számának gyarapodása túlnõtte a plébánia kereteit. Szükség volt egy kü-
lön épületre, ahol a gimnáziumi osztályok nyugodt körülmények között
folytathatták tevékenységüket, és az iskola is tovább fejlõdhetett.

Az apát-igazgató fáradhatatlanul küzdött a szükséges engedélyek meg-
szerzéséért. A pénzalap elõteremtésére ismét kérést intézett a gyulafehérvá-
ri püspökséghez, illetve a bécsi udvarhoz. A jóváhagyás csak 5 év múlva ér-
kezett meg. A késés lehetséges oka, hogy sem a püspökség, sem a bécsi ud-
var nem lelkesedett a magyar nyelvû középiskola ötletéért, mert a már meg-
lévõ katolikus középiskolák is épp elég gondot jelentettek az Egyházmegyei
Hatóság és a Római Katolikus Státus vezetõinek. Nem szívesen vettek volna
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újabb terhet a vállukra.
Felfalusi Kovács Antal 1845-ben személyesen utazott Bécsbe, hogy a már

hat osztállyal üzemelõ gimnázium ügyét rendezze. Az 1847. július 12-én
kelt királyi leirat ígéretet tesz a gimnázium mûködése anyagi feltételeinek
szavatolására. 1847. július 24-én jóváhagyták az újonnan felépítendõ gim-
názium tervét, valamint költségvetését, sõt, kiutalták az öt tanár fizetését is.
Az iskolafenntartás egyéb költségeit az egyházközségnek kellett fedeznie.

Az új intézkedések eredményeként az öt osztályban 115-re emelkedett a
tanulók száma. 1848 tavaszán fogtak az építkezéshez – ugyanazon év no-
vember 1-jén a tanévet 127 tanulóval már az új épületben (a mostani B épü-
letrõl van szó) kezdhette meg a Római Katholikus Fõgimnázium.

A gimnázium ügye és a plébánosi tevékenység nem foglalta le annyira Ko-
vács Antalt, hogy másra ne jusson ideje. Még 1848 elõtt vasárnapi iskolát
szervezett plébániáján, ahol magyar és német ajkú híveit írni-olvasni taní-
totta. Népnevelõ munkát végzett, könyvolvasó egyletet hozott létre, nép-
könyvtárat, tornaintézetet, sportklubot létesített.

Az 1848-ban megalakult független Magyar Kormány a Királyi tanácsosi
méltóság kitüntetést adományozta neki, majd az Egyháztól pápai kamarási
címet kapott.

Az 1848/49-es tanév rendkívül rossz kilátásokkal indult az új épületben.
A tanítást januárban megszakították, a városi tanács a gimnázium épületét
kórháznak jelölte ki, ahol a császári és az orosz hadsereg katonáit ápolták.

Az új iskolaépület átadásá-
nak tényét rögzítõ század-
végi márvány emléktábla
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Vagyis a tanévet megkezdték, de nem folytathatták. Javában dúlt a magyar
szabadságharc. A küzdelmek Brassót sem kímélték. Ismeretesek azok a – ké-
sõbb véres összetûzésekké fajuló – forrongások, nemzetiségi ellentétek, me-
lyeket a szabadságáért küzdõ magyarságnak saját hazájában folytatnia kel-
lett. Brassónak, az itteni magyarságnak különösen nehéz volt a helyzete. A
várost és környékét uraló szászok elõször szóban is és írásban is elkötelez-
ték magukat a márciusban kivívott alkotmány, ezzel együtt pedig a magyar-
ság ügye mellett. Késõbb azonban ígéretüket megszegték, s a szabadság esz-
ményét cserben hagyva – bizonyára nagyobb elõnyök reményében – a csá-
szári hatalom kiszolgálói lettek. Hasonlóképpen viselkedett a brassói ro-
mánság is. 

Erdély más területein is játszódtak le hasonló pálfordulások, melynek kö-
vetkeztében egész városok, falvak pusztultak el, ártatlanok szenvedtek és
haltak meg. 

A forradalom leverése után az iskolát is nagy veszteség érte. A helyi ható-
ságok Kovács Antalt közveszélyesnek nyilvánították, javadalmazását meg-
vonták. Weszely Károllyal együtt csak papi mivoltuknak köszönhették to-
vábbi életüket.

1850-ben Marosán András tanár abbahagyta a tanítást, más pályára lépett.
1856-tól – osztrák utasításra – az iskolát algimnáziummá fokozták le. A la-

tin nyelvû tanítás helyett a németet tették kötelezõvé, ami a tanulók létszá-
mának jelentõs csökkenését okozta. 

Kovács Antal ugyan megmaradt igazgatónak, de az iskola helyzetén már
nem sokat tudott javítani. A rendkívül megerõltetõ munka, a viszontagsá-
gok megviselték az iskolalapító szívét. Halála elõtt három hónappal az isko-
la igazgatói tisztét Maroschan Jakabnak adta át.

1857. december 9-én, 67 éves korában, hosszas betegeskedés után hunyt
el. Nemcsak iskolaalapító, bölcs igazgató, hanem az intézet mecénása is volt.
Személyisége és helytállása kiváló példa maradt az utókor számára. A
bolonyai temetõben helyezték örök nyugalomra. Sírkövét 1939 õszén az ak-
kori VII. osztály diákjai, dr. Fejér Pál osztályfõnök vezetésével elhozták a te-
metõbõl, kijavítatták és 1940-ben az iskola elõcsarnokának oldalába falazták.

Bogdán János kereskedõ 1859-ben öt darab budai sorsjegyet ajándékozott az
iskolának. Az egyikkel 30.000 forintot nyert az Iskolatanács, az összegbõl pe-
dig megépíttette a Kolostor utca 5 szám alatti bérházat. A bérpalota évi 3.500
Ft jövedelmet hozott, amely lényegesen hozzájárult a további fejlesztésekhez.
Részben fedezte az iskola fenntartási költségeit és a tanárok fizetését is.

1873-ban megépült a vasútvonal, amely gyors gazdasági fellendülést ho-
zott Brassónak. A magyarság számaránya megnövekedett, az állami tisztvi-
selõk száma szintén emelkedett, és a környezõ vidék embereit vonzó ipari
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fejlõdés is mutatkozni kezdett.
Az 1867-es kiegyezés éve az iskola életében is változást hozott: a tanítás

nyelve végre a magyar lett. A fõóhaj most az volt, hogy az iskola nyerje visz-
sza fõgimnáziumi státusát. Elsõsorban a püspökség engedélyére/támogatá-
sára volt szükség, továbbá biztosítani kellett a mûködéshez szükséges anya-
gi alapokat. Miután minden feltétel teljesült, a hatóságok engedélyezték a
VIII. osztály elindítását, aminek egyenes következményeként az iskolát is-
mét fõgimnáziumi rangra emelték. Az 1872/73-as tanévtõl tehát nyolc osz-
tállyal mûködött az idõközben kibõvített tanári közösségû fõgimnázium.

Az iskola további fejlõdése ugyanakkor megkövetelte a nyilvánossági jog
elnyerését is. Ez sokáig késett, sok utánajárást igényelt, hiánya kétségtelen
hátrányt jelentett a többi iskolával szemben.

Maroschan Jakabot – érdemei elismerése mellett – 1875-ben nyugdíjazták.
Nyugdíjazását követõen a Gazeta de Transilvania szerkesztõje lett. Az isko-
la igazgatását Roszkosznyi Elek vette át, õt késõbb Kiss Gusztáv váltotta fel.

1880-ban az iskola a nyilvánossági jogot is megszerezte.
A kor fejlõdési üteme az iskolai tananyag korszerûsítését, a reformokat is

szükségessé tette. Hogy az új kihívásoknak megfeleljen, bevezették a reál
tárgyak oktatását, gyorsírást tanítottak, és nagyobb hangsúlyt fektettek a
nyelvoktatásra.

Az 1872/73-as tanévtõl, vagyis a fõgimnáziumi státus visszaszerzése óta a
tanulók száma ismét ugrásszerûen megnövekedett. Az ekkor már nagy
számban beiratkozott román tanulók esete azt bizonyítja, hogy – bár 1850
óta Brassóban is létezett román középiskola – a román szülõk szívesen ad-
ták gyermekeiket olyan fõgimnáziumba, ahol a német és a magyar nyelvet
is elsajátíthatták, illetve, hogy a Római Katholikus Fõgimnáziumban folyta-
tott oktatás szintje meghaladta a város más tanintézményeinek oktatási
színvonalát.

A századvégen, mint mondottam, a magyarság lélekszáma is emelkedõ-
ben volt a városban. Igen sokan közhivatali munkához is jutottak ekkor már.
Talán épp a demográfiai mutatóknak tulajdoníthatóan szervezték meg az ál-
lami oktatást. A tankerületi fõigazgató Koós Ferenc lett. 1885-ben Trefort
Ágoston vallás és közoktatási miniszter, tekintettel Brassó ipari és kereske-
delmi jelentõségére, valamint az akkori közmûvelõdési viszonyok követel-
ményrendszerébõl fakadó fokozottabb igények kielégítésére, a polgári isko-
lát és a szaktanfolyamokat nem tartotta kielégítõnek. A 26 745-ös számú
rendelettel megalapozta a Fõreáliskolát és a Kereskedelmi Akadémiát. Létre-
hozták a Polgári Leányiskolát és a Faragászati Iskolát.

Az új iskolák megjelenése következtében nõtt a versenyképesség, de fel-
merült a színvonal megõrzésének fontossága.

Túlzás nélkül kijelenthetõ, hogy a Római Katholikus Fõgimnázium nem
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veszítette el fontosságát és tekintélyét, sõt, megbecsülést vívott ki nemcsak
a katolikusok, de a más vallású magyarok körében is. A Fõreáliskola létre-
jöttével egyáltalán nem csökkent a Fõgimnázium tanulóinak száma.

1896-ban, a Millenniumi Év tiszteletére Vargyasi Ferenc igazgató díszkö-
tésben kiadta a Brassói Római Katholikus Fõgimnázium Millenáris Értesítõ-
jét. Ebben foglalta össze és értékelte a tanintézet addigi tevékenységét, fej-
lõdését. Az eltelt 59 év alatt (az 1848/49-es tanév megkezdõdött, de a bekö-
vetkezett mozgalmas idõk miatt nem volt folytatható) az iskolának 6307 nö-
vendéke volt, ahogy azt az alábbi táblázat mutatja:

Egy 23 évet felölelõ kimutatás szerint az érettségizett növendékek a követ-
kezõ pályák fele orientálódtak:

1. Lelkész, tanár, ügyvéd 15 (egyetemi tanár: 2)
2. Orvos 12
3. Katonatiszt 8
4. Állami tisztviselõ 63
5. Közigazgatási tisztviselõ 21
6. Magánhivatalnok 7
7. Birtokos és magánvállalkozó 10
8. Felsõbb tanulmányokat végez 24
9. Egyéb állású 17

Összesen: 179

A fenti számok önmagukért beszélnek, mutatják a Fõgimnáziumban folyó
oktatás színvonalát. Az idõk folyamán az iskola egy újabb, ezúttal kismére-
tû épülettel bõvült, melyben az önálló rajzterem is helyet kapott. Az iskola
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fejlõdése, a tanulók egyre növekvõ száma és az új, magyar tannyelvû isko-
lák megjelenése folytán az említett bõvítés is elégtelennek bizonyult. A
meglevõ épületek nem tették lehetõvé az oktatás/nevelés valódi megrefor-
málását – egyre égetõbb gonddá vált egy egészen új iskolaszárny megépíté-
se. A jelenlegi A épület körüli vita a századfordulón a Fõgimnázium, és ál-
talában a brassói magyarok legfontosabb eseményének számított. Az Egy-
házmegyei Hatóság és a Római Katolikus Státus is segítséget nyújtott az Egy-
házközségnek, amely megvásárolta a Kolostor utca mögötti Timár-kertet:
1900. június 1-jén nekiláttak az építkezésnek. A munka olyan lendülettel
folyt, hogy az épületre még a tél beállta elõtt rákerült a fedél. 1901 szeptem-
ber elsejére az utolsó simításokat is befejezték.

Az avató beszédet 1901. novem-
ber 3-án gróf Majláth Gusztáv Kár-
oly erdélyi püspök tartotta: az új
épületet az iskola védõszentjének,
Szent Imrének oltalmára bízta. A
rendkívüli esemény fontosságát és
hangulatát kiválóan érzékelteti id.
Szemlér Ferenc tanár két verse, az
Ünnepi óda, illetve az Ünnepi dal –
utóbbihoz Jaschik Gyula zenetanár
szerzett dallamot.

A századfordulón 13 ún. rendes
tanár és 4 kisegítõ tanár oktatott. Az
iskola könyvtára, szertárai évrõl-év-
re gyarapodtak. A szemléltetõ esz-
közök egyre tökéletesedtek. 1953-
ban, amikor jómagam is tanítani
kezdtem, a fizika laboratóriumban
az eszközök nagyrésze az elsõ világ-
háború elõtti idõkbõl származott,
ennek ellenére tökéletesen lehetett
használni õket. 

A tanári könyvtárban 5000, a di-
ákkönyvtárban több mint 1000 köte-
tet õriztek. Az iskola mindig is igye-
kezett segíteni a rászoruló, jó maga-
viseletû és megfelelõ tanulmányi
eredményekkel bíró tanítványokon.
1841-ben a kolozsvári Katholikus Bi-
zottság az iskolában végzett négy

Felfalusi Kovács Antal eredetileg bolonyai temetõben elhe-
lyezett sírköve. A restaurálást követõen, 1940-ben az iskola
fõbejáratának falába építették be.
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legjobb tanulónak ösztöndíjat biztosított a továbbtanuláshoz, 1851-ben
fõtanhatóság 15, egyenként 60 pengõs ösztöndíjat biztosított a brassói Fõ-
gimnázium végzõseinek. 1873-ig 36 tanuló kapott hosszabb-rövidebb idõre
60 pengõs ösztöndíjat a közalapból, a kiutalt teljes összeg körülbelül 4788
Ft volt.

A központi alapon kívül az iskola tandíjmentességet vagy tandíjkedvez-
ményt biztosított az iskolai alapból, illetve közadakozásokból befolyó össze-
gekbõl az arra érdemes, leginkább rászoruló diákoknak.

A századfordulón, de talán elõtte is, magánszemélyek, intézmények, ban-
kok, minisztériumok folyósítottak pénzösszegeket, hoztak létre alapítványo-
kat az ösztöndíjrendszer megfelelõ kiépítése céljából.

1837-ben, az alapításkor csíktusnádi Kovács Miklós püspök maga is ala-
pítványt hozott létre a Római Katholikus Fõgimnázium támogatására.

1907-ben egy bizonyos özvegy Mártonné elhunyt fia emlékére létrehozta
a László Gerõ Alapítványt 7000 korona alaptõkével. Ennek kamatjából a már
egyetemeken tanuló, de egykor a Római Katholikus Fõgimnáziumban vég-
zett, erkölcsös és vallásos életmódjukról tanúságot tévõ, kiváló tanulmányi
eredményeket felmutató fiatalokat jutalmazták meg.

1915-ben kimutatás készült a Római Katholikus Fõgimnázium akkori
igazgatója által kezelt alapokról: az 1890-ben alakult dr. Vajna Alapítvány
alapjából 220 korona, az 1889-ben létrehozott önképzõköri alapból 4468 ko-
rona, az 1891-ben létesült Ifjúsági zászlóalapból 633 korona, az 1892-tõl
mûködõ Szent Péter Alapítvány kezdõösszegébõl 437 korona, az 1907-ben
elindított kirándulási alapból 1887 korona, az 1907-ben alakult Bándi Ala-
pítvány pénzébõl 237 korona, a szintén 1907-ben létesített Márkus Deák
Alapítvány tõkéjébõl 211 korona, a koronázási jutalom alapjából 246 koro-
na, az 1910-ben alakult Buslig József Alapítvány tartalékából 421 korona, az
1913-ban érettségizett diákok alapítványának adományaiból pedig 150 ko-
rona állt rendelkezésre.

A Fõgimnázium tantestülete 1896-ban megalakította a Kovács Antal segí-
tõ egyesület ifjúsági segélyalapját, mely 1915-ben 5762 koronával gazdál-
kodhatott. A szegény sorsú tanulókat pártfogoló egyesületnek alapszabálya
és pecsétje is volt, vezetõsége négy fõbõl, az elnökbõl, pénztárosból, jegyzõ-
bõl és könyvtárosból állt.

A gyenge anyagi hátterû diákoknak több típusú segítséget is próbálták
nyújtani. Pénzbeli: az egyesület az arra érdemes tanulók szállásköltségeit,
illetve napi ellátását részben vagy egészben fedezte. A pénzbeli segítség ki-
terjedhetett a felvételi díjra vagy akár a tandíjra is. Közvetett anyagi segít-
ség: az egyesület kölcsönkönyvtárat tartott fenn, a hátrányos helyzetû tanu-
lókat tankönyvekkel látta el, ruhanemût adományozott nekik, valamint or-
vosi ellátásban részesítette õket.
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A tanári kar közéleti, tudományterjesztõ, közmûvelõdési és mûvészi tevé-
kenységet is folytatott. Baráczi Sándor 1884-ben balladagyûjteményt adott
ki Költõi képek címmel. Ugyanõ közölt értekezéseket különbözõ hazai la-
pokban.

Gyárfás Tihamér mûvészettörténeti, irodalomtörténeti és heraldikai cik-
keket írt az Erdélyi Múzeum, Századok, Vasárnapi Újság, Közmûvelõdés és
Irodalomtörténeti Közlemények címû lapokba.

Az évente megjelent Értesítõkben irodalmi, irodalomtörténeti, pedagógiai
és tudományos dolgozatok is jelentek meg. Az egyikben Szélyes Dénes
Baróti Szabó Dávidról, Ágoston Lajos pedig a harmadfokú egyenletek meg-
oldásairól értekezett.

Dr. Heszke Béla Brüsszeli délután címmel publikált tanulmánykötet, mi-
közben írásai a Brassói Naplóban, a kolozsvári Erdélyi Tudósítóban és a He-
likonban is megjelentek.

Az iskola tanárai évente több elõadást/elõadássorozatot tartottak.
Terstyánszky Sándor egymaga is legalább tíz elõadást tartott az elektromos
áram alkalmazásairól (telegráf, telefon, röntgen-sugarak stb.) egyetlen év le-
forgása alatt (1906). A téli hónapokban az iskola tanárain kívül a Fõreális-
kola, a Felsõkereskedelmi Iskola és a Leányiskola tanárai is tartottak elõadá-
sokat a Római Katholikus Fõgimnázium Dísztermében.

Az 1889/90-es tanévben megalakult az Önképzõkör. Alapszabályzatot ír-
tak, amelyet az egyházmegyei fõtanhatóság is elfogadott. Évente 10-15 ren-
des elõadást, ezen kívül pedig több rendkívüli, valamint díszelõadást tartot-
tak. A gyûléseket az ifjúsági elnökök vezették. Tevékenységi körébe a saját
írások felolvasása, szavalás, szabad vita, esztétikai, etikai kérdések megvita-
tása és tudományos felolvasás (késõbb vetített képekkel is) tartozott. Az
évente kiírt irodalmi, történelmi pályatételek nyerteseit díjazták, a nyertes
pályamûveket a Munkára fel! elnevezésû diáklapban tették közzé. Pályáza-
tokat egyébként olykor magánszemélyek is írtak ki és díjaztak. Hutirai Gyu-
la magyar királyi fõhadnagy például 1909-ben 20 korona jutalmat ajánlott
fel a gróf Széchenyi István életmûvét legmegfelelõbben méltató diáknak.

A pályatételeket leszámítva útleírásokkal, természettudományi dolgoza-
tokkal is jeleskedtek az önképzõkörösök. Késõbb a tagsági díjakból és fel-
ajánlásokból alapot hoztak létre.

A századfordulón az önképzõkör felvette a Szent Imre Önképzõkör nevet.
1906-ban a körnek 90 tagja volt. Az említett évben 12 rendes, 3 rendkívüli
és egy díszgyûlést tartottak. 107 dolgozat érkezett be, 40 próza és 67 vers,
melybõl 26 prózai dolgozatot és 25 verset a bíráló bizottság elfogadott – a
legjobbakat díjazták, és közölték a Munkára fel! címû diáklapban.
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Az iskola – általában éves rendszerességgel – kirándulásokat is szervezett.
1905-ben 65 tanuló vett részt a túrán, a Bükszád – Szent Anna-tó – Bálvá-
nyos – Tusnádfürdõ útvonalon.

1910-ben nagyobb kirándulást szerveztek Temesvár nevezetességeinek, a
Duna alsó vidékének, különösen a Kazán-szoros vidékének megtekintése
céljából. Báziástól egészen Adakálé szigetéig hajóztak le, majd az új fogas-
kerekû vasúton Bukovárra érkeztek. Megnézték Sarmisgetuzát, késõbb
Hátszeget is.

Az elsõ világháború elõtt, az 1913/14-es tanévben a VII-VIII. osztályban
már céllövõ gyakorlatokat végeztek és katonai nevelés is folyt. A fegyver-
használat megismertetése és az általános katonai felkészültség biztosítása
volt a cél. 1914. május 31-én céllövõ versenyt tartottak Kolozsváron, csapat-
versenyben a brassói Fõgimnázium tanulói gyõztek. Az eredményhirdetés
után a katonazenekar a brassói diákokat egészen a szálláshelyükig kísérte.

Az 1914/15-ös tanév szeptember 15-én kezdõdött, az elõadásokat nem le-
hetett hamarább megkezdeni, mert a mozgósítás kezdetétõl (1914. július
31.) a szertárak, könyvtárak, az igazgatói iroda és lakás kivételével az inté-
zetet hadi célokra foglalták le. Szeptember 10-én a tantermek felszabadul-
tak, s így a tanítást végre meg lehetett kezdeni. A tanórák – a szabályszerû
ünnepnapok kivételével – megszakítás nélkül folytak egészen május 17-ig.
Igaz, a tornatermet és a mellékhelyiségeket továbbra is a katonaság számá-
ra tartották fenn. Újsághy József tanár hadba vonult, õt Balogh József vallás-
tanár helyettesítette önkéntesen. A háború a tanítást nem zavarta, legalább-
is nem annyira, hogy meg kelljen szakítani azt. A tornateremben könnyeb-
ben sérült katonákat helyeztek el. A katonaság nagy mennyiségû vizet és
gázt fogyasztott, ennek az árát a városi tanács nem volt hajlandó kifizetni, a
számlák törlesztése az iskolára hárult. Problémák a tisztasággal és a rongá-
lásokkal is akadtak.

A VIII.-os hadbavonuló tanulók érettségi vizsgáit április 8-án tartották, az
érettségi bizonyítványokat pedig már április 9-én kiosztották.

A tanári kar, a diákság és a szülõk kivették részüket a humanitárius akci-
ókból. A sebesülteknek ajándékot, fehérnemût, ünnepekkor kalácsot, bort,
dohányt adtak, de jótékonysági elõadásokat, gyûjtéseket is szerveztek. A
népfelkelésre alkalmas VII.-es diákok vizsgáit május 5-én tartották meg.

Az 1915/16-os tanévben az elõadások szeptember 16-án kezdõdtek és –
megszakítás nélkül – május 25-ig tartottak. A VIII. osztályos tanulók vizsgá-
it a népfelkelõ szemlén alkalmasnak talált VII. osztályosokéval együtt má-
jus 6-án és 8-án tartották. A háborús évek leírásakor fontos megjegyezni,
hogy a tanulók létszámát a háború nem befolyásolta, a felsõbb három osz-
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tályban a létszám csak a besorozott vagy az önként jelentkezõk számával
csökkent – annak ellenére, hogy a Fõgimnázium tanulói közül sokan részt
vettek a háborúban. 1916-ban a következõ VIII.-os tanulók jelentkeztek ön-
ként: Bosi Endre, Botár Mihály, Májai Gyögy és Teleki István. Az 1913/14-es
év végzõsei közül 14-et besoroztak, ketten katonai iskolába mentek. Az
1914/15-es iskolai év végén 19-en vonultak be. Az 1916-os áprilisi népfel-
kelõ szemlén alkalmasoknak találtattak közül 5-en már május 29-én bevo-
nultak, ketten pedig katonai iskolában folytatták tanulmányaikat.

1916. augusztus 28-án a román hadsereg elfoglalta Brassót. Az Árpád-
szobrot ágyúval lõtték, de a szobor sértetlenül maradt. Szeptember 13-án
reggel hat erõs robbanás rázta meg a vidéket: a szobrot felrobbantották. A
robbantás elkövetõi odavesztek.

A románok bejövetelével a közbiztonság is megromlott. Az iskolát – rész-
ben – kirabolták, behatoltak a földszinti termekbe és a pincébe, letörték a
vízcsapokat, a víz pedig elárasztotta pincéket. Kifosztották az igazgatói la-
kást is. Szerencsére a szomszédban lakó Cipu János nyugalmazott pénzügyi
tanácsos, az iskola volt növendéke felfigyelt a betörésre, és gondoskodott a
víz elzárásáról, levezetésérõl. A rablásnak a román katonák vetettek véget.
Cipu János kérésére katonai õrséget rendeltek el, lezárták a teljes épületet, a
kulcsokat pedig átadták Meisel József apátplébánosnak.

Az 1916 õszén bekövetkezett változások, az idõközben bevonult 44 diák és
a városba érkezõ sebesültek egyre növekvõ száma megnehezítette az iskola
életét. A német katonaság lefoglalta az épületet, így a tanítás csak 1917. feb-
ruár 15-én kezdõdhetett meg. Összesen 174 tanuló iratkozott be, a többiek
idõközben a környezõ városokban találtak maguknak tanulási lehetõséget.

Az 1917/18-as tanévben Ágoston Lajos igazgató nyugdíjba vonult, helyét
Szemlér Ferenc vette át. Akadályozta a tanítást a négy hiányzó tanár, a di-
ákhiány és a helyszûke, ugyanis ekkor már a Fõreáliskola is a Fõgimnázium
épületében mûködött.

Nem sokkal a tanítás megkezdése után szünetet tartottak, a hirtelen kitört
spanyoljárvány miatt, amely – egyébként – az iskola tanulóit nem érintette
számottevõen.

Az új történelmi fordulat bizonytalanságot keltett. A román uralom évei:
1919-1925 címû könyvében a következõket írja Dr. Balázs András: ...az er-
délyi románság a gyulafehérvári népgyûlésen, december 1-jén a románlakta
területeknek a román királysággal való egyesülését kimondotta. Erdély meg-
szállása nemsokára befejezett ténnyé vált, s Románia az 1918. december 11-
i rendelettörvénnyel törvénykönyvébe iktatta a gyulafehérvári határozatokat.

Az új állami beosztás az egyházmegyei élet egész mezején nagy anyagi és
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szellemi eltolódásokat, lényeges elváltozásokat idézett elõ, melyek új, súlyos
feladat elé állították Erdély katolikus népét. Erdély katolikus népe – a többi
kisebbséggel együtt – az új uralomhoz lojálisan igyekezett viszonyulni, s a
maga részérõl minden lehetõt elkövetett, hogy az új viszonyok között vallá-
sának, nyelvének és fajiságának megtagadása nélkül, rendszeretetével, mun-
kásságával hasznos, sõt alkotó eleme legyen az új államnak. Az új rendszer
a maga hatalmi berendezkedését, az úgynevezett konszolidációt, a kisebbség
legyengítésével, teljes háttérbe szorításával véli megalapozni. Intézkedései
jórészt fokozatos támadássá válnak õsi jogok és javak, törvények és intézmé-
nyek ellen, melyek általában a faji és vallási kisebbségek életének, fennma-
radásának éltetõ elemét, levegõjét képezik. Az új korszak a küzdelem jegyé-
ben indult el, s magán viseli az elnyomott nép minden lelki fájdalmát, a ma-
ga sötét színeivel.

A jogi és vallási kisebbségek létezésének államjogi kereteit a Párizsban kö-
tött kisebbségi különegyezmény és az úgynevezett Gyulafehérvári Határo-
zatok szabták meg. A különegyezmény többek között biztosította a törvény
elõtti egyenlõséget faji, nyelvi, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül,
ugyanazokat a polgári és politikai jogokat, mint a többségnek, illetve a ki-
sebbségi nyelv szabad használatát a magán-, üzleti és vallási életben, bíró-
ságok elõtt stb. A 11. cikk értelmében Románia hozzájárul ahhoz, hogy az
erdélyi székely és szász közgyületekben, a román állam ellenõrzése mellett,
vallási és tanügyi kérdésekben helyi önkormányzatok jöjjenek létre. Ezzel a
jogi helyzettel szemben, amelyet a román Kormány szívesen és fennen hir-
detett kifelé, a külföldi aggályok eloszlatása céljából, a valóság – mindany-
nyian tudjuk – egészen más volt.

Az 1919/20-as iskolai évben a tanárok és tanulók egyaránt érezhették az
élet egyre súlyosbodó terheit. A rettenetes drágaságon, szegénységen kívül
a bizonytalanságból származó lelki gyötrelmek is nehezítették az iskolai te-
vékenységet. Az újrakezdés pillanataiban az egyetlen támaszt az egyház je-
lentette. 1919 márciusában Majláth Gusztáv püspök látogatása vigasztalást,
megnyugvást és némi reményt jelentett. Az iskolai értesítõ anyagi, illetve
más okokból pár lapra zsugorodott.

1919 január 1-jével megszûnt az állami segély, de az Iskolafenntartó Fõha-
tóságot érzékenyen sújtotta a földreform is. A birtokában lévõ 14 000 hold
mezõgazdasági birtokból 60 hold, a 11 000 hold erdõbõl 1 900 hold maradt.
A bankbezárások miatt a készpénz sokat veszített értékébõl. A pénzbeváltás
következtében (2 korona = 1 lej) az alapítványok tartalékai elértéktelened-
tek. A Státus több intézetét, közöttük a brassóit is algimnáziummá akarta át-
alakítani, a brassói római katolikus egyházközösség azonban – nagy anyagi
áldozatok árán – mégis fenntartotta a Fõgimnáziumot.
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A bevezetett román tanterv lényege az volt, hogy a modern nyelvek és a
reáltárgyak elõtérbe kerültek. Az állam ellenõrzõ szerepe egyre fokozódott.
Francia mintára általános elv lett, hogy felsõ osztályokba csak a megfelelõ
elemek kerülhettek, kiválasztásuk vizsga alapján történt. Ettõl fogva az V.
osztályba csak az iratkozhatott be, aki a felvételi vizsgát sikeresen letette. A
vizsgabizottság elnökét az állami szervek nevezték ki.

Az 1919/20-as tanévben bevezették a román nyelv tanítását is. Harmadik
osztálytól a román történelmet, földrajzot és az alkotmánytant román nyel-
ven kellett tanítani (Anghelescu közoktatási miniszter 100 088/100 090 szá-
mú rendeletei alapján). A magántanulókat kizárták a felekezeti iskolákból.

A következõ, 1920/21-es iskolai évben újabb váratlan nehézségek adód-
tak. A kisebbségi iskolák tanárainak fizetése nagy mértékben csökkent, elõ-
ször 80%-ra, majd 60%-ra, miközben az állami iskolákban tanító tanárok fi-
zetése több mint kétszeresére nõtt a felekezeti iskolákban tanítókéhoz ké-
pest. A tandíj összegét növelték, mert az iskola fenntartása egyre körülmé-
nyesebb lett.

Az 1922-ben megjelent utolsó magyar nyelvû iskolai értesítõ csupán pár
oldalas volt, utána már csak kétnyelvû kiadásban – románul és magyarul –
jelent meg. A korábbi gyakorlattal szemben az új formátumú kiadvány csak
az iskolával kapcsolatos legszükségesebb információkat közölte. 

A diáklétszám nem csökkent, mert a megszûnéssel fenyegetett vagy meg-
szüntetett iskolák diákjai a Fõgimnáziumba iratkoztak, sõt, ide helyezték át
a Fõreáliskola és a Leánygimnázium osztályközösségeit is.

Az 1923-as évtõl a tanulók öltözködését, külsõ megjelenését is kezdték
szabályozni. A minisztérium elõírta az egyensapka és az iskola kezdõbetûi-
vel, valamint sorszámmal ellátott karszám viselését.

A Magánoktatási Törvény 35. cikke alapján az iskolába csak olyan tanulók
vehetõk fel, akiknek anyanyelve azonos az iskola nyelvével. Megkezdõdtek
a névelemzések, az anyanyelv meghatározásakor a tanulók vezetéknevét te-
kintették irányadónak. Az 1924/25-ös tanév végén életbe lépett az új érett-
ségi törvény (lásd a Monitorul Oficial 1925-ös 54. és 82. számát). Eszerint az
érettségi vizsgának központilag kinevezett bizottság elõtt, tankerületi köz-
pontokban kell zajlania – román nyelven. A Brassóba érettségire rendelt hat
kisebbségi iskola növendékeibõl éveken keresztül csak mutatóba engedtek
át egyet-egyet. A gimnáziumi tanulók létszáma a rendelkezések hatására je-
lentõsen megcsappant. Anghelescu közoktatási miniszter iskolapolitikája a
román ifjúság államilag támogatott tanítását igyekezett megkönnyíteni. En-
nek következtében a román értelmiségi réteg megsokszorozódott, a kisebb-
ségi ifjak pedig nemigen kaptak állást a közhivatalokban. A magyar falvak
egy részében ráadásul csak román nyelvû oktatás folyt.
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A Római Katolikus Státus próbált fellebbezni, de érveit a román hatóságok
nem vették figyelembe, még az iskola mûködési engedélyét is megvonták.
Az állam kijátszotta a békeszerzõdés kisebbségi jogokra vonatkozó paragra-
fusait: az anyanyelvû kultúra elnyomásával a kisebbségi ifjak lelkét lopta el.

A brassói Fõgimnázium tanárai és diákjai – az ország többi katolikus isko-
lájának tanáraival/diákjaival együtt – küzdöttek a fennmaradásért. A Státus
és az egyházi vezetõk is kemény, kitartó küzdelmet folytattak. Kevés ered-
ménnyel. Az iskola csak 1928-ban kapott ismét a mûködési engedélyt,
amely szerint a Római Katholikus Fõgimnáziumban folyó oktatás törvényes.
Az iskola ugyanakkor új kihívásoknak kellett eleget tegyen. Az ifjúság – a
kor társadalmi/politikai viszonyai közt különösen fontossá vált – szerteága-
zó felkészítésének érdekében szak-
mai csoportokat hoztak létre, ame-
lyektõl a javuló eredményeket vár-
ták: az önképzõkört, a cserkészetet,
az iskolaszövetkezetet és a rádió-
kört.

Az elõbbiekben részletesen bemu-
tatott önképzõkört az állami tanügyi
hatóság az 1926/27-es tanév végén
szüntette meg. Tevékenységének fel-
függesztése után az elõadói készség
fejlesztése és gyakorlása kizárólag a
szavalóversenyek vagy a rendszere-
sen megtartott iskolai elõadások al-
kalmával jöhetett szóba.

A századforduló (késõbb a két vi-
lágháború közötti idõszak) legége-
tõbb problémája az ifjúság nevelése,
jellemének, magatartásának alakítá-
sa volt. A helyes utat Baden Powell találta meg. Vezérelve volt, hogy nem
saját magunkért születtünk, hanem hogy jót tegyünk másokkal. A fiúk cser-
készete címû könyvében a hangsúlyt a természet szeretetére, a gyakorlati
élet megismerésére és a jellem fejlesztésére helyezte. Romániában 1919-ben
alakultak a elsõ cserkészkohorszok, de ezekben csak román fiatalok vehet-
tek részt. 1922 és 1926 között Dr. Wildt József a cserkészetrõl tartott ismer-
tetõ elõadásokat a kolozsvári Római Katholikus Fõgimnáziumban. 1926-ban,
a Kander-Steg-i cserkészkonferencián leszögezték, hogy az utódállamokban
nemzetiségi alapon is alakulhatnak cserkészcsapatok. Majláth Gusztáv püs-
pök Puskás Lajos tanárt bízta meg az új mozgalom megszervezésével.

A névadó Áprily Lajos tiszteletére állított márványtábla a fõbe-
járat falát díszíti.
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Írott források említik, hogy 1929 novemberében Fejér Pál, Zsidó Donát és
Boér Richárd – hat egyetemistatársukkal közösen – felkérték a kolozsvári
cserkészparancsnokságot, szervezzen képzést számukra. Az említett hallga-
tók késõbb az egyetemi cserkészmozgalom aktív tagjai lettek.

A Fõgimnáziumban a cserkészetet valószínûleg Dr. Jénáki Ferenc szervez-
te meg elõször 1929-ben. Jénáki 1928-tól 1931-ig volt az iskola tanára.

1930. április 23. és 25. között Bukarestben tartották az országos cserkész-
kongresszust. A brassói cserkészcsapatot ekkor is Dr. Jénáki Ferenc vezette.
(A kongresszuson a kolozsvári egyetemi hallgatók részérõl Zsidó Dónát és
Fejér Pál is részt vett.) A fáma szerint Miklós herceget lekváros hígpalacsin-
tával vendégelték meg a konyhán.

Az 1933-ban, Gödöllõn tartott IV. Világjamboreen Fejér Pál és Zsidó Donát
találkozott az alapító-fõcserkész Baden Powellel és gr. Teleki Pál magyaror-
szági fõcserkésszel is.

1934-tõl lendületes cserkésztevékenység folyt országszerte. Sorra alakul-
tak a cserkészõrsök: Róka, Fecske, Szarvas... A cserkészkirándulások, tábo-
rok jelentették a kívánatos és egészséges életformát, nemcsak testi, de szel-
lemi és szociális értelemben is.

1936-ban Brassóban felekezeti szempontból vegyes magyar cserkészcsa-
pat mûködött, összesen 172 taggal. A Zsidó Donát vezette katolikus cserké-
szek száma 88 volt ebben az évben. A cserkészszövetség Tábori posta címen

A fõbejárat homlokzatára az építés évét tüntették fel
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jelentetett meg újságot, melyet kezdetben a kolozsvári Piarista Fõgimnázi-
umban szerkesztettek, késõbb pedig – Puskás Lajos parancsnok ajánlására –
a szerkesztést és a kiadást nem egyetlen városra, hanem felváltva, betûrend
szerint, Erdély római katolikus fõgimnáziumaira bízták. 1937-ben a brassói
iskolára került a sor: a lelkes csapat sikeresen tett eleget az elvárásoknak. Az
újságot 600 példányban adták ki. 

A cserkészek életében emlékezetes maradt 1936 nyara is, az országos jam-
boreet ugyanis, július 4. és 31. között, Brassó-Pojánán tartották. (Lásd Som-
bori Sándor Visszaemlékezések fejezetben közölt, Sorsdöntõ látogatás címû írását.) S
bár az 1935/36-os tanévben kötelezõvé vált strázsamozgalmi besorolás elke-
rülése végett egyre több diák jelentkezett cserkésznek, az 1937. január 24-i
királyi napiparancs megszûntette a cserkész-szervezõdéseket. A mozgalom
gyakorlatilag felszámolódott, de szelleme a nagykarimás kalap és a hosszú
cserkészbot nélkül is tovább élt.

A harmincas évek elejének gazdasági válsága ismét ellehetetlenítette az
iskola mûködésének amúgy sem túl rózsás körülményeit. A Római Katoli-
kus Státus nem tudta állni fenntartási költségeit, az egyházközség pedig óri-
ási anyagi erõfeszítéseket tett, hogy ne kelljen megszûntetnie a Fõgimnázi-
umot.

1933-ban Szemlér Ferenc helyébe Kolozsvári Sillye Bélát nevezték ki igaz-
gatónak. A harmincas évek elején ugyanakkor több fiatal tanár is – Fejér Pál,
Dr. Heszke Béla, Hollok Gyula Tompek József, Zsidó Donát, Vitályos Balázs
– az iskolába került, és velük együtt a fiatalos lendület is meghonosodott. A
tanítást közelebb hozták az élethez, felélénkültek az ifjúsági szervezetek/te-
vékenységek.

A szövetkezeti mozgalom harmincas évekbeli megjelenése szintén tarto-
gatott újdonságokat. Nem ragadt le az ismeretek puszta átszármaztatásánál,
hanem a kisebbségi életre való felkészülést is szorgalmazta. A Fõgimnázi-
um Zsugori nevû szövetkezete dr. Fejér Pál kezdeményezésére alakult. A
Nemzetnevelési Minisztérium Állandó tanácsának 1938. november 30-i
1971-es számú rendelete alapján mûködött, és a Hangya Szövetkezet szak-
mai ellenõrzése alá tartozott.

Az iskola diákkrónikájából tudjuk, hogy a Zsugori sok lelkes, dr. Fejér Pál
által kitartó munkával irányított diák együttes tevékenységének az eredmé-
nyeként létezhetett. Az alapszabályzata szerint minimálisan 30 személlyel
mûködõ csoport alakuló közgyûlésén a diákok 125 üzletrészjegyet vásárol-
tak, darabját 20 akkori lejért. A részvevõk már az alakuló közgyûlésen leszö-
gezték, két irányban fejlesztik tovább tevékenységi körüket: egyrészt anyagi
fedezetet kívántak teremteni a közösségi élet fenntartására, másrészt szelle-
miekben akartak gyarapodni. A szövetkezeti bolt 1937 januárjában nyílt
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meg, az üzletvitel teljes egészében – árubeszerzés, értékesítés, leltározás – a
diáktisztviselõk dolga volt, akik teljesen önállóan dolgoztak, munkájukról a
Közgyûlésnek tartoztak beszámolni. Az ügyvitelt iskolai szinten a felügye-
lõ-bizottság, valamint a Hangya Szövetkezet illetékes szerve felügyelte.

A szövetkezeti munka nem merült ki az üzleti tevékenységben: az iskola-
udvaron jégpályát hoztak létre, ahol csekély belépõdíj ellenében, zeneszó
mellett korcsolyázhatott az ifjúság. A zenét saját készítésû hangberendezés-
rõl játszották le.

Sporttevékenységeket, irodalmi és szavalóversenyeket szerveztek. Felje-
gyezték például, hogy az iskola egyik tanulója megnyerte a Hangya Szövetke-
zet pályadíját – ami már komoly eredménynek számított. A Zsugori szövetke-
zet rendszeresen szervezett kirándulásokat, üzemlátogatásokat, állandó szoci-
ális jellegû tevékenységeket, jótékonysági akciókat folytatott.

1938-ban, dr. Fejér Pál kíséretében kéthetes tanulmányi kiránduláson vett
részt 20 tanuló: meglátogatták Kolozsvárt, Kalotaszeget, Tordát, Torockót,
Verespatakot, Detonátát, Abrudbányát, Zalatnát és Gyulafehérvárt.

Karácsonyban és a húsvéti ünnepek alkalmával rendszeres anyagi segítsé-
get nyújtottak a rászoruló diákoknak/családoknak.

Beszéltem már arról is, hogy az 1939/40-es tanévben a szövetkezet tagjai
elhozták a bolonyai temetõbõl Felfalusi Kovács Antal sírkövét, kijavították
és az iskola elõcsarnokának falába helyezték. Az akció engedélyezése céljá-
ból az alábbi kéréssel fordultak az iskola igazgatójához:

Memorandum ad Di rectorem Schole

A brassói Római Katholikus Fõgimnázium tekintetes Igazgatóságának
Brasov-Brassó

Mélyen Tisztelt Igazgató Úr!

Alulírott 1939-1940. évi hetedik osztály Felfalusi Kovács Antal, intézetünk alapító-
jának sírkövét 1939 õszén a brassói bolonyai római katolikus temetõbõl sajátkezûleg
elhozta.

A sírkõnek a kijavítására és az intézet fõlépcsõjének csarnokában való elhelyezésé-
re mozielõadás és magányos gyûjtés révén 3762 lejt (háromezer hétszáz hatvan két)
lejt gyûjtött (mely összeget még az 1940-es év folyamán növelni szándékszik), melyet
a mai napon, 1940. február 1-én az Intézet Tekintetes Igazgatóságának átadott, azzal
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a tiszteletteljes kéréssel, hogy az elhelyezendõ sírkõ mellé egy kis márványtáblát he-
lyezzenek a következõ felírással:

Felfalusi KOVÁCS ANTAL emlékére
kijavítatta és felállítatta
az 1939-1940. évi 
VII. osztály

1941-ben a szövetkezet elõadta a Pintyõkét (zenés vígjáték 3 felvonásban,
szövegét írta Nemes Nagy Zoltán, zenéjét szerezte Lengyel Lóránd). A hús-
véti vakációban nagy lelkesedéssel folytak a próbák, a darab fõrendezõje
Kiss Lajos tanár volt. Örültek, hogy jól megy a darab. A diákok örömében
osztozott az igazgatóság és a tanári kar is. Mint derült égbõl a villámcsapás,
úgy jött a hír, hogy az elõadásra nem kaptak engedélyt... Az 1992-es Véndi-
ák Világtalálkozón az öreg diákok 51 év késéssel adták elõ a Pintyõkét...

1941. október 27-én tett iskolalátogatása alkalmával Márton Áron püspök
is megtekintette a szövetkezeti boltot, melegen érdeklõdött a diákok szövet-
kezeti tevékenységérõl, és bátorító szavakkal serkentette további munkára.
Rövid szöveget írt a diákkrónikába, mely kegyelettel õrizte meg a kegyelmes
úr látogatásának emlékét. Mind erkölcsi, mind anyagi szempontból értékes
tevékenységet végeztek a szövetkezeti diákok, azáltal is, hogy a karácsonyi
ünnepek alkalmával támogatásban részesítettek sok rászoruló családot, és
részt vettek a Magyar Népközösség segélyakcióiban is.

Az iskolaszövetkezet nevelõ erejére jellemzõ, ugyanakkor nagy erkölcsi
eredménye volt, hogy évente egyre több tanuló sajátította el a gyakorlati
szövetkezeti ismereteket, ismerte fel azok gazdasági értékét. A második vi-
lágháború, mint sok mást, az iskolaszövetséget is derékba törte.

Az 1937-es százéves évfordulót a számadás/emlékezés jegyében szervez-
ték meg november 7-én, körülbelül 1000 diák és öregdiák részvételével.

Az ünnepi beszédet Kolozsvári Silye Béla igazgató mondta. Méltatta az is-
kolaalapító Felfalusi Kovács Antal tevékenységét, és röviden vázolta az isko-
la százéves történelmét. Boga Alajos egyházmegyei fõtanfelügyelõ a követ-
kezõ gondolatokat emelte ki: Maradjon meg minden itt-tanuló diák emléke-
zetében nemcsak az a sok tudás, amit az életben hasznosítani tud, hanem
annak az alapítónak az eszményképe is, kitõl megtanulhatjuk, hogy a tuda-
tos akarás egy századra, sok századra kitûzött célt is elérhet.

Az iskola diáksága szintén nagy lelkesedéssel készült a 100. évforduló
méltó megünneplésére. Az akkori V. osztály egyik gyûlésén készült jegyzõ-
könyv erre vonatkozó részét idézem: Nemsokára elérkezik az az idõ, amikor
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intézetünk fennállásának századik évfordulóját ünnepeljük. Ezt a nem min-
dennapos ünnepet igyekszik a mi osztályunk is olyanná tenni, hogy azok,
akik egykor ezen intézet falai közt végezték tanulmányaikat, errõl az ünne-
pélyrõl úgy távozzanak, hogy iskolánkról szép, kellemes emléket vihessenek
magukkal. Jól tudva, hogy jelszavunk: Mindent, ahogy lehet! igyekszünk te-
hát pénzre szert tenni – ahogy lehet.

Elhatároztuk, pénzt úgy gyûjtünk, hogy intézetünk alapítójáról, Felfalusi
Kovács Antal volt apátplébánosról, valamint a száz év alatti igazgatókról fel-
vételt készítünk, s ezeket eladván, a tiszta hasznot a Zsugori pénztárába he-
lyezzük el.

Leírta: Mandel István V. o. t. 
1937.

Az iskola fennállásának 100. éves évfordulójára készülve id. Szemlér Fe-
renc megírja az Ifjúsági induló címû versét, amely – az Újsághy József tanár
által komponált dallammal együtt – az iskola indulója lett.

Ifjúsági induló

Napsugaras szép tavasznak száz csodája hívogat,
Ifjú szívvel, víg kedéllyel, indulj útnak kis csapat.
Gond elüljön, búd derüljön, míg az ajkad dalra kel,
A madár is azt csicsergi: Rajta pajtás, útra fel!

Zöld mezõnek sok virága, hogy köszöntsön, bólogat,
Százados fák hûvös árnya megpihenni elfogad.
Sziklamélybõl csacska forrás csörgedezve szól: Megállj!
S kincset érõ friss vízébõl szomjat ûzni megkínál.

Integetnek égbe nyúló, hótakarta hegycsúcsok,
Értenék bár ifjú társak, bércek nyelve mit susog.
Bármi szép is lenn a földön, törpe célt csak gyáva les,
Ifjú szívvel, víg kedéllyel mindig felfelé siess!

Magának a jubileumi rendezvényeknek id. Szemlér Ferenc az Emlékezés
és a Száz esztendõ címû verseiben állít emléket, amelyek közül az utóbbit
idézem:
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Száz esztendõ
Kovács Antal emlékére

Talán csak mese volt, szép meseidõkbõl.
Mikor még tündérek jártak lenn a földön,
Hogy egy mosolyukra, meggyötört szíveket
Diadalmas öröm sugara betöltsön.

Mese volt csakugyan, de szép valóság is
(Száz nehéz esztendõ múlt el már azóta),
Hogy itt egy derék pap tettekkel a nevét
Hívei szívébe örökre berótta...

Ki tudja, lenne-e itt most magyar élet,
S nem lenne-e minden romokba omolva, 
Hogyha Kovács Antal száz esztendõ elõtt
Ezt a szent alapot le nem rakta volna?

Száz évet ünneplünk, bár repes a szívünk,
Némuljon el a szó, halkuljon az ének:
Mert itt a falakban múlt idõk csendjén át 
Intõ suttogással a kövek beszélnek:

Minket ide egykor önlelke hevével
Kovács Antal rakott örök épületnek,
És az olyan falak örökre megállnak,
Miket azok raknak, kik nagyon szeretnek.

Kõszívünk megdobban, mert közöttünk, rajtunk
A legszebb virágok: gyermekszívek élnek,
S míg az õsök nyomán egymást váltva, nõnek,
Addig nem lesz rajtunk romboló ereje
A múló idõnek.

Ezek a falak itt legszebb örökségtek!
Jövendõnk záloga – hát õrizzétek,
S hálás imádsággal, mindig tettre készen
Kovács Antal nevét el ne felejtsétek!
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Az ünneplés hangulatát korabeli lapok jelzik, például a Nagyváradon
megjelenõ Magyar Lapok: Itt nem csupán az egykori diákok, hanem egész
Transzilvánia sorakozik fel, mert nem csak szokás, hanem kötelesség min-
den ilyen alkalommal visszapillantani a múltra és meghajtani az emlékezés
zászlaját.

Egy másik riport kiemeli: Soha nem jutott itt szóhoz a nemzetiségi különb-
ség, egyformán tanítottak itt mindenkor magyart, románt vagy más nemzeti-
ségû diákot arra, hogy a maga nemzeti érzését szeresse, ápolja és mindenki
emberi érzését tiszteletben tartsa. Ez az intézet mindenkor meleg tûzhelye
volt az igazi emberi életre való nevelésnek.

Száz év alatt 17 434 tanuló járt a Fõgimnáziumba, ennek kb. 15 %-a ro-
mán nemzetiségû volt. Egyforma szeretettel fogadott az iskola mindenkit –
vallási és etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül – a falai közé.

1939-ben az Egyházi Fõhatóság a nagy tapasztalattal és tudással rendelke-
zõ dr. Wildt Józsefet bízta meg az iskola igazgatásával. Közel harminc évet
tanított a kolozsvári Piarista Fõgimnáziumban, az ifjúsági szervezetek fele-
lõs irányító tanára volt, miközben az intézmény több igazgatójának szemé-
lyi titkáraként is aktivált. Lelkiismeretességére, pontosságára, iskolaszerete-
tére szükség volt a nehéz idõkben.

Hivatali idejének elején már érezhetõ volt a készülõdõ világháború han-
gulata – az iskola tanulóinak összlétszáma ugyan nem csökkent, a felsõs di-
ákok részaránya viszont igen.

Az 1938/39-es tanévben – a Magyar Párt és a Nemzeti Újjászületési Front
közti megegyezésnek köszönhetõen – számos tantárgyból ismét anyanyel-
ven lehetett érettségizni; maga az érettségi bizottság is magyar anyanyelvû
tanárokból tevõdött össze, csak az elnök maradt román. A hetesen felüli ál-
talánossal érettségizettek egyetemi ösztöndíjért folyamodhattak. Az enged-
mény egyetlen évig volt érvényben.

Az elõzõ évhez képest az 1940/41-es tanévben az iskola tanulóinak létszá-
ma 28%-al csökkent (217-rõl 156-ra esett vissza). 1940-ben, a bécsi döntés
után rengeteg család hagyta el az országot, emiatt a VIII. osztályban példá-
ul mindössze hat tanuló maradt. A tanárhiány is nemsokára jelentkezett – a
fiatalabbak egy részét behívták katonának. A Fõgimnázium épületében sem
folyhatott zavartalanul az oktatás, mert a Kolozsvárról idetelepített Kereske-
delmi Akadémia lefoglalta a teljes második emeletet, a tanítás pedig délután
is folyt. A Kereskedelmi Akadémia kiköltözése után a Hadbíróság, egy szö-
vetkezeti központ és az állami adóhivatal is az intézetben kapott helyet.

A háború miatt a tanévet már áprilisben be kellett fejezni, az intézet alag-
sora óvóhelyül szolgált, ahová – az egyre gyakoribb légiriadók esetén – sok
száz ember menekült. Késõbb az iskolát, akárcsak az elsõ világháború ide-
jén, hadikórházzá alakították. A tanítás szétszórtan, eleinte magánházak-
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ban, késõbb zárdában, végül a város elemi iskoláiban folyt. Mondani sem
kell, a krízishelyzet mennyire megnehezítette az órák megtartását. A hábo-
rús évek alatt ráadásul a tanulók létszáma nagymértékben megnövekedett,
hiszen 1945-tõl lányokat és magántanulókat is felvettek. A Nemzetnevelési
Minisztérium 1945. szeptember 21-én kiadott 242 673-as rendelete ismétel-
ten szavatolta a magyar nyelvû felekezeti iskolák önállóságát/önálló dönté-
si jogát. Ezzel párhuzamosan a 242 675-ös rendelet a magyar nyelvû iskolák
igazgatására és a felekezeti iskolák felügyeletére – Kolozsvár és Brassó szék-
helyekkel – két magyar Tankerületi Fõigazgatóság létrehozását írta elõ.

A Brassóban mûködõ dél-erdélyi Fõigazgatóság – melynek hatásköre
nemcsak dél-Erdélyre, hanem Moldva egy részére is kiterjedt – fõtanfel-
ügyelõje dr. Fejér Pál, felügyelõségi irodavezetõje Birta Imre volt. Dr. Fejér
Pál és Birta Imre sokat segített a Fõigazgatóság hatáskörébe tartozó anya-
nyelvi iskolákon. Bákóban például magyar tanítóképzõ jött létre, hogy a
moldvai iskolákban tapasztalható tanítóhiányt pótolni lehessen.

A Fõgimnázium három év múlva kapta vissza az épületet, meglehetõsen
tönkrement állapotban. A javítási munkálatokat be sem sikerült fejezni,
máris újabb megrázkódtatás következett.

1948 júniusában a hatalomra került kommunisták utasítására megszûnt a
Római Katholikus Fõgimnázium felekezeti jellege, és ezzel véget ért 111 év
gyümölcsözõ, áldásos munkája. Az intézménybe, fennállásának 111 éve
alatt, 20.049 tanuló járt. 1948 augusztusában az iskolát államosították, hi-
vatalos neve a 4-es számú Magyar Vegyes Líceum lett, az irányítást Veres Bé-
la vette át. Még abban az évben létrejött az esti tagozat, a földszinten bent-
lakást, az alagsorban konyhát és ebédlõt rendeztek be. (A bentlakás egy ide-
ig a Kereskedelmi Iskola diákjainak is helyet adott.)

A tanügyi reform teljesen megváltoztatta az addigi iskolaszerkezetet. Meg-
szûntette a reál és humán profilú osztályok önállóságát, egy ideig latint még
igen, mûvészettörténetet, filozófiát, zenetörténetet viszont már egyáltalán
nem tanítottak, a vallást és erkölcstant pedig egyenesen tiltották. A kiebru-
dalt tantárgyak helyett bevezették az úgynevezett. „társadalomtudományo-
kat”, a marxista-leninista filozófiát, a közgazdaságtant, a légvédelmi ismere-
teket és a gyakorlati jellegû tevékenységeket. Az igazgató személyének gya-
kori cseréje – Veres Bélát Birta Imre, Birtát dr. Tompek József, õt pedig Reiff
István váltotta nagyon rövid idõn belül – az oktató-nevelõ tevékenység cél-
kitûzéseinek és módszertanának állandó változását, az iskolai teljesítmény
csökkenését eredményezte.

A középiskolai oktatást, szovjet modell alapján, 10 osztályosra zsugorítot-
ták. Bevezették a szovjet egységes tankönyveket is. Az iskolák szakosodását,
a tantervet, a tanév szerkezetét állandó változások jellemezték. 1954-ben két
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osztályközösség, a X. és XI. osztályosok is érettségiztek. 1957-ben már nem
tartottak érettségi vizsgát – idõközben visszaállították a XI. osztályt is.

Lassan-lassan ismét újjászervezõdtek a szakkörök, szakmai csoportok. Dr.
Fejér Pál már 1952-ben létrehozta a 406 A. S. Popov nevû rádiókört, mely-
nek munkájához 1953-ban a Posta és Távközlési Minisztérium engedélyét
adta.

A kör – az általános jellegû célkitûzéseken (az ismeretek elmélyítése, gaz-
dagítása stb.) túlmenõen – fõleg az idegen nyelvek elsajátítását és a szakis-
meretek gyakorlati alkalmazását tartotta szem elõtt. Az egyre több tanulót
vonzó aktivitások keretében morze-ábécét tanultak, rádió adó-vevõ készü-
léket, antennát építettek, korszerûsítettek, hogy kapcsolatot létesíthesse-
nek a világ sok országában akkoriban már létezõ rádióamatõrökkel. Telje-
sítményük figyelemre méltó: az észak-amerikaiaktól WAC-oklevelet kaptak,
a csehektõl 100/OK diplomát az összesen 100 cseh állomással létrehozott
kapcsolatért. Megfeleltek a SOP-diploma követelményeinek, a Balti-tenger
különbözõ körzeteivel, kenyai állomásokkal, Kubával, a Hawaii szigetek-
kel, Afganisztánnal és számos nyugati állomással léptek kapcsolatba. A dr.
Fejér Pál irányította csapat a sportmegmozdulások gyakori részvevõje is
volt; tagjai számtalan I-VIII. helyezést értek el a nemzeti és nemzetközi ró-
kavadászaton.

(A témáról bõvebben lásd a jelen évforduló alkalmával megjelent Fejér Pál-monog-
ráfiát. – szerk. megj.)

Reiff István tanár és kollegái 1952-ben hozták létre a késõbb Búzavirágnak
elnevezett népi együttest, hogy megszerettessék a diákokkal a magyar nép-
dalt, a népi táncot. Elévülhetetlen érdemeik nemcsak Brassóban, de egész
Barcaságon ismertek. Az együttes az idõk során több tucat emlékezetes elõ-
adással gyönyörködtette a brassói közönséget, de ezen túlmenõen Magyar-
országon, Ausztriában, Németországban, sõt, Törökországban is aratott osz-
tatlan sikert. Minden iskolai ünnep vagy naptári jeles nap alkalmával sike-
resen lépett fel, több országos díjat szerzett iskolánknak. 

A Búzavirág jelenleg is az Áprily Fõgimnázium meghatározó szakmai kö-
re. Örvendetes, hogy a mai diákok is szeretettel mûvelik a népi kultúrát, biz-
tosítva az együttes hosszú távú fennmaradását.

A magyar forradalom eseményeinek hatására diákszervezkedések jöttek
létre. A Brassóból kiinduló Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége (EMISZ) tagjai
között unitárius teológusok, unitárius lelkészek, más felekezetû teológusok
és brassói munkásifjak is voltak. Egy olyan, egész Erdélyre kiterjedõ magyar
ifjúsági szervezet létrehozását ambicionálták, amely alkalmas a kisebbségi
panaszok összegyûjtésére. Hogy a forradalmi eszmékhez való hûségüket bi-
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zonyítsák, 1957. március 15-én mintegy 15-20-an megkoszorúzták a Petõfi
Sándor eltûnésének helyeként számon tartott fehéregyházi Ispán-kúti em-
lékjelet. A magyar forradalom leverését követõ idõszak azonban kitûnõ ürü-
gyet szolgáltatott a román kommunista hatalomnak, hogy biztonságát meg-
szilárdítsa: 1956 után minden addiginál nagyobb méretekben számolt le po-
tenciális ellenségeivel.

1958. augusztus 17. és 1959. február 15. között több hullámban folytak a
letartóztatások. Tisztelettel gondolunk azokra a diákjainkra és a Fõgimnázi-
um azon végzõseire, akiket az intézmény vagy az egyetem padjai közül rán-
gattak ki. A kommunista diktatúra terrorjának áldozatai mindannyian, akik
majdnem kiskorúként súlyos börtönbüntetést szenvedtek. 

A Fõgimnázium két tanárát is letartoztatták – a kolozsvári Katonai Ügyész-
ség 25, illetve 10 év börtönbüntetésre ítélte õket. 

Opra Benedek tanárt négy-öt diák kereste fel, még az EMISZ megalakítása
elõtt: elmondták neki, hogy egy szabályos szervezetet szeretnének alapítani,
nem kommunistát, hanem függetlent/magyart. Opra meglepõdött, nem helye-
selte a tervet, óvta a fiatalokat, mondván, hogy ha a már létezõ szervezeten kí-
vül mást is akarnak létrehozni, forduljanak a Minisztériumhoz. 1958. október
24-én azonban õt rendelték be a Tanügyminisztériumba. Az ott folytatott tár-
gyalásról nem sokat tudni, minden esetre már hazafele tartott, amikor a buka-
resti vasútállomáson igazoltatták. Az igazoltatás csak a kezdet volt, hirtelen
megjelenõ idegen férfiak Predeálon bekötötték a szemét, a brassói állomásról
a Szekuritáté épületébe vitték, onnan pedig – Harai Pál brassói káplánnal
együtt – egyenesen Marosvásárhelyre szállították. A kolozsvári Katonai Bíró-
ság 1959. március 19-i, 112-es számú döntése alapján 25 év kényszermunká-
ra ítélték...

A szintén elítélt Vitályos Balázsra, az iskola akkori hittantanárjára, valamint
Harai Pál káplánra azért róttak ki büntetést, mert nem jelentették az állambiz-
tonsági szerveknek, hogy a fiatal szervezkedõk egy alkalommal EMISZ-
gyûlésre igényeltek termet a Belvárosi Római Katolikus Parókia épületében.
Az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából tavaly õsszel megjelent
Brassói Srácok címû Cenk-könyv sajnálatos módon árulónak minõsíti
Vitályost és Harai Pált. Pedig Vitályost a Katonai Ügyészség, a Büntetõ Tör-
vénykönyv 228. paragrafusának 1. pontja alapján meghozott 112-es számú ha-
tározata (211/1958. számú dosszié) a feljelentés-kötelezettség elmulasztásá-
nak vádjával 10 évi fogházbüntetésre ítélte. Raboskodott Szamosújváron,
Pitesti-en, Nagyenyeden, megjárta a salcia-i kényszermunkatábort. 1964-ben
kegyelmi rendelet alapján szabadult Haraival együtt. Szabadlábra helyezése
után Futásfalván, majd Nyújtódon volt plébános.

(A Fõgimnázium elítélt tanárairól bõvebben lásd a Mellékletek fejezetet.)
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1957-ben Reiff István helyett Váry Klára lett az iskola igazgatója. 
A 4-es számú Magyar Vegyes Líceum nappali tagozatán összesen 5042 ta-

nuló járt, estiben 1256-an tanultak.

1960-ban megszüntették a 4-es számú Magyar Vegyes Líceumot, a magyar
tagozatot az Unirea Líceumba sorolták be – ennek keretében mûködött egé-
szen 1990-ig (román nemzetiségû igazgatók és magyar anyanyelvû aligazga-
tók irányítása alatt). Kezdetben a két tagozat között a viszony nem volt felhõt-
len; nemcsak a magyar tanárok felkészültségét vonta olykor kétségbe az
Unirea vezetése, hanem egy alkalommal azzal is megvádoltak, hogy rombol-
juk az intézmény tekintélyét. Eredményeink azonban hamar igazolták a ha-
mis állítások ellenkezõjét, a két tagozat viszonya pedig idõvel rendezõdött (a
tanári szobában nyugodtan beszéltünk anyanyelvünkön, egyeseket talán sér-
tett, de megtûrtek).

A tantárgyversenyeken elért eredményeink mindvégig nagyon jók voltak,
rendszeresen szerepeltünk országos/nemzetközi versenyeken is. A tanterv
és a tankönyvek gyakori változása azonban gátolta a nyugodt, kiszámítható
haladást. A gyakorlati oktatás bevezetése, az iskolamûhelyek elavult mûsza-
ki felszerelése semmiképp nem biztosíthatott minõségi képzést. A tanulók
évharmadonként egy-két hetet töltöttek az iskolamûhelyben vagy valame-
lyik gyárban, ahol inkább a semmittevésre szoktak rá, mintsem a munkára.
A mûhelygyakorlatok miatt az órarend sosem volt stabil.

A reálszakos tanárokat hosszú idõn át kötelezték, hogy heti egy napot
üzemben, laboratóriumban töltsenek. Így kívánták összekapcsolni, szocia-
lista módra, az elméletet a gyakorlattal. Az intézkedés teljesen formális,
eredménytelen volt. A tanároknak semmilyen köze nem volt az ottani tech-
nológiához, jelenlétük leginkább az üzemi munkát akadályozta, ráadásul az
iskolából is hiányoztak. 

A hazafias kötelesség tárgykörébe tartozó mezei munka néha öt hetet is el-
tartott, a tananyag pótlása a tanároknak, diákoknak egyaránt terhet jelentett.

A nehézségek ellenére a tanulók eredményei általában jók voltak, az egye-
temi felvételiken sem szerepeltek rosszul. Azt hiszem, sikerült tudatosítani
bennük, hogy nekünk, kisebbségieknek sokkal felkészültebbeknek kell len-
nünk, jobb eredményeket kell elérnünk, ha versenyképesek akarunk lenni.
Ehhez járult hozzá, hogy a vizsgatárgyakból a tanárok állandó felkészítõket
tartottak, a szakköri tevékenységek pedig szintén magas színvonalúak voltak. 

A magyar osztályok diáklétszáma évente változott, a pillanatnyi politikai
helyzetnek megfelelõen. Történt olyan is, hogy a felvételi eredményt egészen
addig nem lehetett kihirdetni, amíg a felettes hatóság vagy a párt nem ellen-
õrizte a bejutók névsorát. Elõfordult, hogy az aligazgatót felszólították: a vizs-
gán jól teljesítõ felvételizõ lelkészgyerek nevét húzza ki a lajstromból.
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Ami a tanárokat illeti, az iskolában jelentõs módszertani tevékenység is
folyt. A tanszemélyzet városi és megyei szintû módszertani tevékenységek-
ben vettek részt. Jómagam éveken át módszertani felelõs voltam, számos
szakinspekciót végeztem, matematika és fizika tantárgyversenyeket szervez-
tünk. Zsidó Donáttal együtt az egyetemi felvételi bizottság tagja is voltam.

Jelentõs szerepet játszott az iskola életében az Arany János irodalmi kör,
melyet dr. Szikszay Jenõ, majd Reiff Piroska koordinált. A megtartott elõ-
adások gyakran túllépték az iskola határait, az érdekes témák a város felnõtt
lakosságát is vonzották. 

Dr. Szikszay Jenõ idõnként értékes módszertani, lélektani expozékat pro-
dukált az iskola tantestülete elõtt.

A Reiff István tanár vezette Búzavirág Népi Együttes múltja közismert. A
Gál Sarolta tanárnõ által vezetett iskolai énekkarral kiegészülve hozzájárult
fennmaradásunkhoz.

1975 és 1983 között a Hanke házaspár mintegy 30 elõadást tartott az or-
szág különbözõ városaiban saját készítésû szemléltetõ eszközeik, illetve az
audiovizuális készülékek korszerû oktatásban való alkalmazásáról; a Fejér
Pál-féle rádiókör az Unirea Líceumban is folytatta tevékenységét.

Az Unirea Líceum nappali tagozatán – a vonatkozó idõszakban – 10116
magyar tanuló járt, az esti tagozatot pedig 4157 diák frekventálta. Az inté-
zetben szinte mindig akadtak magántanulók is, róluk sajnos sehol sem ta-
lálni pontos nyilvántartást.

A szerzõ az iskola nyugalmazott tanára, a Felfalusi Kovács Antal Alapítvány elnöke.
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Az 1990 utáni történet

— Kiss Magda

Az 1989-es eseményeket követõen a romániai magyarságban egyre erõseb-
bé vált az igény, hogy létrehozza, illetve visszaállítsa az önálló kisebbségi is-
kolahálózatot – az óvodától az egyetemig újjáépítse a valaha létezõ iskola-
rendszerét. Akkor úgy tûnt, hogy ez nemcsak szükségszerû, de lehetséges is.
A mai Áprily Lajos Fõgimnázium újjászületésének történetét már bemutatta
a jeles magyartanár, a néhai Fodor Sándor, akinek visszaemlékezéseit a 155.
évforduló alkalmából megjelent Emlékkönyvbõl idézem: Ilyen körülmények
között 1990 január-februárjában a brassói RMDSZ és az Unirea Líceum ma-
gyar tagozata vezetõségi szintjén megszületett a brassói önálló magyar kö-
zépiskola visszaállításának terve, az Erdély-szerte folyó ilyen irányú próbál-
kozásokkal összhangban. Az RMDSZ Brassó megyei szervezete az adott idõ-
szakban számára elsõrendû fontosságú célként fogta fel az iskola ügyét. A

Megyei Tanfelügyelõség kisebb-
ségi illetékességû vezetése és a
megyei RMDSZ folyamodványá-
ra a Tanügymi-nisztérium ked-
vezõen reagált, elvileg jóvá-
hagyva az önálló magyar líce-
um megalakítását. A kivitelezés
konkrét menetét azonban a Me-
gyei Tanfelügyelõségre, vala-
mint az érintett iskolák (az
Unirea Líceum és a 6-os számú
Általános Iskola) közötti meg-
egyezésre bízta. Ilyen helyzet-
ben az említett két oktatási in-
tézmény vezetõsége között tár-
gyalások sorozata kezdõdött
(1990 februárjától kisebb-na-
gyobb megszakításokkal az új
iskolaév kezdetéig), a Megyei
Tanfelügyelõség, a munícipiumi
Polgármesteri Hivatal, a megyei
RMDSZ esetenkénti bevonásá-
val.Lépcsõforduló
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A mindvégig békés, civilizált hangnemben folyó, ám idõnként hevesebb vi-
tákkal, összetûzésekkel tarkított megbeszélések három fõ kérdés köré csoporto-
sultak:

1. az önálló brassói magyar középiskola visszaállítására
vonatkozó elvi állásfoglalás
2. a visszaállítás idõpontja
3. a kivitelezés konkrét módozatai

Az 1. pontot illetõen kezdettõl fogva a létrehozandó új iskola jogosultságát el-
ismerõ teljes egyetértés született, a 2. és 3. pontokat illetõen azonban mindvé-
gig nem sikerült egységes álláspontot kialakítani.

Ilyen körülmények között a megoldás egészen az új iskolai év küszöbéig vá-
ratott magára, amikoris a magyar fél nyomására a Megyei Tanfelügyelõség és
a Polgármesteri Hivatal döntésre szánta el magát, amelynek értelmében a 6-os
számú Általános Iskola román tagozata az iskolai év kezdetére az Unirea Lí-
ceum épületébe köteles átköltözni, hogy az Unirea Líceum magyar tagozata a
helyébe költözve, visszaalakulhasson az önálló magyar líceum.

Az Unirea Líceum a 6-os iskola román tagozatának befogadását egyszerûen,
minden magyarázat nélkül megtagadta, az Unirea Líceum magyar tagozata
viszont átköltözött a 6-os számú Általános Iskolába, az egykori Római
Katholikus Fõgimnázium épületébe, 14 osztállyal gyarapítva az addig is hely-

A felújított iskolaépület Graft patak felõli homlokzata
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szûkével küszködõ iskolát. Ezzel
a cél, ha túlságosan is kompro-
misszumos formában, de megva-
lósult: az 1990/91-es tanév kez-
detétõl az Áprily Lajosról elneve-
zett új iskolának, az Áprily Lajos
Líceumnak önálló státusa van.
Az épület tekintetében egyelõre
megosztozik a 6-os számú Álta-
lános Iskolával, amely román
tannyelvû osztályokat foglal ma-
gában. (Emlékkönyv, Brassó, 1992.
38-39. old.)

Említésre méltó, hogy az
Unirea Líceumban tanító ma-
gyar nemzetiségû tanárok közt
is órák hosszat tartó megbeszé-
lések, viták zajlottak a megoldás
módozatait illetõen. Voltak, akik
az azonnali, az 1990 januárjá-
ban megvalósuló alapítás mel-
lett foglaltak állást, mások peda-

gógiai, didaktikai és szervezési szempontok miatt a szeptemberi, az új iskola-
év kezdetekori önállósulás mellett szálltak síkra. Végül az utóbbiak szereztek
többséget azt gondolva, hogy ha ez a döntés, ámbár jogszerû és igazságos, de
esetleg visszafordítható a késõbbi események miatt, akkor várjuk meg az új
tanév kezdetét.

1992 májusában iskolánk hivatalosan is megkapta az Áprily Lajos Elméleti
Líceum nevet, ugyanabban az évben megünnepelte az önálló brassói magyar
tannyelvû középiskola megalakulásának 155. évfordulóját.

Természetesen az ünnep után is folytatódott az épületek közös használata és
a párbeszéd az önállósulás keresésére – kisebb-nagyobb reményekkel, vitákkal,
de mindig az aktuális politikai játszma állása szerint. Ekkorra már az Áprily La-
jos Líceum megerõsödött, a szakképzett, jól felkészült tanítók és tanárok élet-
képes egységet képviseltek: a fõ hangsúlyt az oktató-nevelõ munka minõségé-
re helyezték, annak ellenére, hogy a tanteremgond, a kellõ felszereltséggel nem
rendelkezõ laboratóriumok, szaktermek hiánya nehezítette ezt. Nem beszélve
arról, hogy a tanítás reggel 7 órától este 8-ig folyt. Magalakultak a különbözõ
szakkörök, beindultak a mûhelymunkák, a Nebulónia diákszervezet, folytatta
tevékenységét a Búzavirág Népi Együttes, a Grimasz színjátszó csoport, kibon-
takozott az iskolán kívüli tevékenységek széles skálája.

Fõépület a belsõ udvarból
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A valóságos önállósulásra, a 6-os számú Általános Iskolától való elválásra, az
iskola épületeinek tényleges birtokbavételére 1999-ben csillant fel a remény.
A Világbank iskola-felújítási programot indított Romániában, amibe a mi isko-
lánkat is sikerült bevonni. 1999 végére elkészült a terv (a Tanügyminisztéri-um
felügyelete alatt), de a kivitelezésig még egy „kis” idõnek el kellett telnie. 2001
és 2003 között folytak a felújítási munkálatok, a renoválás ideje alatt a líceu-
mi oktatás a 20-as Általános Iskolában folyt, az V-VIII. osztályosok a B épület-
ben tanultak, az elemi oktatás pedig a brassói magyar egyházak segítségével,
szétszórva a város különbözõ helyein történt. Mindhárom helyszínen délelõt-
ti és délutáni váltás volt. 2003 szeptemberében aztán iskolánk tanári kara és
diáksága nagy örömmel vehette birtokba a szép, új és önálló iskola épületét.
Egy 1990-ben született álom vált valóra, ugyanis a 6-os számú Általános Isko-
lának – szintén ebben az idõszakban – egy új, korszerû épületet emeltek a Me-
gyei Könyvtár és a Rektorátus közötti üres telken. Iskolánk B épületén maradt
javítanivaló, de azt is sikerült kielégítõen rendbe tennünk, hogy megfelelõ kö-
rülmények között tanulhassanak az elemi osztályok tanulói. A tornaterem tel-
jes felújítása a jelen (2006/2007) tanév végéig befejezõdik.

Közben az iskola tanári kara a szülõk, az iskolát segítõ magyar egyházak,
alapítványok, civil szervezetek, vállalatok, a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége (RMPSZ) és RMDSZ hathatós támogatásával igyekezett megfelelni
az iskola elõtt álló feladatoknak. Ennek az eredménye a fõgimnáziumi státusz
elnyerése.

Petki Pál, az Áprily Lajos Középiskola igazgatója és Markó Béla, az RMDSZ
elnöke leleplezték azt a névtáblát, amely jelzi: az egykori Római Katolikus Fõ-
gimnázium épületében mûködõ önálló magyar középiskola ismét fõgimnáziu-
mi minõsítést szerzett – írta 2004. május 14-én a Brassói Lapok. Mind az isko-
la területi önállósodása, mind a fõgimnáziumi státusz megszerzése lényegé-
ben ugyanazon iskolatörténeti folyamat kiemelkedõ jelentõségû mozzanata-
ként értékelhetõ.

(Az Áprily Lajos Fõgimnázium Értesítõje a 2002/2003-as és 2003/2004-es tanévekrõl,
Brassó, 2004. 7. old)

1992/a 155 éves évforduló óta eltelt néhány év, változott a „történelmi” idõ,
és mi is változtunk. De a fõcél, az oktatás minõségének emelése, a mindig ma-
gasabb mérce kitûzése, a törekvés megmaradt – és meg is marad. Az oktatá-
si/képzési paletta szélesítésére tett kísérletek állami oktatási célkitûzésekkel
való összehangolása új utak keresésére ösztönözte mind a tanári kart, mind a
fiatalok felkészítésében érdekelt más erõket.

Így 1992 õszén létrehoztuk az angol-magyar kétnyelvû osztályokat, ame-
lyekben az angol nyelv oktatása heti hét órában (késõbb hat órában) zaj-
lott/zajlik; kihasználtuk azt a lehetõséget, hogy – a Peace Corps nevû szerve-
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zettel kötött partneri egyez-
mény értelmében – angol
anyanyelvû amerikai vendég-
tanárok irányítsák a kétnyel-
vû osztályok kommunikációs
óráit.

Teljesen hiányzott iskolánk-
ból a szakképzés, ugyanis
csak elméleti líceumi osztá-
lyaink voltak. Ennek orvoslá-
sa végett, illetve a fiatalok
szélesebb körû pályaválasztá-
si lehetõségeinek biztosításá-
ra 1996 õszén közgazdaság-
tan profilú osztályokat is sike-
rült beindítanunk, melyek az-
óta is mûködnek.

Még 1990 elején megszületett a Római Katholikus Fõgimnázium alapítójáról
elnevezett Felfalusi Kovács Antal Alapítvány, azzal az alapvetõ céllal, hogy az
intézmény oktató-nevelõ munkáját segítse, a megye magyar iskoláinak tanu-
lóit támogassa. Az iskolai munkában mindvégig éreztük a szülõk, a brassói
magyar történelmi egyházak, az RMDSZ , az RMPSZ, a Brassói Lapok, a bras-
sói magyarok, különösen a vállalkozók jóindulatát, segítõ rokonszenvét, s – ha
szükség volt rá – konkrét/anyagi támogatását.

Sikerült feltámasztanunk azt a szép és hasznos hagyományt, hogy kiadjuk
az Áprily Lajos Fõgimnázium Értesítõjét, amely eddig a 2001-2002, a 2002-
2003/2003-2004, valamint a 2004-2005/2005-2006-os tanévekre vonatkozóan
jelent meg. Benne részletes, színes, sokrétû beszámolókat olvashatunk az in-
tézmény munkájáról.

A 2006/2007-es tanévben iskolánkban 7 elemi (120 tanuló), 8 gimnáziumi
(148 tanuló) és 8 középiskolai (400 tanuló) osztály mûködik. A Fõgimnázium
jelenlegi 73 oktatója közül 36-an ebben az intézményben szereztek érettségi
oklevelet.

Új idõk jönnek, új kihívásokkal. Azt kívánhatjuk tiszta szívbõl öreg isko-
lánknak: Vivat! Crescat! Floreat! |

A szerzõ nyugalmazott tanár, a Brassó Megyei Tanfelügyelõség volt fõtanfelügyelõ-helyettese (1990-1995),
az Áprily Lajos Líceum volt igazgatója (1996-1999).

A biológia laboratórium
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Útravaló

— Csiszér Albert

Vedd és olvasd! – hallotta a kiáltást Ágoston, a retorika milánói tanszékének
professzora. Kezébe vette a Szentírást, találomra felütötte, és amit onnan ol-
vasott, új élet távlatait nyitotta meg elõtte, írja vallomásaiban a tudós, szent
püspök. 

Ezzel a felszólítással fordulok azokhoz, akik ezt a könyvet kézbe veszik,
mert csak azokat nem érdekli a múlt, akik lemondtak a jövõrõl. A jövõ fun-
damentuma ugyanis a múlt. Emlékeihez elzarándokolunk, hogy a nemes
példákon épüljünk, és inspirációt merítsünk jövõbe mutató feladataink el-
végzéséhez. 

Egy iskola történetét foglalja magában ez a könyv, amely 170 évvel ezelõtt
indult el azzal a húsz ifjúval, akiket a nagyálmú, tudós és rendkívül agilis
Felfalusi Kovács Antal apátplébános összetoborzott, s plébániai otthonának
nagyebédlõjét, az egykori jezsuita refektóriumot az elsõ gimnáziumi osztály
beindítására átadta. 

A tudós, bölcs fõpap lelkében lángolt az a vágy, amely lüktetett Krisztus
Egyházában már az apostoli korban, s amely szervezte az elsõ katekétikai is-
kolákat. Intézményes keretet legelõször a IX. század elején nyert, Nagy Károly
aacheni udvarában, ahova maga a császár hívta meg Alcuint, a tudós szerze-
test, aki társaival kidolgozta az oktatás rendjét. A tanítás magába foglalta a hét
szabad mûvészetet, elsõ ciklusát a grammatica, rethorica, dialectica, a máso-
dikat az arithmetica, astronomia, geometria és a musica képezte. Erre, mint a
tudomány hét alappillérére épült rá a Divina Sapientia – a Teológia. 

Nálunk, magyaroknál, az oktatástörténet nyolc korszakát különböztetik
meg a szakemberek. Az elsõ korszak Államalapító királyunknak, Szt. István-
nak a nevéhez fûzõdik. A szent király a tíz püspöki székhely káptalanja, a tíz
falu plébániája, valamint a bencés szerzetesek kolostorai által kialakított
rendszer keretében szervezte meg az oktatást, melyet a klerikusokra bízott. 

A második korszakot Nagy Lajos királyunk nyitja meg, midõn 1367-ben
Vilmos püspök alapítványából létrehozza a pécsi egyetemet. 

A harmadik korszakot a humanista mûveltségû esztergomi érseknek, Oláh
Miklósnak a neve fémjelzi, aki 1554-ben Nagyszombatban humanista szel-
lemben újjászervezi a káptalan iskoláját. Oláh Miklós a fiatal rendre, a je-
zsuitákra épített, akik Comenius elõtt a XVII. században korszerû oktatási
rendszert vezettek be. Osztályrendszerben, egységes tanterv alapján szerve-
zett tanév keretében tanítottak.
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A negyedik korszak kezdetét Mária Terézia Ratio educationis nevet viselõ
szabályzata jelenti. A királynõ rendelkezése egységes állami tanügyigazga-
tás és ellenõrzés keretei közé foglalta az iskolákat, a tananyagokat pedig egy-
ségesítette. 

Az ötödik korszak a dualizmus idején bontakozik ki, amikor az állam szé-
les körben kezdi kiépíteni a maga iskolahálózatát, a felekezeti iskolahálózat
mellett. 

A hatodik korszak az elsõ világháború befejezése után elõállt helyzetrõl
szól. Az elcsatolt területeken megnõtt a felekezeti iskolák szerepe, mert lé-
nyegében anyanyelvû oktatás csak a hitvallásos iskolákban zajlott. Ugyan-
akkor megindul a küzdelem az iskolákért, az iskolák nyilvánossági jogáért.
A tanárokat kötelezik román nyelvvizsga letételére. Megindul a hajsza a
szülõk és diákok ellen, az úgynevezett névelemezés ürügyén. Az Erdélyi Ró-
mai Katolikus Status ismételten jogorvoslásért kénytelen a Népszövetséghez
fordulni. Ez a küzdelem folyt 1948-ig, amikor a kommunista rendszer egy
tollvonással az egyházakat  nemcsak a tanintézeteitõl fosztotta meg, hanem
mindentõl, ami iskolai célt szolgált.

Már a hetedik korszakot jelenti az a rendszer, melynek révén minden is-
kolába bevezetik a materialista-ateista szellemben való nevelést, a szülõk
megkérdezése nélkül, sõt azok kifejezett akarata ellenére. Isten ajándéka
volt számunkra Márton Áron püspök, aki az államosítás után a kommunis-
ta rendszerrel való alkudozás helyett elrendelte a plébániai hitoktatást. En-
nek a bölcs intézkedésnek betudhatóan itt, felénk, a keresztény oktatás és
nevelés megszakítás nélkül folyt a plébániák keretében, egészen a rendszer
bukásáig. 

A rendszer bukásával új korszakba léptünk: a nyolcadik korszakba. Az is-
kola ugyan még nem került vissza gazdájának, az Egyháznak tulajdonába,
viszont – ha csupán heti egy vallásórával is – bent vagyunk az iskolában. A
szellem még nem mondható kereszténynek, de a remény, mely lelkünkben
élt a fájdalmas múlt évtizedei alatt, ma is éltet, s biztosak vagyunk: nem hi-
ába. |

A szerzõ a Belvárosi Római Katolikus Plébánia esperese, pápai prelátus.
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Szubjektív iskolatörténet

— Jancsik Pál

Igazat kell adnunk Mircea Eliádénak, a világhírû román filozófusnak, val-
lástörténésznek, aki szerint ...azok számára, akik elhagyták gyermekkoruk
és kamaszkoruk városát, az mitikus várossá válik. A mítosz a ragaszkodás-
nak kifejezõdése, a szeretetnek testet, formát öltése, hiteknek hiedelmekké
válása, emlékeknek fénybe és ködbe öltözése. Ez a köd részben – sajnos – a
feledés köde is (legalábbis az én koromban), amelyben nem csak a rossz, a
kellemetlen emlék, hanem – mi tagadás – sok megõrzésre, említésre méltó
dolog, esemény is végleg elmerült. Másrészt jótékony, áttetszõ, tündöklõ pá-
ra, az a fajta köd, amely a havasokat övezi tiszta, fénylõ reggeleken, amely-
tõl azok még szebbek, titokzatosabbak lesznek, és amelyben jó szellemek,
éltetõ erõk, istenségek lakoznak.

Ebbe a reggeli ragyogásba, életem elsõ tizennyolc évére tekintek most vis-
sza két emberöltõ, több mint ötven esztendõ távlatból. A szülõk, a család, a
gyerekkor... Apám mûhelyében a szerszámok, amelyeket – ha engedéllyel,
ha titokban – kézbe véve, némi kézügyességre tettem szert, s egy kis szeren-
csével ma is meg tudok javítani egy csöpögõ vízcsapot... Az utcagyerekek, a
játszótársak, a sok barangolás, játék a közeli Warte ösvényein, a szemközti
Fekete-templom udvarán. E nagyon személyes emlékektõl az iskola felé pró-
bálom irányítani memóriámat, ezek az életmozzanatok már inkább közös-
ségiek, általánosabbak. Az elemi. Elõbb az evangélikusoknál, azután a refor-
mátusokkal; a késõbb lebontott Rezsõ körúti református templom melletti
iskolában végeztem el az elsõ ciklus osztályait. Eszembe villan egy „hõstet-
tünk”, egy diákcsíny, amelybõl könnyen baj, bonyodalom, politikai ügy is
lehetett volna. Még az alsó cikluson, talán hetedik osztályos korunkban tör-
tént. Valamilyen alkalomból/ünnepélyen az iskola énektanára Sztálint di-
csõítõ ódát adott elõ velünk (Hogy szövegét és dallamát õ vagy más szerez-
te-e, arra már nem emlékszem.) Az elsõ két sor így hangzott: Sztálin mar-
sall, hála tenéked, hála tenéked / Hogy a mi nagy szabadságunkat megterem-
tetted... Bogdán Laci, Vígh Laci, Orbán Csibi (mi így hívtuk) és jómagam
(persze nem emlékszem pontosan az „összeesküvõkre”) a „hála teneked”
helyett ezt énekeltük: „fáj a feneked”. A kórusból kihangzó „diszharmóniát”
szerencsére csak a dirigáló énektanár kifinomult füle hallotta meg, intege-
tett is kétségbeesetten felénk, ám az õ ijedelmén kívül más baj nem szárma-
zott a dologból. Azután a líceum három osztálya..., merthogy mi voltunk az
elsõk, akik tizedik után érettségiztünk 1954-ben, az akkori Magyar
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Vegyeslíceumban. Emlékszem, Szikszay tanár úr magyarázta, hogy ezt így
kell írni, egybe, és nem külön, mert a mi iskolánk nem valami mixtúra,
kotyvalék, nevében a vegyes a koedukációra utal. Ma is megvan az a több
füzetbõl egybekötött, kemény borítóval ellátott „kódex”, amelybe a dr.
Szikszay Jenõ óráin lejegyzett irodalmi ismereteket kellett otthon bemásol-
ni. Annyi biztos, hogy az alapokat jól el lehetett belõle sajátítani, és azért is
jónak tetszett ez a módszer, mert akkoriban még nem volt tankönyv, felsõ-
söknek szóló irodalomtörténet, de még szöveggyûjtemény sem. (Ki tudja,
nem ez a kéziratos könyv predesztinált-e engem arra, hogy késõbb könyvki-
adó lettem?)

Jó iskola volt ez, és még jobb is lehetett volna, ha a sokféle csonkításhoz
nem járul hozzá még az a két év is. Birta Imre volt az osztályfõnökünk, szi-
gorú földrajz-biológia szakos tanár, aki engem – közepes szorgalmam ellené-
re – a jobbak, vagy a jobb sorsra érdemesek között tartott számon. Egyszer
egy sikeres extemporálé-írás elemzésekor megjegyezte, ha komolyan ve-
szem a dolgokat, lehet belõlem valami. (Hát igen, errõl a komoly hozzáállás-
ról lehetne beszélni...) Wildt József tanár úr kitûnõ matematikus volt, akitõl
sajnos nem sok matematikát tanultam, de egy számomra máig emlékezetes
pedagógusi megnyilatkozását hadd említsem meg. Szórakozottsága, de idõs
kora miatt is nehezen tudta kipécézni, eltalálni a valóban helytelenkedõ ne-
bulót, és egy-egy alkalommal a felállított, felelõsségre vont osztálytárs jog-
gal állította, hogy nem õ volt az elkövetõ, hanem például én. Wildt tanár úr
csak annyit jegyzett meg: – Ugyan, az még a légynek sem árt. Talán akkor
csak annak örültem, hogy ennyivel megúsztam a dolgot, de azóta annyiszor
szégyellem el magam, ahányszor eszembe jut. Hollok Gyula tanár úr, akit –
ha jól tudom – a szovjet fogságban képeztek át latin tanárból orosztanárrá,
Korolenko A vak muzsikusával próbálta közelebb hozni hozzánk az orosz
irodalmat és nyelvet, sõt, egyszer még a saját hegedûjét is elhozta az osz-
tályba. Tõle mégis a lapsus calami, lapsus linguae latin kifejezéseket tanul-
tam meg. Õ jut eszembe, ha olykor tollhibát, nyelvbotlást követek el. (A
harmadik lapszusfajta, a lapsus memoriae az utóbbi idõben vált egyre gya-
koribbá számomra.)

Csupán felsorolásként, teljességre nem törekedve, hadd folytassam ezt a
szubjektív, személyre szabott iskolatörténetet dr. Tompek József történelem-
tanárunkkal (aki egyszer megállapította, hogy  írásban könnyebben, folyéko-
nyabban  fogalmazok, mint élõ szóban), dr. Fejér Pál fizika-kémia tanárral
(sajnos, a kénsav képleténél nemigen emlékszem többre a tanultakból), Sári-
ka nénivel, énektanárnõnkkel (egyszer gyorsan leültetett, amikor mutáló
hangommal belekezdtem a Szól a kakas már címû népdalba), Leiter Arthur
festõmûvésszel, rajztanárunkkal (hogy lehetett azt a sok zajos, idétlenkedõ
kamaszt elviselni a rajzórákon?) és az akkoriban kinevezett fiatal tanárokkal,
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Hanke Arthurral, Papp Józseffel (az õ egyik ragadványneve Landa volt), no
meg az akkor is, ma is (lélekben) fiatal Reiff Pistával (úgy tudom, már csak
õk ketten vannak életben), aki ugyan minket nem tanított franciára (madame
Suciu volt a franciatanárunk), de mert az 1953/54-es tanévben õ volt az igaz-
gató, tanáraim jóindulatú értékelése alapján alá merte írni az érdemdiplomá-
mat (Diplomã de merit), aminek köszönhetõen ugyanazon év õszen felvételi
nélkül kerülhettem az akkor még Bolyai János nevét viselõ kolozsvári Egye-
tem magyar nyelv és irodalom szakára, s attól fogva inkább kolozsvárinak
számíthatom magamat. De mielõtt végleg azzá vedlenék, ne felejtsem meg-
említeni a brassói együvé tartozásunk jelét, a kék sapkát. Ezek a jelvények
mostanában mintha megint idõszerûvé, kötelezõvé válnának – talán a mai
Áprily Lajos Fõgimnázium is visszatérhetne a kék egyensapkára.

A mítosz szerepe, funkciója, hogy a benne, vele élõ közösség tagjainak
identitástudatot adjon, hogy a közös jegyek, hitek alapján összekapcsoljon,
hogy a kollektív múlthoz, jelenhez, jövõhöz kössön, hogy egyénnek és kö-
zösségnek kohéziós erõt kölcsönözzön. És mi más lett volna a régi, mi más
volna a mai és a mindenkori iskola feladata, ha nem ugyanez? Nekem, a tan-
ügyi mindennapokon kívül élõ öregdiáknak esetleg csak halvány sejtelmem
lehet arról, mekkora erõfeszítésbe, áldozatba kerül egy szórványban mûkö-
dõ mai magyar iskola tantestületének, hogy megfeleljen ennek a célnak,
ezeknek a kihívásoknak. Így hát most, amikor újra a régi város integet felém,
a régi-új Alma Mater hív, és hamarosan ölel a vár, a városom, Corona (Ápri-
ly), nem marad más hátra, minthogy jó munkát, kitartást kívánjak vala-
mennyiüknek, tanároknak és szülõknek egyaránt, hogy erõt merítve abból a
hagyományból, abból a „mítoszból”, amelyet a százhetven éves brassói ma-
gyar iskola mindannyiunkra örökül hagyott, sikerrel tehessenek eleget a fel-
adatoknak és elvárásoknak, az ifjú szívekben, lelkekben felépíthessék nyel-
vünk, mûveltségünk, hitünk erõs várait. Hogy Európában is megõrizhessük
emberségünket és magyarságunkat. |

A szerzõ költõ, irodalmi folyóiratok szerkesztõje.
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Az Áprily Lajos Fõgimnázium
– új realitások és kihívások

— Petki Pál

Abból a 170 évbõl, amelynek méltatására ez a kiadvány vállalkozik, az Ápri-
ly Lajos Líceum, illetve Fõgimnázium ezidáig 17 évet mondhat magáénak.

Történelemnek kevés, de ezzel lesz ki a kerek 170 esztendõ, amelyet már
a szabályos, lezárt, lehetõleg tökéletes formákhoz vonzódó ember arra érde-
mesít, hogy történelemnek nevez és elgondolkodik rajta. Arról nem is be-
szélve, hogy ez az iskolatörténet, ez a 170 esztendõ immár végérvényesen
az Áprily Lajos Fõgimnázium formájában, de legalábbis rajta keresztül lehet
például kétszáz vagy akárhány esztendõs. Ilyen az idõ természete. Eléfelé
nyitott, visszafelé nem, csak szimbolikus értelemben, az – óhatatlanul nosz-
talgizáló, megszépítõ – emlékezés számára. Íme a 17 esztendõ történelem-
konstituáló érvénye és méltósága!

Ebbõl kifolyólag 17 évünkben azt szeretném megmutatni, ami a ma és va-
lószínûleg a holnap iskolájához tartozik, és aminek puszta jelenvalósága is
egyfajta alapfokú értéket kölcsönöz, akár értékeljük, akár elutasítjuk külön-
ben, hagyományos vagy kevésbé hagyományos értékpreferenciák függvé-
nyében. Azt a redukálhatatlan értéket tudniillik, hogy akár tetszik, akár
nem, ezek azok a realitások, amelyekkel a ma és a holnap iskolájának szá-
molnia kell. Nevezhetjük õket természetesen egyszerûen tényeknek, ame-
lyekkel a mai oktató-nevelõ gyakorlat szembesül. Ezek vannak, és ennyiben
a nagyérdemû múlt minden nosztalgizáló számbavételénél elõbbrevalóak.

A fentieket figyelembe véve, azokra a tényezõkre szeretnék rámutatni, ter-
mészetesen mellõzve a teljesség igényét, amelyek az Áprily Lajos Líceum –
Fõgimnázium létének és mûködésének más természetû közeget biztosítanak
az elõd-iskolák mûködési feltételeihez viszonyítva, és amelyektõl nem sza-
bad elvonatkoztatni akkor, amikor ennek az iskolának a tevékenységét és
teljesítményét értékeljük.

A tanulói mentalitás változása
Emlékezetem szerint a rendszerváltás utáni elsõ tanügyminiszteri intézke-

dés az volt, hogy rendeletileg kimondta az egyenruha-viselés kötelességének
megszüntetését. Ezt követõen érezhetõen megváltozott a diákok iskolával
szembeni viszonyulása. A legfelsõ iskolai vezetésnek ez a határozata jelezte
és elõrevetítette, hogy a tanár-diák viszonyban, a diákokkal szembeni peda-
gógiai elvárások rendszerében, a tanár és a tanuló státusának megítélésében
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paradigmaváltás van kibontakozóban, amely a „jogok és kötelességek” vi-
szonyban egyértelmûen és deklaráltan a konjukció elsõ tagjára helyezi a
hangsúlyt . Bár „nem a ruha teszi az embert”, az egyenruha levetésével
együtt a diákok a hagyományosan beidegzõdött , jó értelemben vett tanulói
fegyelmet is levetkõzték. Ettõl kezdve problematikusabbá vált az órákon va-
ló minimális, a tanítást lehetõvé tevõ fegyelem biztosítása a tanár számára.
Szerencsére voltak iskolák, amelyek nem dõltek be a tanügyminiszteri gesz-
tusnak, és továbbra is természetesnek tartották , hogy a fegyelem az iskolai
tevékenység szükségszerû feltétele, és a kezdeti fellazulási és bizonytalanko-
dási szakasz után visszaállították azt. És természetesen azt is tudták és tud-
ják ezek az iskolák, hogy – szándékosan vagy nem – a demokrácia fogalma
könnyen félreértelmezhetõ, és egyesek úgy foghatják fel, hogy az az öntuda-
tosság és felelõsség hiányában is mûködik, sõt egyenesen ezt feltételezi.

Ennek ellenére máig hat az iskolákban a rosszul értelmezett iskolai de-
mokrácia eszméje.

Reform, iskolai program és autonómia
A rendszerváltás után a reformok tanügyi vonalon is elkezdõdtek az or-

szágban. Hasonlóan azonban a gazdasági, társadalmi, politikai és egyéb re-
formokhoz, ezen a téren is felemás, ellentmondásos folyamatként bontakoz-
tak ki, hiányzott és mindmáig hiányzik egy egységes, jól átgondolt reform-
koncepció, a kapkodás és a nyugati minta kritikátlan utánzása a jellemzõ.
Kezdetben az iskolai reform szinte kizárólagosan a pedagógiai-didaktikai és
iskolaszervezési terminológia módosulásában merült ki, az új terminológia
ugyanis jól azonosíthatóan ugyanazokat a régi realitásokat tükrözte. A ter-
minológia szintjén véghezvitt látszatreform különben mindmáig jellemzõ,
bosszantóan fedezhetjük fel nap mint nap, hogy az új, modernkedõ, impor-
tált szakkifejezések mögött a régi, jól ismert tartalmak húzódnak meg. Szin-
te semmi sem történt a tanügyi reform szerintem két legfontosabb eleme, a
tanulók iskolai programjának tehermentesítése és az iskolai autonómia ki-
bontakoztatása érdekében. Az öt napos munkahétre való áttérés a rendszer-
váltás után az iskolákban is megtörtént, úgy azonban, hogy ugyanazt az óra-
számot zsúfolták össze az egy nappal rövidebb munkahétbe. Így történhe-
tett meg, hogy manapság például már egy hetedikes vagy nyolcadikos diák
napi iskolai programja rendszeresen 7-8 órából áll, és még ehhez kell hoz-
zászámítani az otthoni felkészülés idõtartamát. Természetes, hogy az ekko-
ra túlterheltség lényeges mértékben beleszól a tanulmányi teljesítménybe és
mûködésbe hozza a diákok egészséges védekezõ mechanizmusát . Ami pe-
dig az iskolai autonómiát illeti, a hazai központi iskolavezetési- és szervezé-
si gyakorlatban egyelõre ennek nem sok nyoma figyelhetõ meg. A romániai
iskolarendszer a végsõkig központosított, legalábbis azokat az elemeket ille-
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tõen , amelyeknek a centralizmus szorításából való kivonása lényegesen ja-
víthatna az iskolák mûködésén és teljesítményén . Itt elsõsorban az iskolai
tanszemélyzet kihelyezésének hazai gyakorlatára és az iskolák mûködése fi-
nanszírozásának egyes vonatkozásaira gondolok. 

A tanszemélyzet munkaalkalmazási eljárásait a Tanszemélyzet mobilitásá-
nak metodológiája szabályozza, rendkívül bonyolult és életidegen módon.
A tanügyi állások elfoglalására vonatkozó, többlépcsõs rendszert kidolgozó
szabályozás a rendszer egyetlen mozzanatában sem méri fel például a pá-
lyázó konkrét didaktikai gyakorlatát, amit viszont annak az iskolának a ve-
zetõ testülete, ahová a szóban forgó pedagógus kerülne, természetes módon
az elsõ helyre állítana a vizsgakritériumok sorában. A rendszer annyira is-
kolaidegen, hogy az iskolaigazgatónak például egyáltalán semmi beleszólá-
sa nincs abba, hogy ki kerül ki a rendszerbõl az általa irányított iskolába. A
jelenleg érvényben lévõ szabályozás szerint a tanszemélyzet munkahelyi ki-
helyezése nem megfelelõ szelekciós kritériumok alapján és nem a megfele-
lõ helyen történik, és ez természetesen kihat az oktató-nevelõ munka minõ-
ségi mutatóira.

Az iskolák mûködésének pénzügyi szabályozási rendszere hasonlókép-
pen bonyolult, centralista és bürokratikus. Igaz ugyan, hogy pár éve az is-
kolák ilyen vonatkozásban a helyi közösségek államhatalmi közigazgatási
szervei, a helyi tanácsok, polgármesteri hivatalok hatáskörébe kerültek, de
ez mindeddig semmit sem javított a helyzeten. Pénzügyi-költségvetési vo-
natkozásban a polgármesteri hivatal és iskola közötti viszony teljesen
aszimmetrikus jellegû, a Hivatal a legapróbb részletekig menõen leszabá-
lyozza az iskola rendelkezésére juttatott összegek felhasználási módját. Leg-
kirívóbb példája ennek az iskola saját, nem az állami költségvetési leosztá-
sokból származó pénzalapjai felhasználási irányainak és módozatainak a
Hivatal általi egyoldalú leszabályozása, illetve a hivatali engedélyektõl való
függõvé tétele. Szó sincs tehát arról, hogy ezeket az összegeket az iskola
minden további nélkül, felelõs vezetõ testülete döntései alapján saját belá-
tása szerint felhasználhassa, a Hivatal ugyanis megszabja, hogy mennyit,
mire és mikor lehet és kell elkölteni, illetve hosszantartó bürokratikus enge-
délyezési procedúrától teszi azt függõvé. Mintha jobban ismerhetné a Hiva-
tal az iskola reális, aktuális és távlati igényeit, azok dinamikáját, mint an-
nak megbízott, felelõs vezetõ testülete!

A tanárképzés hiányosságai
A tanárképzésnek jelenleg súlyos hiányosságai vannak. A rendszerváltás

után gombamód szaporodó egyetemek olyan túlkínálatot hoztak létre a fel-
sõfokú oktatási intézmények piacán, hogy abban szinte elenyészik a pálya-
választási döntéshez érkezett, a középiskola padjaiból kikerült, frissen érett-
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ségizett fiatalok tábora. Ha a rendszerváltás elõtt viszonylag pontos munka-
piaci felmérések alapján szigorúan korlátozott volt az egyetemeken meghir-
detett helyek száma, úgyhogy szinte minden egyetemen nagyarányú túlje-
lentkezés volt megfigyelhetõ, ami természetesen minõségi szelekciót tett le-
hetõvé, akkor ezzel ellentétben, a mostani helyzetben az egyetem az, aki ar-
ra kényszerûl, hogy mindenféle propaganda- és reklámfogással magához
csábítsa potenciális kliensét, hogy beiskolázási tervét teljesíthesse. Az álla-
mi- és magánegyetemek száma olyan nagy, hogy az egyetemek versenyhely-
zetben vannak egymással a hallgatói ellátottság biztosítása érdekében. Ez
önmagában természetesen nem is lenne baj, hiszen a felsõoktatási intéz-
ményt az általa nyújtott szolgáltatás optimizálására ösztönzi. Ilyen körül-
mények között azonban nem érvényesíthetõk megfelelõ szelekciós szem-
pontok, az egyetem gyakorlatilag mindenkit beír, aki felvételre jelentkezik.
A hagyományos felvételi vizsgarendszer szinte mindenhol megszûnt, ne-
hogy elriassza az esetleges jelentkezõt. Szelekciós, illetve rangsorolási szû-
rõként a középiskolai és érettségi általános mutatóját használják, ami azon-
ban, tekintve a hazai iskolákban zajló didaktikai munka, valamint az elvá-
rások és értékelések nagymértékben heterogén jellegét, egyáltalán nem rele-
váns. Így történhet meg, hogy a hallgatót valamilyen szakmára (hivatásra!)
felkészítõ egyetem nemhogy megfelelõ ismeretfelmérõt nem végez, hanem
más szempontú – talán még fontosabb, például pszihológiai-alkalmassági –
vizsgát sem ír ki, kompetens szabályozás nélkül hagyva a rendszer bemene-
teli tényezõi részét. És így történhet meg, hogy olyan tanár kerül ki az egye-
temrõl nevelni és tanítani, akinek ehhez sem kedve, sem tehetsége, sem
megfelelõ pedagógia-pszichológiai, módszertani, sem egyéb kompetenciái
nincsenek, az elkötelezettségrõl és hivatástudatról nem is beszélve. Mert a
kezdeti, adekvát szelekciós kritériumok szerinti szûrés hiányát még az is te-
tézi, hogy nagyon sok tanárképzést is nyújtó fõiskolán éppen a „tanárkép-
zésre”, a folyamat gyakorlati részére, a tanítani és nevelni tanításra fordíta-
nak nevetségesen kevés idõt, energiát, törõdést és szakértelmet. Márpedig
elképzelhetõ, mennyire fontos lenne egy ilyen felelõsséggel járó, ekkora tár-
sadalmi impaktussal bíró és sokféle kompetenciát követelõ pályán, mint a
pedagógusi hivatás, hogy ne akárki, akinek a fejében valamiféle motiváció
alapján, de többnyire esetlegesen megfordul a szakma választásának gondo-
lata, léphessen be a rendszerbe, és az, hogy aki bekerül, megfelelõ képzést
kapjon!

A számítógépes társadalom és a sokcsatornás televízió 
A mostani diák a számítógépes társadalom és a sokcsatornás televízió „ál-

dásait” élvezi. Bármilyen információ könnyen és gyorsan, gombnyomással
hozzáférhetõ a világhálón. Az információ-közeliséget és az ebbõl adódó in-
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formáció-gazdagságot azonban drágán fizeti meg a diák. A gombnyomásra
megszerzett információ ugyanis csak ál-ismeret, sohasem lesz igazából az
övé. Nem lehet ugyanis büntetlenül kiiktatni vagy megkerülni az ismeret-
elsajátítás, illetve tanulás folyamatának törvényszerû menetét és struktúrá-
ját. A bármikor azonnal elérhetõ információt nem értjük meg, így az nem is
épül be igazából a már létezõ ismeretrendszerbe. Csak az úgynevezett re-
cens-memóriában tárolódik, ahonnan más, ugyanilyen könnyen szerzett
vagy pláne komolyan megalapozott információk gyorsan kilökik. A megér-
tés elsõsorban azért nem következik be, mert az egész folyamat túl gyors ah-
hoz, hogy az ehhez szükséges klasszikus értelmezõ tudati mûveletek végbe-
mehessenek. Ezzel összehasonlítva a klasszikus, szövegolvasásra és értel-
mezésre alapozott tanulás kellõképpen lassú ahhoz, hogy idõ legyen a tanu-
lási folyamat mindegyik lényeges összetevõjének a mûködésbe hozására. Ez
a fajta tanulás azonban mindinkább visszaszorul, elsõsorban a számítógép-
bõl és televízióból áramló információ-dömping hatására. A mai diák keve-
set olvas, olvasási gyakorlata és olvasási élményei többnyire a tankönyvi
szövegre és a füzetben található jegyzetekre, esetleg a kötelezõ háziolvas-
mányok kijelölt részeire korlátozódnak. Nincs türelme az olvasáshoz, hi-
ányzik belõle az olvasva-megértés nyugodtsága, a szövegben való elmélye-
dés higgadtsága. Mert az információnak a számítógép és televízió
jóvoltábóli kézközelisége talán nem is az álismeret révén okozza a legna-
gyobb bajt, hanem azáltal, hogy a diák egész személyiségét átalakítja, meg-
változtatja reagálásait, viszonyulásait, világban való létének alapvetõ pszi-
chikai diszpozícióit. A diákok nagy része türelmetlen és felületes, képtelen
a rendszeres, hosszantartó erõfeszítést követelõ intellektuális munkára, az
igazi tanulásra. A sokcsatornás televízió elõtt eltöltött hosszú órák arra ne-
velték rá, hogy semmiben se találjon sikerélményt, elmélyülést, nyugalmat
és elégtételt, és ugyanúgy csapongjon céltalanul és felületesen a mindenna-
pi élet realitásai közepette, ahogyan a távirányító gombjait nyomogatja. A
felületesség, meg nem gondoltság, céltalan csapongás és kapkodás rányom-
ja bélyegét interperszonális kapcsolataira, embertársaihoz és önmagához
való viszonyulásaira. 

Olvasás és írás szervesen összetartozik. Az írás gyakorlatát az olvasás mo-
dellálja. A keveset-olvasás következményei talán a diákok íráskészségében
és helyesírásában nyilvánulnak meg leginkább. A tanulók által fogalmazott
szövegekben gyakoriak a logikai és nyelvtani – nyelvhelyességi hibák, a he-
lyesírással nehézségeik vannak. Az olvasás fejlesztené a gondolkodás logi-
kai és nyelvi összetevõit, és a helyesírást is messzemenõen megalapozná.
Az ugyanis nem annyira a helyesírási szabályok tudatos alkalmazásán, ha-
nem sokkal inkább az olvasás révén szerzett vizuális szóképek kvázi-auto-
matikus elõhívásán alapszik. 
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Az utca hatalma
A tanuló számára a társadalmi nyilvánosság leggyakoribb és legfontosabb

megnyilvánulási területe az utca, annak embere, az utca embereinek sze-
mélytelen tömege, a társadalom szubkultúráinak igazi hordozója. Az utca
embere mindig siet és türelmetlen, többnyire nem vesztegeti az idejét udva-
riassági gesztusokra. Vélt vagy valós igazát harsányan és agresszíven kész
megvédeni, jogaival tökéletesen tisztában van. A vitában nem ismer ellent-
mondást, kijelentései többnyire kategorikusak. Nem érvel, hanem kinyilvá-
nít. A közlekedési szabályokat gyalogosként vagy jármûvezetõként egyaránt
hajlamos semmibe venni, de ha mások szabálytalankodásának lesz áldozata,
bõszen hangoztatja és védelmezi a törvényt. Különben mélyen gyökerezõ
meggyõzõdése, hogy a törvény-számára legalábbis- azért van, hogy ki lehes-
sen játszani. Embereszménye az „ügyeskedõ ember”, aki sikeres, ismeri érde-
keit, tudja mit akar és azt meg is valósítja, többnyire nem válogatva az esz-
közökben, elsõsorban morális meggondolásokból nem, hiszen természetesen
a cél szentesíti az eszközt elv híve. Az öltözködésben az utca divatját követi,
a fiatalabb generációk számára elengedhetetlen kellékek a kopott és szakadt
farmernadrág és a lehetõleg angol nyelvû feliratos pólók, esetenként trágár
megszövegezésben. A Drakula és a halálfej kedvelt szimbólumok.

Az utca embere rendszerint csúnyán beszél, ilyen téren korlátozó nyelvi
gátlásai nincsenek. Még az úgynevezett úriember is szemmel láthatóan meg-
könnyebbül és úgy érzi, hogy visszatért autentikusabb önmagához, amikor
az utcai nyilvánosság személytelenségében a hagyományosan használt csú-
nya kifejezéseket beszédében elhelyezheti. 

Természetesen az utca mint a társadalmi nyilvánosság nem kizárólag a fen-
tiekben jellemzett individuumok gyûjteménye, sõt szerencsére ezek kisebb-
séget alkotnak. De ez a kisebbség egyrészt harsány, tolakodó, gátlástalanul
megnyilvánul és könnyedén elnyomja az amúgyis jobbára néma túloldal
megnyilatkozásait, másrészt hatásfoka a fiatal lelkek modellálásában össze-
hasonlíthatatlanul nagyobb. Az utca nyomása nagy súllyal nehezedik az is-
kolára. Egyrészt a diákok az iskolába is próbálják behozni az utcai szubkul-
túra megnyilvánulásait, másrészt ennek a szubkultúrának a megnyilvánulá-
sai sokkal hatékonyabban befolyásolják magatartásukat, verbális vagy cse-
lekvésbeli megnyilatkozásaikat, mint az iskola nevelési próbálkozásai. Egy
felnõtt, aki a közlekedési lámpa tiltó jelét semmibe véve átmegy a gyalogát-
járón, a tanító több hónapos nevelési erõfeszítéseinek eredményeit semmi-
sítheti meg. Arról nem is beszélve, hogy a diáknak ráadásul még igaza is le-
het, amikor nem az iskola, hanem az utca szavára hallgat, hiszen a társada-
lom és ami belõle az utca nyilvánosságában többnyire hûen megmutatkozik,
esetenként teljesen más, mint amit az iskola tanít, más értékrendet és elve-
ket képvisel.
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Befejezõ megjegyzések
Annak a képnek a pontosítása végett, amely a fentiek nyomán az olvasó-

ban kialakulhat, a következõ megjegyzéseket tartom szükségesnek:

Címében kinyilvánított szándéka szerint ez az elemzés az Áprily Lajos Fõ-
gimnáziumra vonatkozik, mégis sokszor általánosításokba bocsátkozik, ese-
tenként az egész hazai oktatási hálózatot és didaktikai gyakorlatot érinti. Ez
egyrészt azért van, mert megítélésem szerint a jelzett problémák valamilyen
mértékben minden iskolában jelen vannak, másrészt mert úgy gondolom,
hogy azok az egész hazai (és nem csak hazai) iskolapolitikai elmélet és gya-
korlat, illetve társadalmi valóság lecsapódásai.

Az oktató-nevelõ tevékenység hatékonyságát korlátozó, annak kihívást je-
lentõ problémák számbavétele és tárgyalása távolról sem volt kimerítõ, csak
éppen jelezni szerettem volna az iskolai munkát véleményem szerint legna-
gyobb hatásfokkal befolyásoló ilyen jellegû tényezõket. Hiányoznak a kép-
bõl például a család, a szülõ, a szülõ-gyerek kapcsolat, szülõ-iskola kapcso-
lat új vonatkozásai és ezeknek az oktató-nevelõ munkára való kihatásai, a
tömeg-kommunikációs eszközök – elsõsorban a televíziós programok –
antipedagógikus hatásai stb. Ezeknek a vizsgálata azonban egyrészt komoly
szociológiai kutatásokat feltételez, másrészt a rájuk való akár jelzésértékû
hivatkozás is túlnõné ennek az írásnak a kereteit. Ami ezekkel együtt sem
lenne teljes, hiszen ahhoz az egész jelenkori társadalmi valóság elemzése
kellene. 

A fent jelzett problémák közül nem mindegyik kizárólagosan a mostani
kor jellemzõje, sõt véleményem szerint egyesek közülük örökéletûek. Példá-
ul a tanár-diák, iskola-tanuló viszonyban mindig is volt és lesz bizonyos ter-
mészetû és bizonyos mértékû feszültség, az iskolai program követelményei
mindig is meghaladták, meg fogják haladni és meg is kell haladniuk a tanu-
lók teherbírásának kényelmi szintjét, a társadalom, az élet pedig kicsit min-
dig is másról szólt és másról fog szólni, mint az iskola. Hogy új realitások-
nak és új kihívásoknak neveztem õket, csak azért történt, mert megítélésem
szerint a jelen idõszakban hangsúlyozottabban vannak jelen és jobban be-
folyásolják az iskola életét, mint talán korábban bármikor.

A problémák számbavételére és tárgyalására szorítkozó leírásból kibonta-
kozó helyzetkép természetesen túlságosan egyoldalú és negativistának tûn-
het. Nem esett szó egyrészt arról, hogy a szóban forgó problémák szinte
mindegyikében megvannak azok az összetevõk, amelyek az iskolai munka
hasznára fordíthatók (elég, ha itt például csak a korszerû számítástechnikai
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és audio-vizuális eszközöknek a didaktikai gyakorlatban való szinte korlát-
lan felhasználási lehetõségeire gondolunk), másrészt nem beszéltünk azok-
ról az új realitásokról sem, amelyek egyértelmûen pozitív befolyással van-
nak az iskolai munka eredményességére, és amelyek régebben elképzelhe-
tetlenek voltak számunkra. Elég, ha itt például csak az európai uniós pénz-
forrásoknak a hazai iskolák általi megpályázhatóságára és elérhetõségére
gondolunk. Az iskola elõtt álló új realitások sorát tehát természetesen ki kell
egészíteni a pozitív tényezõk számbavételével. Sõt, egyesek úgy vélhetik,
hogy alkalomhoz illõbb lett volna ebben az írásban inkább ezeket kihangsú-
lyozni. Igazuk lehet, csakhogy hétköznapiság és ünnep viszonyát illetõen
ahhoz a meggyõzõdésemhez tartottam magam, miszerint „az ünnep értelme
a hétköznapokban van”. A 155 éves évfordulón megtartott névadó ünnep-
ségen egyebek mellett ez hangzott el: Ma nevet szerzünk iskolánknak, de
egyelõre csak a névadás pusztán szimbolikus gesztusával. Értéke és érvénye
attól függ majd, hogy az ünnepre milyen iskolás hétköznapok következnek.
És hogy ezek az iskolai hétköznapok olyanok legyenek, hogy ünnepre jo-
gunk lehessen, abban a legnagyobb szerepe talán éppen a realitásokat és ki-
hívásokat tudatosító és azokkal számoló belsõ iskolapolitikának van.

Az iskolák számára nincsenek problémamentes idõszakok. Minden isko-
la, bármely korban, szembesül a maga problémáival. És képes is arra, hogy
azokat megoldja. Tevékenységének hatékonysága, teljesítményének mértéke
annak függvénye, ahogyan azokat tudomásul veszi, kezeli és megoldásukat
elõremozdítja. A Római Katholikus Fõgimnázium, a 4-es számú Magyar Ve-
gyes Líceum és az Unirea Líceum nem kevesebb és nem kevésbé fajsúlyos
problémával szembesült és azokat, teljesítményeik alapján ítélve, becsület-
tel megoldotta. Jelen elemzés csak arra akart rámutatni, hogy manapság, az
Áprily Lajos Fõgimnáziumban, vannak újak, illetve egyesek más súlyúak.

A jelenlegi oktató-nevelõ gyakorlat problémáinak számbavételével nem az
volt a szándékom, hogy az Áprily Lajos Fõgimnáziumra irányuló megítélé-
sek, értékelések, minõsítések esetleges kritikai élét elvegyem, hogy mente-
getõzzek, vagy a bizonyítványt magyarázzam. Erre szerencsére nincsen is
szükségünk. Az Áprily Lajos Líceummal, illetve Fõgimnáziummal nem kö-
vetkezett be törés az elõd- iskolák teljesítményi színvonalának viszonylatá-
ban. Az iskolai teljesítmény fõ mutatóit tekintve az Áprily Lajos Fõgimnázi-
um elõkelõ helyet foglal el a város középiskoláinak sorában, amit a fõgim-
náziumi cím elnyerése is bizonyít. Megítélésem szerint azonban egy haté-
kony belsõ iskolapolitika megalapozásához elsõsorban a problémákat kell
figyelembe venni, kiegészítve ezt természetesen a pozitív lehetõségek feltér-
képezésével. 
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Az Áprily Lajos Fõgimnázium a Római Katolikus Fõgimnázium, a 4-es szá-
mú Magyar Vegyes Líceum és az Unirea Líceum magyar tagozatának utódja,
de iure és de facto. Az Áprily Lajos Fõgimnáziummal idén 170 éves lesz az
önálló brassói magyar tannyelvû középiskola. Jól megérdemelt, méltó és
büszke ünneplést kívánok a 170 éves iskolának! |

A szerzõ az Áprily Lajos Fõgimnázium igazgatója.
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Fölöttébb szükséges voltáról

— Ambrus Attila

Elkerülheti-e a közhelyeket a világ legrégebbi, ma is megjelenõ magyar lap-
jának fõszerkesztõje, ha városa újságjánál is patinásabb iskolájáról ír? Alig-
ha. A templom mellett az iskola és az információs társadalom teljében a saj-
tó a nemzeti azonosság megõrzésének pillére, épülésének alapja.
Mondtam-e ezzel újat? Nem, hiszen a Brassótól alig 35 kilométerre fekvõ
Apáca descartesi gondolkodója, Apáczai Csere János 350 évvel ezelõtt kije-
lentette De summa scholarum necessitate címen tartott beköszöntõ beszé-
dében, hogy vaknak és érzéketlennek kell lennie annak, aki nem érti meg az
iskolák szükségességét. S mert Erdély sohasem szûkölködött nemlátókban
és érzéketlenekben, Apáczai meg is magyarázta, miért kell fölöttébb az isko-
la. A schola ugyanis a mûveltség forrása. A kultúra pedig nemcsak ismeret,
hanem magatartást, viselkedést, gondolkodást meghatározó bölcsesség, gya-
korlati erkölcs is.

Az iskola tanít meg az árnyalt, pontos beszédre, amely a körülöttünk léte-
zõ világ megismerésének feltétele. A beszédben fogyatékosok kerülnek min-
den társaságot, az oktalan állathoz állnak közelebb, mintsem az emberhez,
fogalmazott kíméletlen õszinteséggel Apáczai.

Az iskola tanít meg írni, olvasni. Ha megszüntetnénk az írást és olvasását,
megbomolna a társadalom rendje, sõt, a család egysége is, figyelmeztet a fel-
világosodás korának pedagógusa. A brassói magyar közösség, az elöljárók
pillanatig sem felejtették el földijük, Apáczai Csere János intését.

Az önálló magyar középiskola megalapítása azonban mégsem volt egysze-
rû, néhány év vagy évtized alatt megvalósítható folyamat. S az iskolaalapí-
tás fáradságos, sokszor kilátástalan munkáját újra és újra kellett kezdeni,
mert amit évszázados igyekezet és áldozat révén megvalósítottak, azt a ha-
talmon levõk egyetlen tollvonással megszüntettek.

Az Áprily Lajos Fõgimnázium fenntartásának érve ma is ugyanaz, mint
170 évvel ezelõtt a Római Katholikus Fõgimnázium létrehozásának oka: az
anyanyelvû, sajátosan magyar szellemiségû oktatás megvalósulása.

Csupán ez szavatolja a közösségnek, hogy fiataljai zsenge gyermekkoruk-
tól nem merülnek a tudatlanság feneketlen örvényébe - amitõl Apáczai Cse-
re ugyancsak féltette ifjainkat - és nem az önfeladás útján indulnak el, ha-
nem az alapos magyar mûveltségükre épülhet a tolerancia szellemében a
szomszéd népek, a románok, a szászok, a zsidók, a romák, a görögök kultú-
rájának megismerése, ami az európai polgári lét záloga.
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A brassói magyar közösség jövõjének letéteményese a 170 éves Fõgimná-
zium. Tudatában vagyok annak, hogy a 168 éves Brassói Lapoknak, vagy a
nagyon fiatal világhálós kiadásának jövõbeni olvasói az Áprilyben formá-
lódnak, az Iskola pedig erõsebben állhat, ha a sajtó pillérére támaszkodhat.
Ezért jelenteti meg a Brassói Lapok saját költségén az Áprily diáklapját, a
Visszhangot és számol be heti rendszerességgel a Fõgimnázium életérõl,
eredményeirõl.

Tanulságul, tanúságként a remélt jövõnek. |

A szerzõ a Brassói Lapok fõszerkesztõje, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöke.
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Õszrõl, Tavaszról

— Apáthy Géza

Itt az õsz,
s aligha tévedek, ha kijelentem:
pontot tehetnék versem végére.
Mert az õsz Brassóban 
– és bizonyára a világ minden táján –
önmagában is a legszebb vers,
amelyet egyetlen költõ 
buzgó égig-veselkedése sem képes
szépségben fölérni:
elcsitulnak, kihunynak mellette 
a szemfényvesztõ metaforák.
De íme, hirtelen esõk zuhognak alá
az õszre, a tájra, a versre,
hirtelen-hosszú esõk.
És mert, bevallom, fáj,
hogy latyakos-szürkére ázik az õsz-vers,
mégiscsak verset kell írni,
fellegûzõ, napsugárszólító kiáltást,
mely fényt gyújt az emberek legbensõbb tájain,
hogy szívekben, gondolatokban fellobogjon
– ha nem lobogna – a tavasz.
Hiszen az emberek legbensõbb tája sem 
egyetlen évszakú táj... |

A szerzõ költõ.
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A gimnáziumban

— Dani Péter

Szüleim – sok fejtörés után – úgy döntöttek, hogy a brassói Magyar Vegyes
Líceumban tanulok majd tovább. Nagy örömmel, de ugyanakkor belsõ szo-
rongással vártam a napot, hogy mehessünk Brassóba , a gimnáziumba. 

Én a 8. B osztályba kerültem, az összes fiúval együtt. Ez vegyes osztály
volt, a 8. A-ba pedig csak lányok jártak. Az osztályfõnökünk Birta Imre ta-
nár úr lett, egy csíkdelnei születésû, talpig becsületes, öntudatos, jó peda-
gógusérzékkel megáldott székely ember. A 8. A osztályfõnöki tisztét Márkus
Borbála töltötte be, akit nagyon megviselt az élet, azt hallottuk róla, hogy
Auschwitzet is megjárta.

Tanáraink mindannyian nagyon jó szakemberek voltak. Többségük elõzõ-
leg az 1948-ban államosított Római Katholikus Fõgimnázium tanára volt, né-
melyikük a gyulafehérvári, híres Majláth Líceumban tanított. A gimnáziu-
mot érintõ rendszeres ellenõrzés, illetve besúgó tevékenység szorításában
nehéz volt nekik megtalálni a réseket a klasszikus mûveltség lelkünkbe va-
ló becsempészéséhez. 

Dr. Szikszay Jenõ tanár úr elvárta, hogy minden magyar nyelv és irodalom
óra elõtt egy szép népdalt énekeljünk el. Tudta, s mi is tudtuk, hogy miért.
Ápolt megjelenése, választékosan csiszolt beszéde példaértékû volt. Tõle
hallottuk a következõ figyelmeztetést is: Az anyanyelvû iskoláknak az a fel-
adata, hogy a nemzeti kultúra értékeit a tanulókban tudatosítsa. A csodála-
tos magyar nyelvet csak szépen szabad beszélni. 

Dr. Hollok párját ritkító nyelvész volt. A Római Katholikus Fõgimnázium-
ban latint és görögöt tanított, az államosítás után áttért az oroszra, mivel az
új tananyagból kivették a klasszikus nyelveket. A szláv nyelvrendszert, s
benne az oroszt magas szinten sajátította el és tanította nekünk.

Dr. Tompek József igazgató nagy mûveltségû történész volt... Közben szo-
morú dolgok is történtek az iskolában. El kellett hagynia az intézményt Ju-
rák Beának, mivel a kommunista szörnyetegek szüleit kilakoltatták, és
kényszerlakhelyre hurcolták. Valószínûleg ezért távozott az osztályból Szi-
geti Erzsébet, Sándor Ida és Balogh S. Margit is. Mindannyian okos és kel-
lemes lányok voltak, nagyon-nagyon sajnáltuk õket. 1952 õszén megkezdõ-
dött az új iskolai év. Már a tanév kezdetén megerõsödött a Román Kommu-
nista Párt ifjúsági munkája. Megindult a hajrá az IMSZ-tagok toborzására.
Különösen a jobb tanulókat vették célba. Szorítóba kerültem, mivel élta-
nuló és ösztöndíjas is voltam. 
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Tanácstalanságomban Birta tanár úr és Gál Sarolta tanárnõ véleményét is
kikértem. A merev elzárkozástól óvtak, így aztán a többi társammal együtt
engedtem a szorításnak. Miután az alapszervezet tagjai elõtt levizsgáztunk,
következett a felavatás. Egyik bentlakótársunk felvételemet ellenezte, vallá-
sos beállítottságom miatt. Ekkor Szépréthy Lilla, aki már IMSZ-tag volt, a
védelmemre kelt, végül – sok csûrés-csavarás után – fölvettek, s az osztály
politikai felelõsévé választottak. (...)

... megkezdõdött az 1953/54-es tanév, amelynek végén érettségiznünk kel-
lett. A gimnáziumi éveknek tizenkettõrõl tízre való csökkentése pedagógiai
bûntény volt, nemcsak a leszûkített idõ miatt, hanem a bevezetett szovjetimá-
dó, tendenciózus tananyag és tanrend miatt is. Nem hogy érettek, de még fél-
érettek sem voltunk. Hiányoztak a klasszikus mûveltség pillérei, ettõl remél-
hették, hogy manipulálható emberhalmazzá nyomoríthatnak bennünket.

Mivel az érettségi sorsdöntõ volt, nekifeküdtem a tanulásnak... Az akkor
érvényben levõ tanügyi törvények szerint azok a diákok, akik színjelesre
érettségiztek, felvételi vizsga nélkül bejuthattak az ország bármelyik egyete-
mére. A mi osztályunkban minden évben Filipánits Zitának és nekem vol-
tak a legjobb jegyeim. Az érettségi után azonban a jeles diplomások sorába
került a mögöttem levõ padban ülõ két jó barát, Vígh László és Bogdán Lász-
ló is. Így tehát az évzáráskor a X. B-nek 4 jeles (vörös)diplomása volt...

...szüleimmel beszélgetve, eldöntöttem, hogy – ha lehet – elmegyek Kolozs-
várra, az egyetemi fokú Protestáns Teológiai Intézet Evangélikus Karára. (...)

1956. november 15-én irodalmi körre mentünk. A viták lezárása után fel-
állott Szépréthy Lilla és a következõket mondta: 

– Ma van a debreceni szabadságharcos diákok temetése, adózzunk nekik
néhány percnyi csenddel! E szavakra, mint a varázsütésre, mindenki felállt.
Egyhangúlag elhatároztuk, hogy a szabadságharcosok iránti tiszteletünk és
hozzátartozóik iránti együttérzésünk jeléül gyászszalagot fogunk viselni.
Ezen elhatározásunkat meg is tartottuk, nyíltan viseltük a fekete szalagot.
Elszomorító, sõt megbotránkoztató volt viszont két tanárunk magatartása.
Így aztán nekiültünk egy beadvány megszerkesztésének, melynek szövegé-
ben felkértük a Püspök Urat, hogy az említett két tanárt a következõkre fi-
gyelmeztesse: tanítsák nekünk azt, amivel õket az egyház megbízta, és az
egyháztól idegen eszméket ne terjesszenek. A megszerkesztett beadványt
Mózes Árpád püspöki titkár két példányban legépelte és azonnal alá is írta.
Utána önként aláírtuk mi is. (Antal László, Bibó László, Dani Péter, Esig Já-
nos, Gödri János, Kiss Béla, Török András, Veress Károly). A megintett ta-
nárok nem nyugodtak bele ...

...1958. június 25-én, egy fenséges szertartás keretében pappá szenteltek.
1958. december 15-én letartóztattak...

A vallatás során, amikor a tanárok elleni beadványról faggatott a tiszt, di-
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csérõ szavakkal méltatta a két tanárt. Ami engem illetett, rám vonatkozott,
s igaz volt, azt vállaltam, ami nem volt igaz, azt nem. A társaimra vagy a
püspök úrra vonatkozó, terhelõ nyilatkozatokat nem tettem. Egyik nap ful-
lasztó köhögés jött rám a börtönben, s úgy el kezdtem hányni a vért, hogy
majdnem megfulladtam. Az õr nem akarta elhinni, jó néhány óra telt el, mi-
re orvoshoz vittek. A börtön orvosa aztán megvizsgált, adott néhány polivi-
tamin tablettát, és visszaküldött a cellába. Az állapotom viszont egyáltalán
nem javult. Elvittek a tüdõbeteg-gondozóba, az orvos megállapította, hogy
tüdõbajos vagyok, de nem a fogságban kaptam el a vészt...

Május 16-án a Haditörvényszékre vittek. A tárgyalóteremben Mózes Ár-
pád már a vádlottaknak elkülönített helyen ült. Az õ kihallgatása már befe-
jezõdött. A második vádlott én voltam. A jegyzõkönyvezett vallatáson a kö-
vetkezõket mondtam: A tanárok elleni beadvány szerkesztésében való rész-
vételemrõl, a magyarországi eseményeket elítélõ nyilatkozat aláírásának
megtagadásáról, a gyász-szalag viselésérõl az egészségem összeomlása elõtt
tett nyilatkozatomat fenntartom. Az egészségem összeomlása után készített
jegyzõkönyvekben foglaltakat nem tartom fenn. 

– Akkor miért írtad alá? – kérdezett tovább a bíró. 
– A mostani állapotom a válasz erre – feleltem.
Antal László, Gödri O. János, Kiss Béla, Török András, Veress Károly ki-

hallgatása, s a védõ ügyvédek beszéde következett. Mózes Árpádot 18, An-
tal Lászlót 16, Kiss Bélát, Gödri O. Jánost, Török Andrást, Veress Károlyt és
Bibó Lászlót 10 évi kényszermunkára, teljes vagyonelkobzásra, illetve jópár
év jogfosztásra ítélték a Büntetõ Törvénykönyv II. Fejezetének 209. cikkelye
alapján. Rám 15 év kényszermunkát, teljes vagyonelkobzást és 10 év jog-
fosztást róttak a társadalmi rend ellen mesterkedõ bûntényeim miatt. Ebbõl
6 évet Románia különbözõ börtöneiben töltöttem. 1964-ben szabadultam.

Szabadulásom után Székelyzsomboron, 1976. június 23-tól Aradon vé-
geztem papi szolgálatot. 1982-ben távoznom kellett az országból. Azóta Né-
metországban élek. 

2006. október 28-án a frankfurti Paulskirche-ben Sólyom László köztársa-
sági elnök úr a Szabadság Hõse nevû emlékéremmel tüntetett ki. |

A szerzõ evangélikus lelkipásztor.
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Tanáraim emlékére

— Dombay Nándor

Hatvannyolc év távlatából nem könnyû dolog visszaemlékezni.
1919. november 3-án születtem Brassóban. Édesapám, Dombay Lajos, kõ-

mûveslegény volt, édesanyám, Soós Olga, leánykorában a kereskedelemben
dolgozott. Miután férjhez ment, többé nem volt állásban, nem is lehetett, hi-
szen tíz  gyermeket neveltek fel, s ez éppen elég gondot, munkát jelentett
mindkettõjûk számára. Az 1926/1927-es iskolai évben iratkoztam be a bras-
sói Római Katholikus Fõgimnázium elsõ osztályába. Elsõ tanító nénim
Várhegyiné Papp Ilonka volt, jól felkészült, kedves tanítónõ, aki a betûvetés,
számolás mûvészetére megtanított. Az évek folyamán, egyházközségi gond-
nok minõségemben, többször is találkoztam vele.

A második osztálytól a negyedikig Jánosy Etelka oktatott, románra
Székelyné Nagy Ilonka tanított. Elemi iskolai igazgatónk Meizel Rezsõ, az
egykori Meisel József apátplébános öccse volt. A negyedik osztályban Zaka-
riás Erzsébet polgári iskolai tanárnõ vette át osztályunkat, miután az 1930-
ban megszüntetett polgári iskolából áthelyezték az elemi iskolába. Erzsike
néni nagynénje volt Trebits Jenõ késõbbi brassói fõesperes úrnak, akivel na-
gyon jó barátságban voltunk. A gimnáziumban két évvel alattam járt.

1938-ban végeztem el az akkori nyolcadik (ma tizenkettedik) osztályt,
Simay Viktor magyar nyelv és irodalom, francia és német szakos tanár (ki-
tûnõ zongorista és orgonista) osztályfõnöksége alatt.

A Fõgimnázium igazgatói tisztét Szemlér Ferenc (a költõ édesapja) töltöt-
te be, halála után pedig Kolozsvári Sillye Béla vette át az intézmény irányí-
tását, õ latint és filozófiát tanított. Latin tanárom volt még Domby Lajos
szentszéki tanácsos és Hollok Gyula is, utóbbi görögre is tanított. 

Kedvenc tanáraimnak Dr. Fejér Pál, Giugiu Bratucu, Heszka Béla, dr.
Jénáki Ferenc, Király Henrik, Kollár Gusztáv, Szakács Antal, Tompek József,
Vitályos Balázs, Zsidó Dónát és Zsigmond György számítottak. (Hogyha va-
lakit kifelejtettem, elnézést kérek, majd ott fenn elintézzük.)

1938-ban tizenhárman végeztünk. Osztálytársaim Andrásy Sándor (jelen-
leg talán gyógyszerész), Bodnár István (mérnök), Demény Béla, Elekes Ta-
más (pénzügyõr), Dr. Gáspár István operaénekes, Dr. Nagy József jogász, Kis
Lajos (tanár), Mezey Sándor, Péter Imre, Puskás Zoltán (ügyvéd), Szõts
László (tanár) és Takó Zoltán voltak. Háborús években végeztünk, soha
egyetlen osztálytalálkozónk sem volt. Azt sem tudom, hogy közülünk ki van
még életben. Volt tanáraim mind meghaltak, késõbbi egyházkarnagyként jelen
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voltam többeknek a temetésén. Iskolai éveimre, tanáraimra, osztálytársaim-
ra csak a legnagyobb szeretettel tudok visszaemlékezni. Édesapám, Dr. Pé-
ter Antal apátplébános és Dr. Nagy László orvos pártfogása révén én a
fõgimáziumot tandíjmentesen végeztem (másképp nem is tanulhattam vol-
na). Több mint 30 évig voltam az egyházközség orgonista-kántora, 1952-tõl
1989-ig gondnoka. 

1948-ban nõsültem meg, három gyermekünk született, a fiam, Ferenc 24
éves korában meghalt, Mária lányunk egészségügyi alkalmazott, Katalin ta-
nár lett. Öt évet voltam külügyi szolgálatban, 1979 óta nyugdíjasként élek. |

Brassó, 2007. március 24.

A szerzõ a Belvárosi Római Katolikus Plébánia karnagya és kántora volt.
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Azok a `70-es évek

— Füzi János

Visszatekintve az 1970-es évek második felére esõ középiskolás diákosko-
dásomra, a legmarkánsabb és legmaradandóbb benyomást az oltalom és
gondtalanság élménye jelenti. Csak tisztelegni tudok tanáraink elõtt, akik –
akár a nyilvánvaló látszat ellenére is – hitték, hogy érdemes harcolni azért,
hogy esélyt biztosítsanak a rájuk bízott értelem- és személyiségcsírák kibon-
takozásának, egy akkor még beláthatatlan, kiszámíthatatlan jövõben. Na-
gyot fordult azóta a világ, de az akkor belénk ivódott értékek ma is szilárd
támpontot jelentenek a jelenkor – talán nem annyira fenyegetõ, de annál
alattomosabb – csapdái közötti tájékozódáshoz. 

A félszavakból, helytállásból, következetességbõl megismerhettük a szü-
lõföldhöz, anyanyelvhez való, a mindenkori adminisztrációtól elvonatkoz-
tatott ragaszkodást, a tárgyi tudás mellé megtanulhattuk az irányelvektõl és
divatoktól független gondolkodást, és az ezáltal idõálló értékítéletet. Úgy vé-
lem, hogy ez az érték- és esélyõrzõ gondoskodás mindig is az iskola közpon-
ti küldetése lesz, és remélem, hogy a közösség, melynek jövõje nagy mérték-
ben ennek eredményességétõl függ, meg fogja tudni becsülni azokat, akik
vállalják e feladat terhét és felelõsségét. |

Veresegyház, 2007. április 3.

A szerzõ budapesti Atomkutató Intézet tudományos munkatársa.
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Az Univerzum rendje –
a 170 éves iskolám emlékkönyvébe

…múlandó s apró vagyok
míg meg nem alkotom a magam önálló mestermûvét

— dr. Gergely Árpád László

Tél végén, szökõnapon megszületik.
Családjának összes belevetett reményével együtt cseperedik, növekszik,

akár a tavaszi rügy. Napfénye a szeretet, tápláló nedû a gyengéd szó, mely
az óvó anya nyelvén szólítja õt meg. Jól figyelj, mert ez a világ szép, rend-
szer van benne. Ismerd meg és szeresd!

Ezért lép be az iskolakapun, bár õ ezt még nem tudja. Nagyok, óriásiak az
iskolapadok, a könyvek, a tábla, minden. Az iskola maga a világ kicsiben.
Elkerekedett szemmel figyeli, amint mesék, számok, a víz körforgása, porzó
és bibe és éghajlati övek, igeragozás majd Kinizsi Pál körbeszáll a tanterem-
ben, mire kicsengetnek. Rájön, hogy a hatványozás tíz szabálya nem a tízes
számrendszerrel függ össze, és hogy a számítógépek két számjegybõl is re-
mekül összerakják a világot. Lebilincseli, hogy a vers belsõ ritmusa néha
oly szigorú, mint egy egyenlet megoldó képlete. Tanárok vigyáznak rá, hogy
egyszerre csak néhány csodán ámulhasson. Mindennap egy új lepel hull le,
és amit látni vél mögötte, az egyre szebb, néha zavarba ejtõn az. 

És amint a kép tisztul, az iskolapad, könyvek, tábla egyre kisebbé válnak.
Vagy más változott? Elõször szembesül a relativitás elvével. A Cenk csak
mosolyog magában: õ ezt már régen tudja. 

Megtanulja, hogy az élõlények sejtekbõl, azok molekulákból és atomokból
állnak. Késõbb már azt is tudja, hogy az atomok parányi naprendszerek.
Bolygóik vezetik az elektromos áramot, napjuk pedig göcsörtös búra, mely-
ben Gell-Mann James Joyce-tól kölcsönzött kvarkjai raboskodnak. Még erõ-
sebb nagyító alatt már csak a szimmetria látszik. A természetben rend van
és minél jobban megismerjük, annál egyszerûbbé válik. Bár vannak részei,
amelyekkel kapcsolatban szemérmes: ha túl sokat szeretnénk ezekrõl meg-
tudni, határozatlanság a válasz. 

Sokszor elindulnak a vándormadarak Afrikába, és egyszer a tudás is, amit
az iskola ad, szárnyra kel: egyre magasabb körök madártávlatából az iskola
már csak szép emlék, alig látszik. Maga a Föld is már csak könnyen sérülõ
harmatos kék labda, amint az Apollo ûrhajósai rácsodálkoznak holdtávlat-
ból. Még messzébb keringenek a félresikerült Földek, a kénsavas-széndioxi-
dos levegõjû Vénusz és a kopár Mars, a gyilkos aszteroida-övön túl pedig az
óriásbolygók terpeszkednek. Ezek közül a Szaturnusz nemcsak az ûrben, a
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víz felszínén is úszhatna – nem gyûrûi, hanem kis sûrûsége miatt. A legki-
sebb Plutót tavaly lefokozták Prágában: Õ már csak törpebolygó lehet a
Kuiper-öv népes csapatában. 

A hangyasereg a rossz vételû televíziós készülék képernyõjén az Univer-
zum hírnöke. Sugárözön, mely az Õsrobbanással együtt jött létre, és napja-
inkra dermesztõen hideggé vált. Annyira tökéletes, hogy az már szinte fáj:
ez a fekete test sugárzása. Bármerre nézünk, egyforma. De a nagyon pontos
mûszerek, mint a COBE vagy a WMAP ûrszondáké megmutatták, hogy ma-
gán viseli a galaxisok kialakulásának korai nyomait. George Smooth, akinek
a kozmikus háttérsugárzás elõször fedte fel szerkezetét, 2006-ban a Nobel-
díjkiosztó ünnepségen találta magát. Az is látható a kozmikus háttérsugár-
zásból, hogy nemcsak a Föld forog a Nap körül, hanem a Nap és a többi csil-
lag is kering a galaxis közepét uraló óriási fekete lyuk körül. Mitöbb, az
egész Tejútrendszer útban van az Univerzum ismeretlen részei felé. 

A csillagok forgása a központi fekete lyuk körül nem olyan, mint várnánk.
Valami baj van a körhintáról leröpítõ centrifugális erõvel; vagy a gravitáci-
óval. Ezt úgy orvosolják, hogy odaképzelnek mintegy tízszer annyi ismeret-
len tulajdonságú, ún. sötét anyagot, mint amennyi csillag van. Senki nem
tudja, mi lehet ez. Talán láthatatlan dimenziók árulkodó ujjlenyomata?

A csillagok is élnek: születnek, kamaszodnak, hosszú, forró a felnõttko-
ruk, végül kapuzárási pánik jelei közt õszbe fordulnak. Egyesek sorsa úgy
alakul, hogy az õket befogadó galaxis fényével vetekedõ fényességgel felrob-
bannak. Õk a szupernóvák, és az Ia-típusúak katonás fegyelemmel mindig
ugyanúgy teszik. Látszó fényességükbõl következtetni lehet távolságukra.
Megfigyelésükbõl néhány éve a kutatók arra jutottak, hogy az Univerzum,
fittyet hányva a gravitációs vonzásnak, gyorsulva tágul. Azt mondják, a ne-
gatív nyomású sötét energia okozza, de nem tudják, mi lehet ez. 

A sötét energia mintegy 70%-át, a sötét anyag mintegy 27%-át adja az
Univerzumnak. A maradék 3% is zömében a Földön ismeretlen csillag-
anyag (plazma), olyan, mint a tûz lángja vagy a villám, csak forróbb. 2010-
tõl amerikai és francia szupertitkos, nagyintenzitású lézeres kísérletekben
is állítanak majd elõ csillaganyagot. A földi csodás természeti képzõdmé-
nyek, a víz, a levegõ és az anyag különbözõ szilárd megjelenési formái, me-
lyeket jól ismerünk, elenyészõ részei az egésznek.

A galaxisok, ha találkoznak, összeolvadnak és felbomlik spirálkar-szerke-
zetük. Ez nem gond a legtöbb csillagnak, viszont a központi fekete lyukak
minden esetben összeütköznek. Einstein általános relativitáselmélete értel-
mében a fekete lyukak igen erõsen görbítik a teret. Annyira, hogy még a
fény pályája is körbetekeredhet. Vagy éppen egyhelyben topog (ettõl feketék
a lyukak). Találkozásuk vadul hullámzó térgörbületet eredményez, mely,
mint szélfútta fátyolban, tovaterjed. A következõ évtizedben 4 km karhosz-
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szúságú földi és ûrbe telepített Michelson-interferométerek segítségével ke-
resik a gravitációs hullámokat, a kozmikus katasztrófák hírmondóit. A vétel
olyan lesz, mintha a rádión új hullámhossztartomány jelenne meg, melyen
a többitõl gyökeresen különbözõ adást sugároznak.  

Az Univerzum születése, fejlõdése és jövõbeli sorsa, a gravitáció fekete
lyuk bilincsébe záró ereje és a fekete lyukakba hulló anyag egy részének ga-
laxison átívelõ fénykard-szerû, mágneses tér vezérelte kilövellései túlszár-
nyalják a képzeletet. 

Néha az emberi viselkedés is.
Az értékeket, a rendet, amit a volt diák az iskolában szívott magába, bár-

merre jár, keresi. Magyarul és más nyelvek ízkavalkádjában, a Kedves kék
szemében, az Atlanti Óperenciás innensõ és túlsó partjain egyaránt. Ahol
megtalálja, otthonosan érzi magát. Sehol sem lehet azonban teljesen otthon,
miután a világ oly sok részét megismerte.  

Megpróbálja az értékrendet – melyet iskolája, olvasmányai és élettapasz-
talata véstek bele – és a tudást – amire tanulással és kutatómunkájával tett
szert – továbbadni. Jobbá tenni a világnak azt a szeletét, amelyre hatni tud.
Így lesz tanár a tanulóból. És tovább él az iskola szelleme. |

Szeged, 2007. április 1.

A szerzõ a Szegedi Tudományegyetem tudományos fõmunkatársa.
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Sokat köszönhetek volt Iskolámnak

— dr. Hollanda Dénes 

A brassói Fémipari Középiskola harmadéves tanulójaként 1955 tavaszán ar-
ra is gondoltam, pontosabban csak álmodoztam róla, hogy a negyedév el-
végzése után, mint jeles tanulót, esetleg a Szovjetunióba küldenek egyetem-
re. Valamivel a nyári vizsgák kezdete elõtt értesültünk a román hatalom
azon döntésérõl, hogy megszûnnek a mûszaki középiskolák az országban,
mivel technikus-túlképzés van. 

A vizsgák befejezése után a Hidromechanika szakiskola utolsó évfolyam-
ára helyeztek át, és – mivel az elméleti felkészülésem megfelelõ volt – a gya-
korlati hiányosságok pótlására egy tanévet Fónagy János szerszámgyárában
dolgoztam szakmunkás tanulóként, délelõtti mûszakban, napi 8 órát. Kül-
földi egyetemrõl álmodoztam és brassói inas lettem. 

A mûszaki középiskolák megszüntetése a hajótöröttek sorsára jutatta a bras-
sói négy magyar nyelvû mûszaki osztály diákjait, akik talán elkallódnak, ha a
4-es számú Magyar Vegyes Líceum (a mai Áprily Lajos Fõgimnázium elõdje)
nem vesz fel minket „fedélzetére”. A 4-es számú Líceum vezetõségének kö-
szönhetõen a mûszaki középiskolákban tanuló legjobb diákok lehetõséget
kaptak középiskolai tanulmányaik befejezésére, miután sikeresen letették az
1955 nyarán meghirdetett különbözeti vizsgákat. Én az eredmények kihirde-
tése után értesültem a nyáron meghirdetett különbözeti vizsgák lehetõségé-
rõl, ezért csak az esti tagozat VIII. osztályába iratkozhattam be. 

1955 õszén, az elsõ oktatási napon az elsõ óra matematika volt. Papp Jó-
zsef tanár úr önkéntes jelentkezõket hívott ki a táblához. A megoldott pél-
dák alapján próbálta felmérni az évfolyam diákjainak matematikai tudását.
Miután nem akadt más jelentkezõ a felírt példa megoldására, én megpróbál-
koztam. Mind nehezebb és nehezebb példákat kaptam, amelyeket gond nél-
kül megoldottam. Ekkor Papp tanár úr azt kérdezte, hogy melyik iskolából
jöttem? Elmondtam, hogy három évet végeztem el a Fémipari Középiskolá-
ban, de nem tudtam a nyári különbözeti vizsgáról. Közben a csengõ szüne-
tet jelzett, a beszélgetés félbeszakadt. Szünet után Papp tanár úr közölte,
hogy átiratkozhatom a X. osztályba, de ha a különbözeti vizsgákat ne tu-
dom letenni a második félév kezdetéig, a VIII. osztályba sem jöhetek visz-
sza. Azt is közölte, hogy e rendelkezés a velem azonos helyzetben levõkre
is érvényes. Így lettem a Magyar Vegyes Líceum esti tagozatának X. osztá-
lyos diákja, és a következõ év nyarán évfolyamelsõként érettségiztem. Köz-
ben a szakiskola elvégzését igazoló diplomát is megkaptam, és így 17 éves
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koromban, 16 elvégzett osztályról szóló bizonyítványom birtokában vasesz-
tergályosként dolgoztam a Fónagy János szerszámgyárban. 

Az esti tagozat X. osztályába elég sokan kerültünk a „hajótörést szenve-
dettek” közül. Az osztály tanulói nagyon kedvesek voltak hozzánk, nagyon
szívélyesen fogadtak, talán azért is mert csak fiúk jöttünk egy nagy többsé-
gében lányokból álló osztályba. Nagyon sok zsúrt, kirándulást rendeztünk,
ha úgy alakult, órák után az iskola melletti erdõben táncoltunk. De nem
csak szórakoztunk, tanultunk is. Az esti tagozat X. osztályának tanulmányi
szintje vetekedett a nappali tagozat osztályaiéval. 

Nagy tisztelettel gondolok vissza dr. Szikszay Jenõ osztályfõnökömre, aki-
vel egyetemista koromban a Kapu utcai találkozásokkor sokszor beszélget-
tünk. A tanár úr által felhagyott verseket a Csigahegy alatti patakparti ösvé-
nyen tanultuk meg Kornél osztálytársammal (mivel a Zajzoni útról gyalog
mentünk a város központjában lévõ iskoláig). 

Nagyon hálás vagyok volt középiskolámnak, hogy lehetõséget biztosított
a továbbtanulásra, és olyan tudásra tettem szert neki köszönhetõen, amely-
lyel helyt álltam a késõbbiekben. 

Az érettségi után még két évet dolgoztam vasesztergályosként, majd az
üzem vezetõsége egyetemi tanulmányokra javasolt. A sikeres felvételi után
– 1958-ban - a brassói Mûszaki Egyetem üzemösztöndíjas hallgatója lettem.
Tanulmányaim befejezése után visszatartottak az egyetemen, ahol 1973-ban
megkaptam a mûszaki tudományok doktora címet és 1977-ben, verseny-
vizsga alapján, kineveztek egyetemi docensnek. 1977 õszén átmentem Ma-
rosvásárhelyre az akkor alakuló Mûszaki Fõiskolára, ahol jelentõs szerepem
volt a marosvásárhelyi mûszaki felsõfokú oktatás megteremtésében. 

1990-ben professzori címet és doktorátusirányítói jogot kaptam. 2001-tõl
az önálló magyar nyelvû Sapientia Tudományegyetem Marosvásárhelyi Mû-
szaki és Humántudományok Karának dékánja vagyok, amelynek megálmo-
dójaként és egyik gyakorlati megvalósítójaként tartanak számon. |

Marosvásárhely, 2007. március 18.

A szerzõ egyetemi tanár, a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem Mûszaki és Humántudományok Karának dékánja.
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Az Áprilytõl a Parlamentig

— Kovács Attila

Számomra sokat jelentett az Áprily, mert magas szintû képzést biztosító lí-
ceum volt. Olyan osztályközösségbe jártam, ahol szinte mindenki jól tanult,
és ez mindig egyfajta indíttatást, motivációt adott számomra. Tanáraink fel-
készültek voltak, sokat segítettek rajtunk. Azt hiszem, az Áprily szervesen
hozzájárult a pályám alakulásához, ahhoz hogy ma parlamenti képviselõ le-
hetek. De talán minden diák hasonlóképpen érez utólag – a középiskola, il-
letve a középiskolában kipróbált érvényesülési stratégiák meghatározhatják
az egyén késõbbi fejlõdésének irányát.

Engem Petki Pál igazgató úrhoz fûzött közvetlenebb baráti kapcsolat,
ugyanis az õ irányítása alatt ismertem meg tüzetesebben a filozófiát. XI.
osztályban kezdtem érdeklõdni a szakterület iránt, és tõle kaptam az elsõ
útmutatásokat. Volt egy idõszak, amikor rendszeresen bejártam hozzá – ked-
denként általában kicsit több szabadideje volt, ilyenkor beszéltük meg azt a
szakirodalmat, amelyet elõzõleg kijelölt, illetve elolvastam. Egy évre rá, XII.
osztályban már az órarendünkben is szerepelt a tantárgy, érettségi után pe-
dig rögtön eldöntöttem: a kolozsvári Egyetem filozófia szakára felvételizek.

A tanulás mellett szívesen emlékszem vissza például a még ma is nagy
népszerûségnek örvendõ síversenyekre. Régi Zakopane léceim voltak, azok-
kal elég merész dolognak számított a lesiklás. Sízni ennek ellenére jól meg-
tanultam. A képviselõk mezõnyében biztos nyernék, de az nem nagy dicsõ-
ség, szeretném azt hinni, hogy a mai tizenegyedikeseket is képes vagyok
legyõzni...

Nem tudok elképzelni olyan végzõst, aki ne õrizne kellemes és/vagy kel-
lemetlen emlékeket középiskolai éveirõl. Nekem is rengeteg van, leírni, fel-
sorolni szinte lehetetlen volna õket, s mivel személyes jellegûek, talán a kí-
vülálló nem is találna bennük túl sok érdekességet.

Örülök, hogy az Áprilynak sikerült önállósulnia. Fontos, hogy intézmé-
nyeink, közéleti személyiségeink mindig figyelemmel kísérjék, mellette áll-
janak és segítsék, ha kell. De ugyanolyan fontos, hogy az iskola tanár-, illet-
ve diákközössége keresse a partneri együttmûködést a helyi közösséggel,
annak minden egyes, intézményesült vagy kevésbé formális, de meghatáro-
zó tényezõjével. Csak így érhetõ el tartós, új távlatokat nyitó eredmény. |

A szerzõ a Brassó megyei RMDSZ elnöke, parlamenti képviselõ.
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Áprilys a világhálón

— Krajnik-Nagy Károly

Felfordult a világ körülöttünk, kedves Zoltán, az áprilys sem április már, sõt,
amikor ezeket neked írom, január, éppen hogy beleléptünk Európába. Te
meg éppen kiléptél belõle, alighanem a jobbik lábbal. Mert megfagyott ben-
nünk a vér, amikor bombát robbantottak a spanyol repülõtéren. De aztán
jött a hír e-mailen tõled, s a képek hozzá, hogy amire a terroristák akcióba
léptek, a Madrid – Santa Cruz járat már át is repülte veled azt a kis pocso-
lyát Latin-Amerika irányába.

Ahol, írod, tucatnyi országot láttok el hitelkártyás internetes telefonotok-
kal. Írod, hogy arrafelé éppen nyár van. Visszadobom a labdát: januárban
nálunk is nyár van! De már a globális felmelegedésen sem csodálkozunk.
Mint ahogy a számítógépeden sem, ahová nem csak a telefont és az
Internetet, de az RDS hatvan tévécsatornáját is átpakoltad. Mondottad, csak
egy elektronikus kártyán múlik. (Diákkorunkban csodálkoztunk, amikor a
telefonunkon a botfalusi adó rádiómûsora jelentkezett. Beáztak a vonalak,
gyakran esett és megesett, hogy a térerõsség rádiót indukált a telefonunkból.
Ezt akkor még nem hívták multimédiának.)

Az idõ gyorsulásán sem csodálkozom. Hogy még egy évtized sem telt el ,
mióta az Áprily Líceumban útjának indítottátok a Visszhang címû újságot, s
a brassói alma mater elsõ weblapját. Iskolatörténeti emlék, téged akkoriban
Gáspinak szólítottak. S féléve vagy csak számítógépes mérnök, s már meg-
történt, hogy a Királykõrõl mobiltelefonon tetted rendbe rakoncátlankodó
floridai szervereteket. Hogy mostanában csak a Skype-on vagy elérhetõ,
mint tegnapelõtt a Brassó – Cochabamba – Kolozsvár kapcsolásban. Mintha
csak innen szóltál volna át, a szomszédból, nem pedig a Titicaca tó közelé-
bõl, prekolumbiánus civilizációk emlékei közül.

Szóval messenger, e-mail, szájtok és blogok, levelezõlisták! Informatikus
cowboyok módjára lovagoltok a világhálón. Amelyen mi, idõsebbek, csak
gyalogosan botladozunk. Brassóban mondottad egyszer, hogy az Interneten
mindenki azt találja meg, amit keres. Tudást, kapcsolatot, üzletet, szórako-
zást. A világháló minden kérdést megválaszol. Kivéve talán ezt: tudjuk-e
egyáltalán, hogy mit is akarunk tõle? Üdvözlet, Zoltán, vigyázz magadra,
mielõbb visszavárunk. |

A szerzõ Kolozsváron élõ tanár, újságíró.
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Van egy forrás valahol...

— László Károly

Ültem a bentlakásban a vaságy szélén, és a könny kiesett a szemembõl. Har-
madéves voltam a Színmûvészeti Fõiskolán. Egyik vizsgaelõadásról megje-
lent színibírálatot olvasta hangosan az évfolyamtársam. Rólam is írtak. Éle-
temben elõször. A nagy tekintélyû Oláh Tibor szerint „az elõadás leggyen-
gébb pontja László Károly alakítása.”

Megszégyelltem magam. Nagyon.
Szüleim és Iskolám elõtt...
Amióta a „rakoncátlan” osztálytársból – tanáraink fájó hiánya miatt –

„osztályfõnökké” elõlépett Dobolyi István megkért ennek a házi feladatnak
az elvégzésére, azóta keresem a Titokra a választ: ha hivatás teljesítése köz-
ben meg-megtorpantunk, ha emberekként meg-meginogtunk, miért éreztük
azt, hogy sebet ejtettünk iskolánk becsületén?

Mi lehet az aranyfedezete a néma számonkérésnek?
A mi nemzedékünk gyerekként élte át a megalázó nélkülözést, a lakása-

ink biztonságából kiüldözõ bombázást, a mindennapok bizonytalanságát...
Láttunk megcsonkított családokat, derékbatört sorsokat, a múlt század ‘40-
es, ‘50-es éveiben, háború alatt és után. Riadt kisemberként érkeztünk az is-
kolába és szembetaláltuk magunkat nagy tekintélyû, mindenttudó, megkö-
zelíthetetlennek tûnõ tanárokkal. Sok mindent szerettem volna kérdezni tõ-
lük, de nem volt bátorságom. Talán valamennyien így voltunk....

Igyekeztünk, tanultunk, görcsösen akartunk bizonyítani, hogy … szeres-
senek.

Most már sejtem, hogy abban a megbolydult világban, megközelíthetet-
lennek tûnõ, szigorú tanáraink is riadt kisemberként érkeztek az iskolába.

Egyetlen vágyuk talán az volt, hogy miközben „emberré építenek” minket,
mi … szeressük õket …

Most már tudom, hogy tekintélyes megjelenésük és imponáló tudásuk
mögött egy világra rácsodálkozó gyermek lelkével teljesítették gyönyörû hi-
vatásukat.

Tudom: apró jelekbõl!
A kiváló latintanár, Hollok Gyula „csak” oroszt tanított nekünk. Gyors be-

szédû, „átfúrt idegrendszerû”, felfokozott ritmusban feleltetõ ember volt.
Mire válaszolhattál volna a kérdésére már beírta a mínuszt.

Féltünk tõle. Egy bizonyos tavaszi napig, amikor berobbant az osztályba,
a belsõ zsebéhez kapott – mi megdermedtünk – onnan elõrántott egy… rü-
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gyet. Felmutatta, mint egy különös üzenetet. Csak annyit mondott: „rügy”,
de ebben benne volt egy egész világot szeretettel átölelni vágyó gyermek
hangja. És elrobogott...

Zsidó tanár úr soha nem kérdezte, hogy megcsináltuk-e a házi feladatot,
hanem csak azt, hogy kirõl másoltuk. Én, aki soha nem értettem, hogy mi
zajlik a táblán, hátramutattam a csendes, segítõkész Bükkösi Imre irányába.
Nevetve írta pirossal a füzetembe, hogy „Bükkös Imrérõl”. Játék volt ez, élet-
re szóló: buta lehetsz, de hazug nem!

Különös mosolyú, kemény, szomorkásan szigorú ember volt Tompek tanár
úr. Láttam egyszer a katolikus plébániatemplom elõtt – a lökdösõdõ embe-
rek között állt a járdán behunyt szemmel, és hallgatta a bentrõl kiszûrõdõ
orgonahangokat. Isten szabad ege alatt, mint egy hangversenyteremben...

Vitályos Balázs hittantanárunk – amikor reverendában kellett beszélnie
nekünk a szovjet-román barátságról, finom mosolyba oltott bölcsességgel
tette ezt, úgy, hogy sem Isten elõtt, sem ember elõtt nem vétkezett. Szeret-
tük. A Teremtõ élete utolsó napjaiban, amelyet Sepsiszentgyörgyön élt meg,
megjutalmazta. Kórházi ágya mellett megjelent egy valamikori tanítványa.
Azokban az években tétje volt az orvossá lett tanítvány mindennapos láto-
gatásainak a volt politikai fogolynál.

Tanáraink egy-egy gesztusa, hangszíne, mosolya észrevétlenül beépült a
lelkünkbe. Már nem tûntek olyan megközelíthetetleneknek.

Számomra különösen nem, amikor „bõrükbe bújtam”, és utánozni kezd-
tem õket. „Közkívánatra”, naponta többször is. Nagy sikerrel. Osztálytársa-
im akkor kezdtek el biztatni, hogy menjek komédiásnak. Tanáraim, akik
évek múltán eljártak a Redutba, a szentgyörgyi színház elõadásaira, nem is
sejtették, hogy mielõtt Vörösmarty, Móricz, Caragiale, Jókai, Csehov, Sütõ,
Sombori, Veres, Ibsen, Shakespeare hõseit eljátsztam volna, „sikerre vittem”
Fejér, Szikszay, Birta, Boér, Hollok, Gherghel, Leiter, Túróczy, Nagy, Tompek
tanár urakat...

Ma már nem utánoznám õket. Ismerem megküzdött, kihívásokkal teli éle-
tüket. Néha tragédiába forduló sorsukat.

A Csongor és Tünde egyik elõadása elõtt a szentgyörgyi színház szûk fo-
lyosóján feltûnt egy elegáns, délceg férfi. Hóna alatt egy... cipõsdobozzal.
Szikszay tanár úr volt. Jött megnézni volt tanítványait (Orbán Karcsi, Visky
Árpi és én a három ördögöt játszottuk). Büszkén újságolta, miközben a do-
bozt az elõadás idejére betette öltözõmbe, hogy a cipõt a nagyobbik fiának
vásárolta, akit most vettek fel az orvosi egyetemre. Aztán apa és fia remé-
nyeit szélnek eresztette a történelem...

Leiter rajztanár úr kézimunkát is tanított. Kefekötést például, amit halálo-
san untam. Megtakarított zsebpénzbõl üzletben vásárolt kefét adtam le év
végén. Nem szólt semmit... akkor. A napokban „megszólított”. A lányától
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ajándékba kapott, az édesapa életét és munkásságát bemutató albumot la-
pozgatva „beszélt” nekem a természet magányt oldó titkairól, a táncoló test-
ben felsejlõ költészetrõl, önfegyelemrõl, alázatról... Én ezt az embert csap-
tam be egy olcsó ruhakefével...

Fejér tanár úr az egyik érettségi találkozóra régi Élet és tudomány gyûjte-
ményt hozott, és bár többnyire családos emberek voltunk, hihetetlen naivi-
tással „készített fel az életre”. Csak szülõ képes ennyire félteni és szeretni
gyermekeit. Aztán egyetlen fiát (padtársamat) elvesztette...

Már soha nem tudnám utánozni õket....
A lapok teltek, de még mindig nem találtam a választ – mi volt az arany-

fedezet, a kötõanyag, ami a tudást, szorgalmat, szívós munkát, igazi emberi
értékké érlelte iskolánkban?

Aztán eszembe jutott, hogy az egyik találkozón megkérdeztem Szotyori
Jóskát, Segesváron pontosan hol is lakik?

– Kérdezd meg az elsõ cigányt, akivel találkozni fogsz – válaszolta. Megér-
tettem, ott õ a szegények orvosa, akihez pénz nélkül is be lehet kopogni.
Mint cseppben a tengert, az õ példájában, azt hiszem, megtaláltam a Titok
nyitját. Iskolánk keresztény szellemisége volt az aranyfedezet, a kötõanyag.
Az a magatartás, amelyet Márton Áron elsõ és utolsó pásztorlevelében –
mindenkor érvényes végrendeletnek is tekinthetjük – így fogalmazott: “A
templomon kívül is maradjunk egymás testvérei, egymás sorsára figyeljünk
és egymás terhét kölcsönös megértéssel hordozzuk”.

A világ tele van a katolikus plébánia templom mögött szerényen meghú-
zódó, Fõgimnáziumból útrakelt Szotyori Jóskákkal...

Foglalkozásuktól függetlenül – könyvelõkként, papokként, munkások-
ként, gyógyszerészekként, költõkként, tanítókként vagy akár pedellusként
egymás sorsa iránt nyitott emberekkel.

Igen, pedellusként. Nem tudom, hogy úgy hívják-e most (a mi idõnkben
Zsolt bácsi) azt az iskolát szolgáló személyt, aki csengõvel a kezében a Min-
denes volt.

Az egymásra figyelésnek páratlanul szép esete történt meg velünk, az
1953-ban érettségizett A és B osztállyal. Két osztályfõnökünk (Dobolyi Ist-
ván és Sebestyén Sándor) szokásához híven meghívta az érettségi találkozó-
ra egy olyan társunkat is, aki már az elsõ években önhibáján kívül lemaradt
tõlünk. Szerény, példaadóan becsületes életet élt. Egyszer csak jelentkezett
és beállt „szolgálni” egykori iskolájába....

Az érettségi találkozón felsorakoztunk az osztályban, hogy ünnepélyes ket-
tõs sorban járjuk be a régi utakat. Zavartan vártunk a jelre. Kínos szünet. Hir-
telen kipattan a sorból meghívottként jelen lévõ volt osztálytársunk, kirohan
és … megszólal a csengõ. Bocsássatok meg, az én feladatom volt – szalad vis-
sza a sorba – most már mint ünnepelt és … Ballag már a vén diák.
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Az õ sorsa is iskolánk történetének egy sajátos színe.
Érettségi elõtt nem sokkal fogadtunk. A becsengetést követõen felmász-

tam a villámhárítón az elsõ emeletre, és a keskeny párkányon egyensúlyoz-
va kopogtam be Túroczi tanár úr lélektan órájára. Túléltem.

Erõsen belekapaszkodtam a villámhárítóba.
Az elmúlt évtizedekben lezajló viharokban sokfajta villám csapott le itt is,

ott is, sorsainkat próbára téve. A szülõi házban nyakunkba akasztott és is-
kolánkban gazdagon megtömött láthatatlan tarisznya villámhárítóként vé-
dett. A mai napig...

Gondolatban bocsánatot kérek Szikszay tanár úrtól, hogy temetésén nem
jutott eszembe – egy haragos asszony számon is kérte tõlem – elmondani
egy verset. Azt hiszem, ha eszembe jut, sem mertem volna...

Ennek ellenére megkértem, hogy az égi katedrán javítsa ki az esetleges hi-
bákat abban a Kányádi-versben, amelyet – könyv híján – fejbõl idézek azok-
ra gondolva, akik a hitnek, tudásnak és szeretetnek a forrását egy erdõ alatt
megtalálták, nemzedékrõl-nemzedékre õrködtek tisztasága felett, éltették a
mai napig.

Van egy forrás valahol
egy öreg erdõ sátorában,
valamikor a korsómmal
vízért én is odajártam. 
Ott tanyáznak a rigók is,
közelében raknak fészket
alkonyatkor odajárnak
szarvasok és szomjas õzek. 
Láttam belõle kortyolni
nyári napot, teleholdat,
csillaghullás idején a csillagok mind belehullnak. 
Jóbarátom az a forrás, biztatott,
s én hittel hittem:
sikerül az aratóknak
egy csillagot kimerítnem... |

A szerzõ a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház színmûvésze.
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Emlékek iskolámról

— Lászlófy Pál István

1953 õszén elfogódottan léptem át a mai Áprily Lajos Fõgimnázium küszö-
bét (akkor 4-es számú Magyar Vegyes Líceum volt a neve), Alsórákosról jött
diákként. 

Az itt töltött három év (X. osztály végén érettségiztünk) meghatározó volt
a további életem számára. Nagyszerû tanáraink példaképe nyomán lettem
én is pedagógus. 

A X. C fiúosztály végzõseként, 50 éves véndiák fejjel tanúsíthatom isko-
lám közösség- és emberformáló erejét. 

Birta Imre, Boér Richárd, dr. Fejér Pál, dr. Hollok Gyula, dr. Nagy József,
Opra Benedek, dr. Szikszay Jenõ, dr. Tompek József, Zsidó Dónát nagy ta-
náregyéniségek voltak számomra. Az 1955/1956-os iskolai év végén szere-
tett igazgatónk, Reiff István a tornateremben tartott bankett végén, a magyar
és székely himnusz csendes eléneklésével (zongorakísérettel) búcsúzott tõ-
lünk. Az évzáró ünnepségen Gál Sarolta zenetanár vezényletével a zenekar
a Rákóczi-indulót játszotta, és az énekkar ezt énekelte (én is tagja voltam a
zenekarnak). Majd nyáron a zenekar két hetes magyarországi tanulmányi
úton vett részt. (Ne felejtsük, 1956 nyaráról van szó!) Fejér Pali bácsi atyai
szeretettel – ezen az úton is, mint végig a három év alatt – sok mindenrõl
beszélt nekem: sorsunkról, a csángókról.

Hollok Gyula tanár úr évközben benyitott az osztályba, elnézést kért ta-
nártársától, aki éppen órát tartott, és azt mondta: Lászlófy, vedd a kabátod,
velem jössz. Ilyenkor hosszú sétára vitt és végig beszélt, megosztotta velem
gondolatait . 

Végül néhány szót az osztályunkról és évfolyamunkról. Együttlétünk alatt
olyan közösség alakult ki mindkét vonatkozásban, hogy az emlékezés, talál-
kozás öröme 50 év múltán is bensõséges, megtartó erõt jelent számunkra. |

Csíkszereda, 2007. március 21.

A szerzõ a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke.
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Iskola a patakparton

— Lendvay Éva

Az õsi schola, a brassói Római Katholikus Fõgimnázium (ma Áprily Lajos Fõ-
gimnázium) 2007-ben ünnepli 170. születésnapját. Számomra, bár nem vol-
tam diákja, alkalom ez felidézni elmúlt korok árnyalakjait, mint azt a költõ
mondja: És megjelennek árnyai régmúlt idõknek... 

Felmerülnek képzeletben a Graft patak menti iskola egykori tanárai, diák-
jai. Elsõnek megálmodója/létrehozója, nagytiszteletû Felfalusi Kovács Antal,
s utána  még annyian, nemzedékrõl nemzedékre mind a mai napig, szünte-
lenül óvó fészket kínálva a magyar diákságnak, nyelvnek/kultúrának, szel-
lemiségnek. A hely és szelleme idézõdik fel, az arccal a Warthe dombnak
forduló iskolaépület, amely kezdetben csak elképzelés volt, kicsi kunyhó
kisiskolások és egyszál tanító számára – ugyanazon csörgedezõ patak part-
ján, mint a mai. Ide gyökerezik  vissza mindaz, ami egy közösség lelki-szel-
lemi  gerincét képezi: a templom és az iskola. Dokumentumokban, monog-
ráfiákban  az érdeklõdõ fellapozhatja az õt foglalkoztató periódusokat, sze-
replõket. Jómagam csak néhányat említek a szûkszavú emléksorokban,
olyasmit, ami közel áll szívemhez. Nagyapám, id. Szemlér Ferenc alakját,
aki több mint három évtizeden át volt az iskola tanára, igazgatója (1906-
1936), s családjával együtt lakott a patakra nézõ igazgatói lakásban. Talán
erre  az idõszakra utal apámnak, Szemlér Ferenc költõnek verse Anyám
szólt, amelybõl idézek: ... Anyám szólt hozzám: Eredj a világba, fiam!/
...Szavakat bíznék rád, ezekre figyelj:/ Emberség! Igazság! Jóság! Tisztaság!
Becsület!

A vers szelleme ott lebeg a schola falai közt, ahova apám iskolába járt, s
ahol germekkorát/ifjúságát töltötte. Késõbbi írásaiban, regényeiben, versei-
ben, állandóan felrémlik a Graft patak csobogása, tanárok és iskolatársak
szellemalakja: Hej! Ífjúságunk, szép idõ/ ragyogó reggel, délidõ/öt nullra
gyõztes félidõ/lányok fejét megszédítõ... Családi krónikákból tudom, hogy a
híres  meccset többek közt az osztálytársakkal, a Tritsch-fiúkkal, Poldival és
Oszival játszották le a suli udvarán. Hogy a megszédült fejû lányok kik vol-
tak, arra már nem emlékszem... S a tanárok, Hajkõ bácsi, Kolozsvári Sillye
Béla, Dombi tisztelendõ, Zsidó Donát, Kollár Gusztáv festõmûvész, s még
annyian... Ez az az idõszak, amelyhez szinte eleven kapcsolatok fûznek, s
valahányszor beléptem  az iskolába, s felmentem a diáknemzedékek talpa
által elkoptatott  lépcsõkön, mindig megjelentek ezek a kedves árnyak... 

Velem együtt ezek immár elhalványodnak, lassan eltünedeznek az idõk
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forgatagában, de soha se tûnik el a genius loci, a hely szelleme, amelyet -
míg csak létezik a brassói magyar iskola - mindig lesz, aki tovább táplálja,
mint soha ki nem alvó mécsvilágot. Záróakkordként idézem apám versét
(Vízhatlan palack), mely mottója lehet iskolánk, életünk sorsának:

Ez a Te 
kezed vonása, Édesapám,
ez a félévszázaddal ezelõtt
ide vetett lapszéli jegyzet!

Remegve nézem: milyen élõ
Betûid friss kanyarodása,
az ékezetek tiszta kitétele, a vesszõk,
a pontok, a gondolat
jelei!...

S Te hol vagy ? 
Sehol, ugye, már rég
Sehol?... Csak itt az
el nem mosódott kézvonásban. Ebben
a túlsó partról vízhatlan palackban
most ideért izenetedben...

Izenet, amelyet mindig lesz valaki, aki felfogjon, vételezzen, minden idõk 
mostohasága ellenére... |

A szerzõ a kortárs erdélyi magyar irodalom jeles költõje.



V
I
S

S
Z

A
E

M
L

É
K

E
Z

É
S

E
K

80

Üzenet egykori iskolámba

— Markó Attila

Június volt. Ujjongtunk, nincs tovább. Húsz esztendõ júniusa után már ref-
rénként csengnek bennem Ady sorai. És bár hosszú idõ telt el az ujjongó jú-
nius óta, ma is élénken bújnak elõ emlékeim. Nem is tudom, hogy emlékek-
e igazán, vagy csak emlékfoszlányok. 1987-ben azért annyira más volt min-
den, hogy szinte nem is tûnik valóságnak. Csak amikor régi arcokat látok -
szégyenszemre bevallom, hogy ma már sokszor gondolkoznom kell, milyen
nevek is kapcsolódnak az arcokhoz -, csak akkor jövök rá, hogy valóság volt.

Akkoriban fütyültem a rendszerre.
Meglógtam a KISZ elõl, magyar olimpiára jártam, verseket írtam, irodalmi

kört vezettem és iskolaújságot próbáltam szerkeszteni Máté Pistával, míg le
nem buktunk...

És táncoltattam a vonót a hegedûn, nyomtuk a talpalávalót a Búzavirágnak.
És ki tudja mennyi mindent még, amit minden akkori diák: rúgtuk a bõrt,

legtöbbször be Ciobanu tanár úr féltve õrzött kertjébe, amelyben két száraz
kórón és néhány burjánon kívül legtöbbször semmi más nem termett...

És szerelmesek voltunk, és butácskák/bénák, és romantikusok... Kiss Réká-
val szinte összeadtak már szüleink, amikor addig traccsoltunk az út szélén,
suli után, hogy közben több emeletét is felhúzták egy épülõ tömbháznak...

És angolóra (meg ki tudja még hány óra) helyett rumos kávét ittunk a Ka-
pu utcában...

És a Királykõn megetettük az újságpapírt a szamárral...
És Sándor Emike kötögetett az utolsó padban, miközben Herkel tanár úr

lelkesen Vörösmartyt tanított nekünk. Amikor épp elgurul a gomolyag a pa-
dok között, Herkel tanár úr felharsogja a refrént: – Húzd, ki tudja, meddig
húzhatod...

És visszacseng azóta is Papp József osztályfõnökünk hangja, aki egy cso-
dálatos nyári vakáció utáni elsõ nap elsõ matekóráján felszólított engem, és
azt „merészelte” kérdezni: – Mivel foglalkoztunk a múlt órán?...

És... és...
Nos, ilyen emlék-foszlányok villannak fel bennem ma, egy híján negyven-

évesen. Mindezek annyira személyesek, hogy szinte érdektelennek tûnhet-
nek az olvasó számára. Mégis, minden egykori és mai diák megérzi és átéli
mindezeknek az élményeknek és érzéseknek valamelyik változatát. Épp
ezért éreztem fontosnak, hogy leírjam ezeket: vigyázzatok hát, ti, mai
áprilysok, emlékeitekre!... Ezek éltetnek majd tovább, ezek éltetik bennetek
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a baráti kapcsolatokat, a találkozás, a viszontlátás vágyát, az iskola szerete-
tét! Bíztatlak benneteket: gyártsátok és gyûjtögessétek emlékeiteket!

Húsz év telt el azóta, hogy utoljára kiléptem az iskolakapun. Húsz év, ami
alatt annyi minden történt velem és iskolámmal egyaránt... Bevallom, el-
képzelni sem tudom, hogy milyen lehet most a tiszta magyar tannyelvû
Áprily Lajos Fõgimnázium diákjának lenni. De tudom, hogy mit jelentett
megküzdeni érte, megvívni a harcot az elõítéletekkel, a gyûlölettel. És tu-
dom, hogy azoknak tartozunk külön köszönettel, akik nemcsak érezték
1989 elõtt a magyar oktatással szembeni állandó nyomást, de szembe is for-
dultak vele: megvédték a Szekuritáté által vadászott diákjainkat, kéménybe
rejtették a tiltott könyveket, vagy elérték azt, hogy a rendszer kultúrbarmai
ne figyeljenek oda iskolánk országszerte híressé vált hagyományõrzõ és kö-
zösségfejlesztõ tevékenységére. Ez utóbbiért március 15-én, a brassói ma-
gyar ünneplõ közönség elõtt köszönetet mondtam Reiff Pista bácsinak. Kü-
lönösen az vezetett erre, hogy úgy éreztem: ott, a színpadon megállt az idõ.
Húsz éve ugyanaz a mosolygós diáksereg, ugyanazzal a Pista bácsi által ve-
zényelt zenekarral. És bár nekem húsz éve csupán, másoknak lehet jóval
több. És minden bizonnyal õk is ugyanezt érzik.

Külön köszönet jár osztályfõnökömnek, Papp József tanár úrnak a brassói
magyar oktatásért kifejtett fáradhatatlan tevékenységért, a brassói magyar
oktatás történetének felgyöngyölítéséért és mai támogatásáért. És nem utol-
só sorban azért is, mert lehetõvé tette számomra, hogy most megoszthassam
gondolataimat, érzéseimet.

De legalább ilyen köszönet illeti mindazokat a tanárokat és egykori vagy
mostani diákokat, egyházainkat, akik közvetlenül vagy közvetve beépítet-
ték/beépítik zsigereinkbe a közösségérzetet, a valahová tartozás érzését, az
iskola és ezáltal szûkebb-tágabb közösségünk iránti szeretetet és tiszteletet.

Azzal kezdtem, hogy emlékfoszlányaimról sokszor már nem is tudom,
hogy a valóságot tükrözik-e. De ha arra gondolok, hogy mit érzek most, eny-
nyi év után, és mit adott nekem az iskola, akkor kétségtelen, hogy valóság
volt.

Kívánom, hogy ez a mai valóság továbbvigye - ahogy eddig is tette - azo-
kat az értékeket, amikre mindannyian büszkék vagyunk: szórványban is
erõsnek lenni, bizalommal és hittel nézni elõre. És soha ne felejtsük el, hogy
mi magunk is részesei, ereje és egyben építõi vagyunk a brassó magyar nyel-
vû oktatásnak, a brassói magyar közösségnek.

Sok-sok sikeres évszázadot, sok-sok lelkes és sikeres évfolyamot kívánok
még a mindenkori Áprily Lajos Fõgimnáziumnak! |

A szerzõ a Román Kormány kisebbségügyi államtitkára.
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Családom három generációja
az Áprilyban…

— Ménessy Miklós

Emlékekbõl élünk. Mindenkiben, mindnyájunkban – az emlékezõkben és
azokban is, akiket még emlékeztetni szeretnénk – felerõsödhetnek olyan
képek, jelek, arcok, amelyek ehhez a 170 évhez kötnek?! Egyeseket a törté-
nelmi múltunk távolabbi vagy közelebbi értékeinek továbbadása foglalkoz-
tatja, másokat a jövõnk miatti aggodalom. Talán még én is kezet fogok kép-
zeletemben Felfalusi Kovács Antal fõesperes úrral, s szigorú tekintetébõl
kell kiolvasnom, hogy – felszólítva a fel nem készült nebulót  – kérdezi,
eleget tettél a te XXI. századi küldetésednek? Hol vagy? Nekem teszi fel a
kérdést, aki soha nem voltam iskolájának diákja. S a kérdését mégis meg
kell válaszolnom, mert – bár mentegethetném magamat, hogy én „csak
unireás” diák voltam – mégis múltam, gyökerem, hagyományom ehhez a
szellemhez, ehhez a szemléletmódhoz kapcsol. S ahogy telnek az évek, év-
tizedek, úgy halványulnak el a szomorú emlékek és erõsödnek fel a szépek,
a vélt vagy valós mosolyt fakasztók.

Mert az emlék nem az épületben, hanem a szellemben van. S hitem sze-
rint ez az, ami ebben a városban, a magunk kicsi körében az értékeinket
még átmenteni próbálja/akarja. A 170 év jelenléte jelzésértékû azoknak,
akik gyökeret találtak itt és termést hoztak az idõk folyamán. Bárhol a
nagyvilágban. 

Én a magam nevében  „csak” nemzetségtáblázatot állíthatok fel azokról,
akik – a saját családomon belül – nemzedékrõl nemzedékre „haszonélve-
zõi” voltak az iskolának.

Sokszor sétáltam apósommal, Antal Ferenccel városunk utcáin és lépten-
nyomon ráköszöntek vele körülbelül egykorú fériak/nõk. Kérdésemre, hogy
ki volt ez, szinte mindig azt válaszolta: – Egy osztálytársam. Viccesen
mondtam neki: – Te ilyen sokszor megbuktál, hogy ennyi osztálytársad volt?
Büszkén felelte, vállalta, hogy az akkori idõkben római katholikus gimna-
zistának lenni Brassóban egy nagy családot, egy nagy osztályt jelentett,
amelynek tagjai bárhol, bármikor ismeretlenül is felismerték egymást a kék
sapkájukról. Ez a láthatatlan kék sapka avatott sok embert apósom osztály-
társává. Õriztük és lélekben õrizzük ezt a sapkát.

Egy másik emlékem nagybátyámhoz, Mittay Ödönhöz köt, aki egy csalá-
di együttlét alkalmával mesélte el a következõ kis, anekdotaszámba menõ
történetet. Az akkori kornak megfelelõen a csintalan diákot a szigorú tanár
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pálcával próbálta a helyes irányba terelgetni. A pálca érintése, suhintása a
nebulóban kellemetlen érzéseket keltett, illetve hagyott maga után, ezért
egy alkalommal az osztály eldugta az ominózus tárgyat. A tanár észrevéve,
hogy hiányzik a kiegészítõ okítóeszköz, szólt az osztály eminens tanulójá-
nak,  lépjen el a Cenk alá, s vágjon neki egy botot. Jó félóra múlva nyílt az
ajtó,  megérkezett a „megbízható”, kicsit stréberségre buzdított diák egy
négy méter hosszú rúddal, amelyet egy közeli építõteleprõl kért kölcsön –
feltéve az alázatos, jámbor kérdést: – Tanár úr, ez jó lesz? Az osztályban ter-
mészetesen hangos nevetés tört ki, melyet a tanár karinthys, bölcs mosoly-
lyal vett tudomásul.

A következõ nemzedék már a mi korosztályunk. A bátyámé, a felesége-
mé, a sógornõmé, az enyém. A húsz-harminc éve végzetteké. Arcok villan-
nak fel, a tanáraimé, akiket talán akkor nem értékeltünk/értékeltem nagy-
ságukhoz, szaktudásukhoz méltóan. De a gazda, amikor a magot elveti,
nem azonnalra várja a termést, a virág megjelenését. Az akkor belénk plán-
tált, jó földbe vetett magok évek, évtizedek tapasztalatának, emberségének
virágaivá csak késõbb teljesedtek ki. Mert ezt próbálták belénk vésni, pré-
selni, sokszor fájdalmas némasággal, elnémíttatással is. Nemcsak a szak-
anyag átadásával, hanem elsõsorban saját emberi nagyságuk, gerincessé-
gük, öntudatra ébresztõ magatartásuk példájával. Azt is megtanították: egy-
másra vagyunk utalva, egymásban kell hosszú távon támogatót, segítõt, ba-
rátot találnunk. Egy falkából valók vagyunk – ahogy Kipling könyvében
Akela, a vezér mondta. Sokmindent elfelejtettem az órákon tanultakból, de
ezt ma is életem meghatározó princípiumaként tartom számon, s tapaszta-
latból tudom, hogy ugyanezt érzik az osztálytársaim is, akikhez immár
nemcsak felületes, hanem nagyon hosszú életû barátság köt.

A harmadik nemzedék a gyermekeimé, a gyermekeinké. Valamelyik
érettségi találkozónkon – talán a 25 évesen – az egyik osztálytársunk, bará-
tunk azt mondta, hogy nemcsak annak örül, hogy mi 25 év távlatában is
igényt tartunk egymás társaságára, barátságára, hanem annak is, hogy a mi
gyermekeink szintén ismerik egymást, barátkoznak egymással, egyazon
társaságba járnak. Valami átszivárgott a mi neveltetésünkbõl, a mi viselke-
désünkbõl, a mi kapcsolatunk természetébõl feléjük is. 

A rendszerváltás óta sokminden megváltozott környezetünkben, társa-
dalmunkban. Sokminden átértékelõdött, sokminden értékét veszítette. Fel-
gyorsuló világunkban alig marad idõnk az értékeink megõrzésére, átmen-
tésére. Itt érzem iskolánk rendkívül fontos jelenlétét városunkban: egy kis
sziget, egy kis óvóhely, mely védelmet tud vagy tudhat nyújtani gyermeke-
inknek. Hogy mennyire érzik ezt õk most, nem sejtem. Igazából nem  hi-
szem, hogy feltétlenül tudatában vannak a ténynek, az is lehet, meg sem
fogalmazzák maguknak a kérdést. De az, hogy mi sem voltunk angyalok, s
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mégis ebbõl az ott tanult szellembõl táplálkozunk ma is, talán reménység-
re jogosít fel. Bennük is garanciát kell látnunk  jövõbeli megmaradásunk-
ra, emberi és erkölcsi nagyságunkra.

E tekintetben megszívlelendõ Eötvös József gondolata: Emlékekbõl él az
ember, s a múltból él az emlékezet. Kinek nincsen múltja, nem lehet jelene,
s jövõje sem. |

A szerzõ a brassói Reménység Háza református lelkipásztora, a Romániai Egyházak Ökumenikus Szervezete
(AIDRom) katasztrófavédelmi vezetõje.
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Emlékeimbõl

— Mózes Árpád

Valahányszor a hajdani brassói Római Katholikus Fõgimnázium nevét hal-
lom, megdobban a szívem. Megdobban, mert csodálatos emlékek lesznek
úrrá rajtam. Régi emlékek, melyek oly mélyen ívódtak belém, hogy több
mint fél évszázad után is elevenen élnek, betöltik szívemet.

Emlékszem, milyen döbbenet, milyen lenyûgözõ érzés kerített hatalmába,
amikor elõször léptem át, 1942-ben, a Fõgimnázium küszöbét. Meghatott,
midõn egy egyszerû falusi földmûves embernek tizenegy éves gyermeke-
ként beléphettem a csodálatos épületbe. Teljesen új volt nekem, hisz addig
nem adódott lehetõségem ilyen káprázatos falak között járni. Meggyõzõdé-
sem, hogy akkor úgy éreztek Deák Sala József és Illyés Károly is, akikkel
egyszerre jöttünk: mindhárman Krizbáról. Nagyszerû volt az is, midõn
olyan emberek, tanárok nyújtották felénk kezüket, akikre addig még távol-
ról sem mertünk volna fölnézni. A minket körülvevõ szeretet hiszem, hogy
meghatározta további életünket. 

Tanáraink szeretete végigkísért nyolc éven át, még akkor is, ha sokszor
méltatlanok voltunk rá. Nem feledtem el, milyen türelemmel oktattak, taní-
tottak: a kisgyerekekbõl igaz embereket próbáltak, igyekeztek nevelni. Osz-
tálytársaink is rögtön befogadtak. Nem néztek ki maguk közül minket, cset-
ledezõ-botladozó falusi parasztgyerekeket, hanem testvéri lelkülettel vettek
körül. Istennek hála, ez a testvéri közösségi szellem még ma is él közöttünk.
Az összetartozás érzése nem tört meg akkor sem, amikor Vegyes Líceummá
alakították át a Római Katholikus Fõgimnáziumot és zárdából jött lányokkal
bõvült ki osztályunk, sõt, még inkább erõsödött kapcsolatunk testvéri jelle-
ge. Függetlenül attól, kit hova vitt a sorsa késõbb, mindig lelkünkben hor-
doztuk egymást. Nagy fájdalommal gondolunk mindig azokra a kollégákra,
akiket Isten akarata elszólított már közülünk. Együtt hordozzuk emléküket
szívünkben. Akik viszont még Isten kegyelmébõl itt maradtunk, továbbra is
valami láthatatlan szállal, az egymás iránt érzett szeretet ragaszkodásával
kötõdünk egymáshoz.

Tanáraink – dr. Wildt József igazgató úr vezetésével – olyan magas szintû
oktatásban részesítettek bennünket, hogy még a középesek vagy a gyengéb-
bek is, akik közé személyemet is sorolnám, meg tudták állni a helyüket bár-
mely egyetemen, akárcsak késõbb, a mindennapi, nem egyszer göröngyös,
testet-lelket felõrlõ életben. Áldott emlékû tanárainkra gondolva, nem feled-
hetem, hogy õk akkor vettek bennünket igazán oltalmukba, amikor a II. Vi-
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lágháború borzalmas szörnyûségei között kellett élnünk. Amikor nyakun-
kon volt a kommunista hatalomátvétel embertelen világa, amikor kitiltottak
épületünkbõl, akkor a lebombázott/lerombolt városrész romjai között vá-
lasztottak számunkra olyan helyeket, ahol oktatói munkájukat továbbra is
végezték - értünk!

Hiányos lenne emlékezésem, ha nem ejtenék szót áldott emlékû nevelõ-
ink önzetlen szolgálatáról . Tekintettel arra, hogy közel két évig Újsági Jó-
zsef tanár úr családjánál laktam albérletben, láthattam, milyen szerény,
szinte az átlagbér alatti jövedelem mellett végezték – nemes küldetéstudat-
tal – munkájukat. Hûségükben azonban ez nem ingatta meg õket, ajkukról
nem hangzott el panasz, hanem odaadóan oktattak, méltósággal, igazi elhi-
vatottsággal. Tették ezt azért, hogy mi egy szebb jövõ részeseiként adjuk
majd tovább a jövõ nemzedékeinek a tudást, és igyekezzünk szolgálni né-
pünk javát, bárhová is sodor az úgynevezett „új világ” rendje, ami már so-
kak lelkében elõrevetítette a sötét, kegyetlen osztályharc embertelen világát.
Az emlékezés megköveteli, hogy elmondjuk, a tudás átadása mellett isko-
lánkban sosem feledkeztek meg a nemzeti öntudat fontosságáról sem. Igye-
keztek ezt éltetni és ébren tartani bennünk. Dr. Wildt József igazgató úr a
március 15-ét, a lehetõségek szerint, szabaddá tette, hogy méltósággal tud-
junk ünnepelni, emlékezni kiváló magyarjainkra: a márciusi ifjakra, az ara-
di vértanúkra, akik a világszabadság és a nemzet méltóságáért, szabadságá-
ért áldozták életüket. 

Tanáraink örökre lelkünkbe vésték a nemzet dicsõ szellemét, hogy majd
ez adjon számunkra is egykor éltetõ erõt, és hogy ezt tudjuk sugallni mi is
biztatásul a kisebbségi sorsba taszított magyar népünknek. Törekvésük nem
volt hiábavaló, mert az általuk hirdetett szellemiség megmaradt, érte, ha
úgy hozta a sors, többen képesek voltak vállalni a megaláztatást vagy a
szenvedés súlyos keresztjét is.

Sajnos nemcsak a tanítványoknak, nekik is ez adatott: a valóban kemény
magpróbáltatás. Elég, ha csupán két nevet említek most: a fõtisztelendõ
Vitályos Balázsét (a szeretet hírnöke volt, súlyos börtönbüntetésre ítélték),
illetve a dr. Szikszay Jenõ tanár úrét. Utóbbival – kegyetlen megpróbáltatá-
sok után – hátborzongató módon végeztek a kommunista rendszer pribék-
jei, sõt, még a végtisztességet is kizárólag a hatalmi felügyelet mellett
lehetett megadni neki.

Ugyanakkor gondolhatunk azokra a fiatalokra is, akik közül sokat az isko-
la padjaiból rángatott ki a román kommunista terror. Csupán azért börtö-
nözték be õket, mert lélekben együttéreztek a magyar forradalom eseménye-
ivel és elítélték a zsarnoki Vörös Birodalom tankjainak szörnyûséges tetteit!
Az 1956-os eseményeknek e sorok írója is áldozatul esett. Kezdetben halál-
büntetést róttak ki rám, késõbb azonban 18 évi kényszermunkára változtat-
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ták a büntetést. Isten kegyelmébõl - 6 évi borzalom után - visszakaptam a
szabad élet lehetõségét.

Ha már magamnál tartok, megvallom, kegyelmes volt hozzám az Úr, mert
az állandó zaklatás és megfigyelés ellenére evangélikus egyházunkban, a
gyülekezetek akaratából, 25 évig esperesként szolgálhattam, majd életem
végéig tartó püspöki tisztséggel ajándékoztak meg ugyanitt. 12 évig töltöt-
tem be aktívan a tisztséget, majd egy súlyos szívinfarktus, illetve szívmûtét
után, saját elhatározásomból, nyugdíjba vonultam. Így is hálát adok Isten-
nek, mert többet kaptam Tõle, mint amit én megérdemeltem volna.

Ezeket a sorokat már nyugdíjasként írom, megnyugodva sorsomban. Kitö-
rölni azt az áldást, amit a hajdani brassói Római Katholikus Fõgimnázium-
ban tanáraim és osztálytársaim testvéri szeretete által kaptam, nem lehet.
Lelkemben hordom a sírig.

Végül Isten iránti hálával adózok mindazoknak, akik e megemlékezésen
fáradoznak, felidézik Felfalusi Kovács Antal emlékét, megszervezik az isko-
la fennállásának 170. évfordulóját. Egyházi emberként csakis a Szentírás
gondolataival zárhatom emlékezésemet: kérlek titeket, akik fáradoztak kö-
zöttetek (...) az õ munkájukért viseltessetek szeretettel.

Istennek legyen hála mindazért, amit a brassói Fõgimnázium jelentett és
jelent, remélem, a jövõben is a barcasági magyarság életében. |

Nagykároly, 2007. március 20.

A szerzõ nyugalmazott evangélikus püspök.
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Bukóverseny

— Orbán János Dénes

Hiába író az ember, az ilyen írásokat a legnehezebb megírnia. Fõleg Ady óta,
aki majd minden lehetõséget lelõtt az Üzenet egykori iskolámba címû költe-
ményében, megajándékozván egy nagy verssel a magyar irodalmat és galád
módon keresztbe téve az utána következõ tollforgatóknak.

Ugyanis utálnám magamat, és nem is lenne jellemzõ rám, ha elkezdenék
nyálazni: hogy ifjúságom tündértava, a nagyszerû Alma Mater, a tanárok,
akik egy életre hatást gyakoroltak rám, meg efféle közhelyes dolgok, aminõ-
ket a diákkoráról nosztalgiázó ember érettségi találkozókon vagy jubileumi
almanachokban elmondani hajlamos.

Nyálas lenne, meg igaz sem lenne, legfeljebb részben. A középiskolás di-
ák ugyanis a legboldogtalanabb emberízink. Felnõttnek érzi magát, mégis
uralkodnak fölötte, és a zsarnokoknak (szülõk, tanárok) egészen más elkép-
zeléseik vannak az életrõl. A diák édesdeden aludna délig, de anyuka osko-
lába zavarja. Ha már ott van, inkább hevesen csókolózna a fizikalaborban,
de a tanár önzõ módon fizikatanulásra kényszeríti. Summa summárum, a
diák életcélja az, hogy jól érezze magát és szórakozzon, a szülõké meg a ta-
nároké pedig az, hogy tanuljon. Ilyen kontextusban szabadságról nemigen
lehet beszélni, tehát a diák meg van fosztva alapvetõ emberi jogától, a sza-
badságtól.

Ez pediglen rettenetesen szörnyû dolog.
Diáknak lenni folyamatos háborúzást jelent. A tanár-diák harcból - ellen-

példa nemigen van a világtörténelemben - rövid távon mindig a diák kerül
ki gyõztesen. A tanárok gyakran csak tíz év múlva, az érettségi találkozón
tudják meg a már meglett emberré érett és félrészeg exdiáktól, hogy abban
az idõben a puskázás mely titkos hadmûveletei bizonyultak észrevehetet-
lennek, s hogy bizony, azok a bizonyos cigaretták csak el lettek szíva, és a
padok alatt valóságos kiskocsma mûködött, meg efféle pajkosságok. A had-
viselés izgalmat, a gyõzelem pedig elégtételt okoz a diáknak, de a háború-
zás mégis szörnyû dolog, és ez is megkeseríti a diák életét.

Aztán ott vannak a kudarcok. A kamaszkor egy felfokozott létállapot, ahol
a tapasztalatlanság eredményezte kudarc is többszörös. Népszerûség, barát-
ság, szerelem - ritkán jönnek össze jól a dolgok. És ilyenkor a kamasz szen-
ved, mint a kutya, sokkal jobban szenved, mint a felnõtt.

Hosszasan sorolhatnám még a szörnyûségeket, de visszafogom magam,
mert nem lélektankönyvet írok.
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Oda kívántam kilyukadni, hogy a diák- és kamaszlét szörnyûségei java-
részt az oskolához fûzõdnek.

Aztán telik-múlik az idõ és a megszépítõ emlékezés más fényt vetít az os-
kolára. Az ember belátja a szülõk és tanárok igazát. Önként levágja a haját,
mert rájön, hogy nem a lompos haj teszi az embert, és röviden kényelme-
sebb meg nem kell annyit vacakolni vele. Húzza az igát a munka mezején,
és rájön, hogy ehhez képest sokkal, de sokkal kellemesebb volt a suliban.
Visszavágyik az akkor ridegnek, most már patinásnak tûnõ falak közé. Ösz-
szebarátkozik egykori zsarnokaival, söröznek, veregetik egymás vállát.

Így van ez rendjén. Hogy az ember akkor szereti meg az iskoláját, miután
megfelelõképpen eltávolodik tõle.

*
Tizenannyi év után tehát borzasztóan szeretem egykori oskolámat. A fõ-

bejáraton lépek be, masírozhatok a tanáriban és senki nem szólít meg, ha
bárhol rágyújtok. Az oskola réme helyett az oskola egyik büszkeségeként
tartanak számon. Ha majd meghalok, esetleg egy kis kartontábla fogja hir-
detni, hogy ide járt a poéta, alatta pedig négy-hat sor valamelyik versembõl.
Oh, esetleg egy kis gipsz-szobrocska, netán egy kisebb termet is elneveznek
rólam. Ebben az a mulatságos - mint az ilyen esetekben mindig -, hogy az
idézet a lehetõ legszalonképesebb és legdidaktikusabb lesz, holott én éppen
szalonképtelen, lázadó verseimnek köszönhetem nevemet. A termecske fa-
lán azt fogja írni, hogy itt szívta magába az Alma Mater nyújtotta okosságo-
kat a jeles költõcske, és nem azt, hogy ebben a teremben kártyáztam óra
alatt és kortyolgattam az asztal alá eldugott sört, miközben a fizika rejtelmei
helyett csinosabb kolleganõim bimbózó idomain járt az eszem. A szobrocs-
ka pedig a 40-60-80 éves férfiút fogja ábrázolni, zakóban - nem pedig a hosz-
szú hajú, dühös szemû, Iron Maiden-es pólót viselõ lázadót és csínytevõt,
holott ez utóbbi járt ebbe az oskolába, nem a másik.

Persze, nekem igazán mindegy lesz akkor, mikor testem a kukacok, lelkem
pedig a Pokol tüzének martalékává válik. Most azonban elõre kuncogok.

*
Ilyenkor illik kicsit mesélni a legkedvesebb emlékrõl. Illetve a második-

ról, mert a legkedvesebb kötelezõen az, amikor hazaküldtek vakációzni.
Egy tanulmányi versenyrõl szól. Az elsõ tanulói státusz nagyjából senkit

nem érdekelt. Hanem néhányan a csibészebbek közül bukóversenyt rendez-
tünk. No nem éves, hanem csak trimeszteres bukásról volt szó, de a lényeg
az, hogy az viszi el a pálmát (pontosabban a néhány láda sört), aki több tan-
tárgyból bukik meg.

Manapság ilyet ostobaság volna mûvelni, hiszen a tanulmányi átlag nagy-
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ban számít az egyetemre való felvételkor. Akkor azonban ez senkit nem ér-
dekelt, úgyhogy röhögve belehúztunk.

Annak, aki azt hiszi, hogy könnyû volt, meg kell mondanom, hogy téved.
Bõven nem volt elegendõ nem tanulni. Szegény tanárok újabb meg újabb
esélyt akartak nyújtani, többen kegyelemötösöket osztogattak. Komoly stra-
tégiát kellett kidolgozni, és állítom, hogy sokkal verejtékesebb volt ezt a ver-
senyt megnyerni, mint elsõ tanulónak lenni. Ravasz fogással gyõztem: su-
nyiban könyörögni kezdtem néhány tanárnak, hogy buktasson meg, mert ez
rettentõen fontos nekem, életbe vágó presztízskérdés. Milyen menõ leszek,
gondoltam: amikor mások mesélik, hogy elsõ tanulók voltak, én fölényesen
legyintek, hogy az semmi, bárki stréber lehet elsõ tanuló, én is voltam pár-
szor, ámde ki nyert bukóversenyt? Na?

Köszönet jobb humorú egykori tanáraimnak, akik megértették ezt.
Mint mindenki, idõnként én is eljátszadozom azzal a gondolattal, hogy mi

lenne, ha a mostani agyammal visszaröpülnék akkori testembe. Rettenete-
sen jó játék lenne… No de nem ám, hogy jóvátenném egykori hibáimat, me-
lyekrõl csak évek múltán láttam be, hogy tévedések voltak… Ugyan már! Ha
már ismét diák vagyok, a státusz kötelez. Tizenöt évnyi plusz-olvasáson és
íráson edzett diabolikus elmémmel sosem látott csínyek sorozatát indíta-
nám el. Az iskolai élet egy folyamatos röhögõgörcs lenne. Végre a bennem
lévõ ördögfióka kiélhetné magát úgy, hogy nem csak a lehetõsége, hanem a
kellõ tudása és tapasztalata is megvan hozzá. Szóval ez remek lenne, még
akkor is, ha néhány konzervatívabb tanár idegrendszere kissé meg is
sínylené…

Mert ez az igazi örökségem, amit egykori oskolámtól kaptam: a folyama-
tos és megszakíthatatlan diák-mivolt. Azóta a fõállású tollforgatás mellett
voltam egyetemista, voltam egyetemi tanár, magasrangú hivatalnok, üzlet-
ember meg egy csomó minden, pompás, magasröptû karrierem volt. És ha
hiszitek, ha nem, a vidámság vitt elõre, a humor, a szabadszájúság, a ben-
nem lévõ garabonciás ördög-diák, aki nem adta meg magát a dolgok nehéz-
ségének, esetleges tragikumának, és bukóversenyt csinált a komoly dolgok-
ból. |

A szerzõ József Attila-díjas költõ, író, üzletember.
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Az egykori kisdiák emlékezik...

— Reiff István

1937 szeptember eleje. Még melegen süt a nap, s régi iskolánk udvara, mint
mindig, most is tele van diákokkal, zsong benne az élet. A kisdiákok golyóz-
nak, pitykéznek, a nagyobbak meg régi szokás szerint a tavalyi tankönyvei-
ket árulják, de ugyanakkor azt is keresik, kitõl vehetnék meg a következõ
tanév könyveit. Ez az év eleji könyvvásár ki tudja mikor kezdõdött el, senki
nem gondolkodik rajta, csak a hagyományoknak megfelelõen minden diák
igyekszik túladni régi könyvein, illetve – lehetõleg olcsón – megvenni az
újakat, melyekbõl majd az új esztendõben tanulni fog.

Csodálkozva néztem körül, csodáltam a kéksapkás kis- és nagydiákokat,
akik már otthonosan jöttek-mentek az iskola udvarán. Te is ilyen leszel pár
év múlva, szorította meg édesapám a kezemet. Bátorítólag mosolygott rám: –
Csak bátran és vitézül neki a sûrûjének, mondotta. Felvételizni hozott édes-
apám, de már a fejemen virított a búzavirágkék diáksapka, rajta az elsõ osz-
tályt jelzõ ezüstzsinórral. Nagyon büszkén  hordtam nyolc évig! Az ott sétá-
ló nagydiákok egyike mosolyogva rám szólt: – Aztán vigyázz ecsém, nehogy
lekerüljön fejedrõl a diáksapka... Hát nem került le, mert sikerült a felvéte-
lim. A tanév elsõ napján, szeptember 15-én édesapám kezét fogva vonultam
be nagy büszkén az iskola udvarára, majd remegõ léptekkel bandukoltam fel
a második emeletre, itt volt egyébként a régi rajzterem mellett az elsõ osztá-
lyunk, itt várt mosolyogva elsõ osztályfõnököm, Tompék József tanár úr. Az
elsõ szüneten kimentem a folyósóra, lenéztem az udvarra, s megláttam édes-
apámat, amint ott sétálgatott még vidáman cseverészve Király tanár úrral.
Felnézett, mosolyogva intett nekem, én meg kihúztam magam, boldogan in-
tettem vissza, hisz ekkor már én is büszke kéksapkás diák voltam...

Nem sejthettem, hogy két nap múlva, szeptember 17-én koporsóban látom
viszont. Iskolaigazgató-tanító volt, még megnyitotta az új tanévet, majd két
nap múlva rosszul lett, s este már ott térdelt az egész nagy család a ravata-
la mellett.

Vége lett a jólétnek, életem nagyot változott. Be kellett költöznünk, Jancsi
bátyámmal együtt, a bentlakásba. A bentlakás régense Király Henrik tanár
úr volt, apám régi jó ismerõse, az elsõ nehéz idõkben õ vett védõszárnyai
alá. Két segítõje ft. Vitályos Balázs hittanár, illetve Milosits Béla magyarta-
nár volt, õket szubrégensnek nevezték, feladatuk pedig az volt, hogy felvált-
va ellenõrizzék a bentlakásban zajló életet. A rendet a duktorok és a na-
gyobb diákok felügyelték. Tekintélyük bizony a tanárokéval vetekedett. Én
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még kisember voltam, hamar megszoktam az árvaságot és a bentlakást is.
Szerettem a gyermekek társaságát, az iskolában zajló élet hamar feledtet-

te velem az engem ért nagy csapást. Egyre vidámabban éltem én is a diákok
boldog, felelõtlen életét. Azonban hamar rájöttem, milyen nagy események-
nek leszek cselekvõ tanúja, valamint tevõleges részese is. Zenetanárunk, a
boldog emlékû Ujsághy József tanár úr  felfedezte a bennem rejtõzõ zenei
tehetséget, és bevett az iskola kórusába, mely akkor még nagy megtisztelte-
tésnek számított minden dalos diák szemében. A gyakori ének- vagy dalár-
dapróbák alkalmával tudtam meg, hogy iskolánk közössége nagy ünnepre
készül, közösen ünnepeljük meg iskolánk, a Római Katholikus Fõgimnázi-
um századik születésnapját.

Kisdiák voltam még, sokat nem tudtam az iskola történetérõl, sok minden-
ben nem vettem részt, de – a többi diákhoz hasonlóan – én is lelkesen ké-
szültem az ünnepre. Aztán eljött az ünnep napja is, 1937. november 7.
Zsongott az iskola udvara a sok vendégtõl, jöttek-mentek a tanárok, az ün-
neplõ véndiákok, a meghívottak. Mi, a kis elsõsök szájtátva bámultuk õket.
Tanáraink is szaladgáltak fel-alá, átszellemült orcával irányították a vendé-
geket, vigyázva arra, hogy minden rendben zajoljék. A kórus több alkalom-
mal és sokat énekelt, én is boldogan daloltam minden ünnepi mozzanaton.
Büszkén, csodálattal néztem a nagydiákokat. Minden alkalommal levettem
imádott diáksapkámat, ha a nagydiákok hosszú nadrágos diszõrsége elvo-
nult elõttünk, az ünneplõk elõtt iskolánk gyönyörû vörösbársony zászlajá-
val, melynek egyik oldalán a Szûzanya, a másikon meg Szent Imre színes
arcképe díszelgett.

Bár az énekkar az ünnepség minden mozzanatán jelen volt, de arra, hogy
mikor és hol, már nem emlékszem, továbbá arra sem, mit énekeltünk. Csak
egyre emlékszem: lelkesen énekeltünk kedves zenetanárunk, Ujsághy József
Ifjúsági indulóját, melyet id. Szemlér Ferencnek, iskolánk egykori igazgató-
jának szövegére szerzett Napsugáros szép tavasznak kezdettel. Ez is fõleg
azért maradt meg emlékezetemben, mert ezután még évekig énekelte kóru-
sunk az ünnepélyeken. Késõbb már a zenekarban volt alkalmam muzsikál-
ni a többi zenekedvelõ diákkal együtt.

Az ünnepnapok egyik fontos/emlékezetes mozzanatát tudom felidézni,
amely már akkor is érdekesnek tûnt: az ünnepség záróakkordjaként fellépõ
kolozsvári Magyar Színház Hári János címû Kodály-daljátékáról van szó. Az
elõadás estéjén tele volt az udvar, de csak jeggyel lehetett belépni a nézõtér-
re. Minket, kisdiákokat, a duktorok bezavartak: kit a tanulóba, kit a hálóba.
Igen szomorúak voltunk, mert mi is igencsak meg szerettük volna nézni az
elõadást. Szerencsére a duktorok is kíváncsiak voltak rá, ott sündörögtek õk
is a zsúfolt nézõtér körül, az után szimatolva, hogyan lehetne belógni. Igy
mi felügyelet nélkül maradtunk, tehát szabad volt az út!
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Kimásztunk a tanulószoba ablakán, megkerültük a tornatermet, s nagy
ügyesen felmásztunk az iskolaudvart a plébániakerttõl elválasztó öreg vár-
falra. A fal elég széles volt, a még zöldellõ fû, illetve a bokrok lombjai elfed-
ték a már ott hasaló, nálunknál ügyesebb diákokat, de mi, a kicsik, addig
fészkelõdtünk, míg végül kiharcoltunk egy kicsi helyet, ahol hasra feküd-
hettünk. Csendben voltunk, nehogy a duktorok vagy a tanárok észrevegye-
nek: nem is látott meg senki. Mintha páholyban lettünk volna, úgy gyönyör-
ködtünk a kolozsvári színészek játékában, hallgattuk a halhatatlan melódi-
ákat. Szívünk büszkén dobbant, amikor Hári János berobogott a színre gyö-
nyörû huszárruhájában... De szépeknek is tûntek! Mi meg büszkék voltunk,
hogy magyarnak születtünk!

Középiskolás életem nagy élménye volt, s ennek most éppen hetven esz-
tendeje. Ami majd ezen ünnepek után történt, nem volt más, mint küzde-
lem az iskolánkért. 

Kitört a második világháború. Mint a csiga a házát, mi is hátunkra vettük
az iskolát, úgy kerestük a helyet, ahol tovább tanulhatunk. Volt idõ, amikor
a hatóságok azt is tagadták, hogy egyáltalán létezett önálló magyar iskola
Brassóban. 30 évig megtûrt tagozatként sínylõdött iskolánk az Unirea Líce-
um keretében. Mindez szerencsére elmúlt, s ma iskolánk büszke épülete új-
ból magyar szótól, magyar daltól hangos. Öreg falai között ott sarjad az új
magyar élet.

A mesélõ kisdiák ma már õszbe borult fejjel jár az iskola udvarán. Játsza-
dozik a múltból ráköszönõ emlékekkel, idézgeti õket, miközben örömmel
szemléli a mai diákságot. Arra gondol, hogy ezek a fiatalok sem rosszabbak,
mint mi voltunk annak idején, csak az õ életük már nem annyira kalandos,
viszontagságos vagy nehéz, mint a miénk volt. 

Az egykori kisdiák nézi az épületet, az udvart, a régi várfalat, elmosolyo-
dik és imádkozik: Élj és virulj régi iskolánk, neveld Brassó magyar ifjait, hogy
mindig legyen városunkban olyan fiatal, aki magyarul szól, énekel és imád-
kozik erdélyi magyar népünk boldogulásáért õseink földjén! |

A szerzõ nyugalmazott tanár, a 4-es számú Magyar Vegyes Líceum volt aligazgatója (1953-1957),
a Búzavirág Népi Együttes vezetõje.
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Kellesz Nekem 

— Ritoók János

Az est közel... Halkan leszáll
a sápadt-szürke alkonyat,
s a tûnõ nap bíbort szitál
a szellõs láthatár alatt.
A város lassankét kigyúl 
– hunyorog sokezernyi fény –,
dübörgõ zaja elcsitul,
és álomrügy fakadt szemén.

A sok-sok apró napi gond 
s öröm holnapra nyugszik el,
az ég mint ormótlan vakond 
a vak sötétségében figyel.
Eljött a csend, az est szélén
suhant be simán, nesztelen,
s e csendben most hasít belém,
hogy mennyire kellesz nekem.

Kellesz, ha reggel ébredek:
te nyisd meg életem hajnalát,
segítsd az elsõ léptemet,
hadd menjek biztosan tovább.
Nézd, ott a teáskanna vár,
zubogna, zúgna szertelen,
kezedbe vágyik a pohár,
hogy megtöltsd minden reggelen.  
Kellesz, ha délben hazatér 
utam egy dolgos nap után,
kiintsz - kezed lisztes, fehér -
kicsi konyhánknak ablakán,
aztán elõmbe úgy repülsz 
– csók, könny, kész összemaszatol –,
ebédelünk, mellettem ülsz,
becézel, szemed csillagol.

Kellesz, ha este vad-hevûn 
csak téged vágylak, senki mást;
lehull szívünkrõl, ami bûn –
a vak, hamis, hazug palást,
egymás szemébe révedünk,
soha nem látott fény lobog 
e pillantásban... Ébredünk 
s így leszünk újak, boldogok.

Kellesz... Csupán ezt mondhatom,
hogy kellesz. Mennyire kevés...
Hogy nem vagy itt, a hangomon 
nyomot hagy, lásd, a szenvedés.
De várlak, érzem, itt leszel 
ma, holnap, nem tudom, mikor,
s majd szívem mellé fölemel
a bennem érõ férfikor. |

A szerzõ költõ.
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Itt tanultuk (ezt is)
avagy:
Üzenet 170 éves iskolámba

— Sipos András

Lehet, hogy már nem ismerünk egymásra...

A kifaragott mondatok mögött ott bujkál az idõ:
vergõdõ óraketyegés, alamuszi sorskattogás,
arcunkat is összevissza karmolta már:
gubancos élet-kartográfia, személyes ránc-geometria.
Lehet, hogy sok minden megkérgesült bennünk,
és lehet, hogy álmodnivalóink is összezsugorodtak lassan.
Lehet, hogy már nem ábrándozunk,
és lehet, hogy képzelõdni sem tudunk.
Lehet, hogy észjárásunk is csak földszinten-botladozó,
és lehet, hogy érzelemjárásunk sem reptet fel már magasabbra.
Lehet, hogy nagyon megporosodtak az emléktárgyaink,
és lehet, hogy ki- és megfakultak már az emlékarcok,
(a tanárarcok, a padtársarcok, a szerelemarcok).
Lehet, hogy már túl vagyunk a nehezén,
és ki tudja, hány tûzkeresztségen is túl...

Lehet, hogy már nem ismerünk egymásra...

Most mégis idehátrálunk:
rozsdásodó múlt-idõnkbe,
most mégis itt vagyunk:
ISKOLÁS-MI-ORSZÁGUNKBAN.
Mert ebbõl az iskolából NÕTTÜNK KI ÉS FEL,
mert itt tanultunk meg SZÁMOLNI az élet dolgaival,
és itt tanultuk meg KIBETÛZNI az élet versformáit.
Mert itt tanultunk meg KIPRÓBÁLNI,
(itt és akkor ért bennünket a Havanna Clubos rumkorszak,
az elsõ szájas-csók
és az elsõ finomkodó petting, a karcsúsított ing,
a trapéznadrág és a hegyes orrú cipõ nagy divatja,
a Beatles és az Illés, a Kapu utcai milicistafodrászok sunyisága, a kínai
filmmûvészet aranykora, itt és akkor tanultuk meg a Ceausescu-változatú,
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félelmet-zsigeresítõ hamis világot, sõt szkizofrénül is megtanultunk, mert
akkor kezdõdött el a duplázódás, a dupla-élet, a dupla-agy, a dupla-én.
Az egyik: kintre. A másik: bentre. Két világban éltünk. Kétféleképpen
éltünk. Két világ között pendliztünk. Ki-be, ki-be. Ezt tette mindenki.
És mégcsak betegnek sem tûntünk. És mégcsak nem is kezeltek.
A duplaság vált egészségessé. Nagyon egészségessé.
Csak három dologra kellett ügyelni. Hogy mindig pontosan tudjuk, hol
vagyunk. Hogy mindig pontosan tudjuk, kikkel vagyunk. És arra.
Nehogy begõzöljünk. És így, még vidám is lehet. Sõt, vicces is.
Mint az álarcosbál.)

itt tanultunk az élethez-KOMOLYODNI,
itt tanultunk reményt PATKOLNI,
itt volt az életbe-KIJÁRAT,
itt kezdõdött a sorsba-KIÚT.
Itt inasodtunk inasokká...
Az itt-tanultakhoz hurkoltuk hozzá AKARÁSAINKAT,
az itt-tanultakhoz alkudtuk hozzá az IGYEKVÉSEINKET,
az itt-tanultakkal kezdtük el VÉGEZNI a dolgunkat,
és igen, itt tanultuk meg- és átélni az életünket...

Lehet, hogy már nem ismerünk egymásra...

De itt legalább újra önmagunkra ismerünk,
és valamiféle szervünk bordáink kerítéslécei alatt
elkezd egy kicsit másképp dobogni...
És lehet, hogy az ISKOLA is ránkismer... |

A szerzõ költõ.
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Emberséget,
illetve magyar irodalmat tanultam

— dr. Sisak Ferenc

Hogy mire emlékszem iskolai éveimbõl? Nem hiszem, hogy akadna valaki,
akinek ne lennének kellemes emlékei diákkorából. Az én tizenegy éves is-
kolai képzésembõl hét év kötõdik a mai Áprily Lajos Fõgimnázium épületé-
hez, négy év pedig az Unirea Líceumhoz – az én korosztályom az elsõ, ame-
lyik nyolcadikba már ide felvételizett.

Mint minden diáknak, nekem is voltak olyan tanáraim, akik nagyobb ha-
tással voltak rám, mint mások. Miután írni, olvasni megtanultam Nagy Ká-
roly és Hadnagy Zoltán tanító bácsiktól, elég félve vártam az ötödik osz-
tályt. Szüleim felkészítettek, hogy vége a tanító bácsis korszaknak, és az órá-
kon ezentúl mindig más tanárral találkozom majd. Eljött az elsõ osztályfõ-
nöki óra idõpontja is. Nagy darab, komor arcú ember lépett az osztályba.
Meglepõdtem és megszeppentem. Más volt, mint az ismert tanító bácsik. De
amikor megszólalt, olyan kellemes hang töltötte be az osztályt, hogy min-
den szorongásom elmúlt. Olyan másfél év következett, amely alatt ember-
séget, illetve magyar irodalmat tanultam Opra Benedek osztályfõnökömtõl.
Ez idõ alatt csattantak el nagy pofonok is: most mintha sajnálnám, hogy ne-
kem nem jutott belõlük. Biztos nem haragudnék értük, mint ahogy nem tu-
dok haragudni Tompek tanár úr tenyereseiért sem. De voltak gyönyörû órák,
amikor magyar irodalmat és helyesírást tanított nekünk, kezdett rászoktat-
ni az olvasásra, amit késõbb Fóris Gyula tanár úr emelt mûvészi szintre.

Ez az idõszak egyik napról a másikra véget ért. Otthon hallottam sugdoló-
zó szüleimtõl, hogy letartóztatták Opra Benedek tanár urat. Akkor nem tud-
tam, hogy mit jelent, csak sokkal késõbb értettem meg.

Az egykori Fõgimnáziumban tanultam meg szavalni, sportolni, táncolni,
itt figyeltem fel a matematikára és fizikára, amelyek megalapozták egész éle-
tem mûszaki beállítottságát, késõbbi tanári pályámat.

Büszke vagyok volt tanáraimra és örülnék, ha a fiatal generáció is ilyen ér-
zésekkel/emlékekkel hagyhatná el az iskola padjait. |

A szerzõ egyetemi tanár, a brassói Transilvania Egyetem oktatója.



V
I
S

S
Z

A
E

M
L

É
K

E
Z

É
S

E
K

98

Sorsdöntõ látogatás

— Sombori Sándor

Kisebbségi életünkben az esztendõ legnagyobb eseménye a Magyar Napnak
nevezett majális. A város apraja-nagyja az eget figyeli: ha pénteken esik, ak-
kor valószínûleg vasárnap is. Ó, csak szép idõ lenne! Az idõ elborul, egy
héttel elhalasztják az erdei ünnepséget, melyet mi is a Honterus-réten tar-
tunk, a  Lemezgyáron túl, de elõbb díszfelvonulást rendezünk a Belváros-
ban. A menet a Kolostor utcából indul, elhaladunk a Búzasoron, lefordu-
lunk a Kapu utcán, onnan jobbra a Cenk alá. Ott oszlik szét a tömeg, onnan
már ki-ki a tetszése szerint megy ki az erdei tisztásra, tramvájjal, busszal
vagy a Cenk alól gyalog.

A felvonulás mindennél fontosabb, nemcsak parádé, hanem demonstráció,
létezésünk számbavétele és megmutatása. A menet élén a négy pap halad
ökumenikus egységben: Dr. Péter Antal katolikus apátplébános, Csia Pál
református, Nikodémusz Károly evangélikus, Kovács Lajos unitárius lelkész.
Mindnyájunk nagy meglepetésére egy ötödik pap is csatlakozik hozzájuk, a
zsidó rabbi, akinek nevét nem sikerül megtudnom, de mindenki hálás tekin-
tetet vet reá, velünk együtt vállalja a kisebbségi státust, az anyanyelvûséget. 

Száznyolcvan centis cserkészbotunkkal roppant öntudatosan, a
felvonulás értelmét tudatosítva lépkedünk a menetben. Óvodások,
elemisták, gimnazisták, nõi és férfiegyletek menetelnek. Ahogy elérjük a
Cenk alját, az út két oldalára húzódunk, úgy várjuk a menet legszínpom-
pásabb csoportját, a Székely Társaságtól összehozott csíki és háromszéki
lányok felvonulását. A mintegy két kilométeres oszlopot a fehérharisnyás,
fekete lajbis, árvalányhajas kalapú székely legények zárják be, olyan
katonás fegyelemmel vágva ki a díszlépést, mintha válogatott testõrök
lennének. Fergeteges taps, dübörgés, éljenzés fogadja ezeket a katonaviselt
férfiakat, akik ebbe a behemót városba jöttek szolgálni, pénzt keresni, hogy
pár év múlva hazatérve a falujukba, egy-két hold földet kaparjanak össze
maguknak. A lányok kelengyéjüket gyûjtik ki, közben csiszolódnak, meg-
tanulnak úri házat vezetni, változatosan fõzni.

Délután hatalmas tömeg szórakozik a zöld fûben, drótkötélpályán lehet
függesztve utazni két hatalmas tölgyfa között, nagy mulatság a pálya végén
ölbe kapva kifogni a lányokat. Lehet horgászbottal egy sátorba benyúlni,
szerencsét halászni. Minden szám nyerõszám, valamit mindenkinek akasz-
tanak a horgára. Egy sátorban üres konzervesdobozokat dobnak le labdával,
amott borosüvegek nyakába kell rézkarikát dobni. 
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Fagylaltot, vattacukrot vesznek a gyermekeknek, fújják a fülsiketítõ kis
trombitákat,  nyivogtatják a sípoló papírkígyót, a similabdákkal puffantják
a lányok hátát. A szabadtéri vendéglõk elõtt nyakalják a sört, a fatányéros
illata ingerli az orrokat és a nyálmirigyeket, borosüvegekbõl pukkannak ki
a dugók, a fiatalság táncolt, csárdást, keringõt, egy-egy csizmás legény
egyedül is cifrázza, százan is bámulják, tapsolják. (…)

A másik fõpróba az úrnapi körmenet. Hosszú botjainkkal két oldalt a
széleken kísérjük a baldachint, mely alatt az apátplébános ünnepi ornátus-
ban az oltáriszentséget viszi. Ernõ unitárius, de azért ki nem maradna a
parádéból, a megálláskor le sem vesszük szemünket a fehér ruhás Mária-
lányokról. Tanár koromban , mikor Adyt tanuljuk, s felolvasom  a La Barre
lovag szobráról írt karcolatát, magamat látom a körmenetben, alighanem a
francia lovag is így elbámult a Mária-lányokon, ezért felejtette el levenni a
kalapját. Hogy megértem õt! Húszéves korában az embert  nem az
oltáriszentség érdekli, hanem a fiatalság szentsége, a szerelem, egy édes
leányarc, egy két tenyérrel átérhetõ karcsú derék. (...)

Ezen a nyáron nagy esemény Brassóban a második nemzeti jamboree a
Pojánán, melyre külföldi csapatokat is hívnak. Még nem tudják, hogy ez a
romániai cserkészet hattyúdala, a nagy kalapot jövõre eltehetjük a naftalin-
ba. Utoljára jön velünk Szakács Antal, aki most is megosztja a vezetést
Zsidó Dónáttal. Most már mi vagyunk a tábor öregjei, felváltva fõzünk,
reggel két-három porció édes kakaót iszunk meg Ernõvel. Semmi  dolgunk
nincs, bámuljuk az érkezõ csapatokat. Elsõkül a kisantant csapatai
érkeznek, õk kapják a legjobb táborhelyeket. (...)

A táborozás ideje alatt folyik a berlini olimpia, kisebbségi létünknek nagy
vigasza a magyar olimpikonok tízig szaporodó aranyérmei és a nagyszerû
harmadik hely.  (...)

Délután megindul a népvándorlás Brassóból, sõt  Háromszékrõl is, a
magyar csapat felvont zászlaját jönnek látni, tizenhét éve nem látták a
három színt egymás mellett. (... ) |

(In Köd és derengés, Európai Idõ Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1995.)   

A szerzõ író.
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Az életre szóló egyetlen év

— dr. Székely Gyula

Egyetlen évet voltam a brassói 4-es számú Magyar Vegyes Líceum diákja.
1959-ben kerültem „fel” a szintén Brassóban lévõ Türkös Ferenc utcai 7-es
számú Általános Iskolából, de 1960-tól – az iskolák „vegyesítése” nyomán –
három középiskolai éven át az Unirea Líceumban kellett tanulnom. Itt is
érettségiztem. Emlékszem, az elsõ napokban több szempontból is meglepe-
tést okozott a néhai Római Katholikus Fõgimnázium jogutóda.

Mindenek elõtt a kollégium tûnt furcsának, a bentlakás, ahol a közelebbi
és távolabbi vidékekrõl származó diákkollégák élték a maguk – számomra
eleinte áttekinthetetlennek tûnõ – közösségi életét: szigorú napi program-
hoz igazodtak, például kötelezõ szilenciumon vettek részt, és szentül betar-
tották a belsõ társadalmi, illetve korbeli különbségekbõl adódó konvenció-
kat. Közülük nem egy volt igen tehetséges: gyakran lehetett hallani felsõbb
éves iskolatársakról, hogy valamelyikük kiváló matematikus, sportoló, iro-
dalmár stb. 

Nekem, úgynevezett „kintlakó”, családnál nevelkedõ gyereknek, olykor
irigylésre méltó életformának tûnt a bentlakás, habár – mivel mindvégig a
városban nevelkedtem, a bentlakó diákokat gyakran „vidékieknek” tartot-
tam.

Sok év telt el míg a sors végre összehozott csíkvidéki, gyergyói és más
tömbmagyarsági közösségekkel. Akkor derült ki számomra, milyen gazdag
lelkivilággal és óriási nemzeti öntudat-potenciállal rendelkeznek ezek a vi-
dékek Brassóhoz képest.

A Római Katholikus Fõgimnáziumban eltöltött egyetlen iskolai év alatt a
tanári kar egyéniségei meghatározóak voltak nemcsak számomra, de az is-
kolában uralkodó egész szellemiségre nézve is: komoly tanulási szándék,
tudni akarás jellemzett minket akkoriban. Egészséges versenyszellem hatá-
rozta meg az  évfolyam diákjainak, illetve a különbözõ évfolyamok egyazon
tudományos terület iránt érdeklõdõ diákjainak viszonyát. Diákcsínyek min-
dig voltak, de az iskola szellemisége és a tiszteletet parancsoló tanári kar
vagy megértéssel (gyakran jó humorérzékkel), vagy kellõ szigorral kezelte
ezeket. Magam is kaptam rossz magaviseleti jegyet, mivel felelõtlenül fel-
vállaltam egyik osztálytársam csínytevésének titkolását. 

Diákéveim alatt félprofi módon sportoltam, pontosabban kézilabdáztam.
Elsõ évben – tehát még a teljesen magyar líceumban töltött idõszakomban –
igazi sportolni vágyás határozta meg életünket. A jó értelemben vett tanár
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iránti tisztelettel néztük végig például az egyik szünetben két jeles taná-
runk, Bakó Árpád tornatanár és Zsidó Dónát matematikatanár távugrási ver-
senyét, mindenki drukkolt valamelyikõjüknek. Felejthetetlenek maradnak
azok a kosárlabda, de fõleg kézilabda mérkõzések is, melyek a Brassó váro-
sának középiskolái közötti elsõbbséget hivatottak eldönteni. Soha azelõtt,
de azt követõen sem tudtam annyira szívbõl jövõen drukkolni egy csapat-
nak, mint akkoriban a mi líceumunk csapatának. Abban a légkörben benne
volt az iskolához tartozás büszkesége, a minõségi játék élvezete, a gyõzelem
örömujjongásos ünneplése. Akkoriban csak nézõ voltam, csodáltam a na-
gyok játékát. A következõ években már én is névleges játékos – igaz nem a
magyar líceum, csupán az Unirea csapatában meg a brassói diák válogatott-
ban. Nagyon jó volt sok minden, de mégsem volt ugyanaz, mint az elsõ di-
ákévemben a néhai Római Katholikus Fõgimnáziumban.

Immár több mint 40 éve érettségiztem, egyetemi tanár vagyok sok éve,
egyetlen diákévem iskolájára mégis mindig nagy tisztelettel és örömmel
gondolok. Nemcsak én, hanem egész évfolyamom, melynek tagjaival együtt
nemrég emlékkopjafát állítottunk szeretett egykori iskolánk, ma az Áprily
Lajos nevét viselõ Fõgimnázium udvarára, melybõl oly korán kiûztek. Em-
lékeztünk néhai tanárainkra, elhunyt kollégáinkra és ifjúságunkra. |

A szerzõ egyetemi oktató, a brassói Transilvania Egyetem Matematika Karának tanszékvezetõ tanára.
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Brassói életképek

— Szépréti Lilla

Délelõtt volt egy lyukas órájuk, az orosz. Na fijajim megbetegedett; elve-
szítette a hangját – mondta Ilonka, aki egy utcában lakott a tanárnõvel. –
A nyaka bebugyolálva, csak suttogni tud, képtelen túlkiabálni az osztályt,
következésképpen érdekességét veszítené az óra. – Óriási! - tombolt az
osztály. – Kimondhatatlan! Micsoda trécselés lesz! Egyesek a leghülyébb
produkciókra vállalkoztak. Bogán Gyuri például öt percig fél lábon állt a
pad tetején... Anna rákönyökölt a padra, kinézett az ablakon. A király út
fái derékból ringatózva szabályos táncot lejtettek. Mint a tánccsoportunk –
gondolta Anna – csak nem olyan tramplin. (...)

De hát hol az a diák, aki ne próbálná felbosszantani Nafijajimot. Egy ce-
ruzacsonkot súrolt a lába alatt. A ceruza furcsa, reszelõs hangot hallatott.
A tanárnõ kifülelt az ablakon. – Mi az? – Gyalulnak a tornateremben,
mondta õ álszent képpel. A tanárnõ óra után azt kérdezte Sartoristól, az
igazgatótól: – Cornel, kérem, nem lehetett volna a vakációra hagyni a tor-
naterem rendbehozatalát? Sartoris Cornel bejött az osztályba. Utána fel-
dúltan az orosztanárnõ. – Ki volt? Sartoris Cornel uralkodott magán. Az
osztály nem adta ki õt. Anna szívdobogva állt, fontolgatta magában, hogy
jelentkezzen-e vagy sem. Végül úgy döntött, hogy hallgat. – Gyönyörû tár-
saság, bólogatott Sartoris Cornel gondterhelten –, így fest az új típusú ifjú-
ság! (...)

Gyönyörû idõ volt. Anna átvágott a parkon, elsétált a gömbkoronájú
akácfák alatt; az út két oldalán a padokon nyugdíjasok ültek, sétapálcájuk-
ra könyököltek, szelíd mosollyal hosszan nézték a rövidre nyírt zsenge pá-
zsitot, s kíváncsian pillantottak fel, amikor õ elhaladt mellettük. Annának
úgy tûnt, követik a tekintetükkel. Kihúzta magát. Aztán kiszélesedett a ka-
vicsos út, még több pad következett, padok valóságos láncolata, mint a
moziban, itt többnyire nagymamák ültek unokáikkal. Élénken jártatták vé-
gig a tekintetüket a járókelõkön, mustrálták az arra sétáló fiatal nõket,
mintha divatbemutatón lennének, ujjal mutogattak rájuk, hangos meg-
jegyzéseket tettek. Anna jobban érezte magát az öregemberek során, letért
a mellékútra. 

Nézte a fellegvári villasor színes cseréptetõit a dús lombok alatt, felné-
zett a makulátlan kék égre, oldalt pillantott az utat szegélyezõ bordó leve-
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lû aranyalmafákra. Langyos szél cirógatta, virágillatot hozott, megfogha-
tatlan zsongást. (...)

Délután négykor találkoztak az utcájukban, onnan a Cenk alá mentek, ke-
restek egy eldugott padot. Azután mindig azt a padot keresték fel, kis ös-
vény vezetett hozzá, fölötte óriási bükkfa, dús lombú bodzabokor kerítette
el, tányér alakú fürtös virága szédítõ illatot árasztott. Anna a János vállá-
nak dõlt, karján, hátán érezte a férfi forró tenyerét, arcán borotvált, sima
bõrét, puha ajkait. Ez a legnagyobb dolog, amit az élet az embernek adhat
– gondolta –, már ezért is érdemes volt megszületni. (...)

Anna egyszer említette Jánosnak, hogy földrajztanárnõ szeretne lenni,
de et régebben történt. Nem mondta el álmait soha olyan nyíltan, õszin-
tén, min Marcinak vagy Ilonkának. János más volt. Elõtte mindig gátlásai
voltak, félt, hogy túlságosan gyerekesnek tûnik majd. (...)

Az érettségi-bankettet a tizenegyedik A osztályban tartották. A padok
barikádokként tornyosultak a folyosón, az osztályt U alakban felállított
hosszú asztalok szelték át. A falon körbe virág-girlandok fehérlettek. Be-
lógtak a képekbe, feliratokba. A délelõtt még pazar illattal virítottak, most
leszegték fejüket, szánalmasan kókadoztak.

Anna Ilonka mellett ült, új acélszürke szövetruhában. Elrévedezve néze-
lõdött a fesztelenül mulató osztálytársak feje fölött. Annyi éven át itt min-
den a mienk volt, holnaptól idegenek vagyunk. A dolgainkat átveszi más, s
mi is megkapunk majd valamit, amit valaki otthagyott, vagy ott kellett hogy
hagyjon. Ez így fog menni egy életen át. (...)

Anna lassan kinyúlt a füzetek után. Egyet megfogott, a melléhez szorí-
totta. Piros fény vibrált lehunyt szemhéja mögött, köddé sûrûsödött, az-
tán tisztulni kezdett, gyermekfejek bontakoztak ki belõle, egy egész osz-
tály. Mind álltak, s feszülten nézték õt. Anna magához szorította a kata-
lógust, fellépett a katedrára. – Bíró Anna vagyok, a földrajztanárnõ. A fa-
lon négyzetméteres térkép, az asztalon földgömb, kréta. Õ megindul a pa-
dok felé. A gyermekek követik a tekintetükkel. – Ki tudna beszélni Svéd-
ország éghajlatáról? Tessék. – Svédország éghajlata enyhe, tanárnõ, ké-
rem, dacára annak, hogy... – Dacára minek? – Annak... – Ha nem mond-
tad volna azt, hogy dacára... Minden szem rajta. Karok valóságos erdeje
nyúlik feléje. – Tanárnõ, én megmondom, én, één... Anna leejti a füzete-
ket, kiegyenesedik. – Tanárnõ, engem tessék feleltetni... Recsegett a sod-
rony, a füzet a földre hullott. Anna felugrott. Odarohant a diófaszekrény-
hez. Kirántotta a fiókját, beletúrt. Sorra rámolta ki a pléhdobozokat, gom-
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bosskatulyákat, a sok limlomot. Mindent a földre szórt, szemelte, mint a
babot.

Bíróné feltápászkodott, kijött a zajra.
– Te mit csinálsz?
– Keresek.
– Mit?
– A gyufát.
– Miféle gyufát?
– A svéd gyufát, amit a földraztanárnõtõl kaptam.

(In Egy szál svéd gyufa. Ifjúsági könyvkiadó, Bukarest, 1965.,  8-128. oldal)

A szerzõ írónõ. 1992-ben az iskola által szervezett Véndiák Világtalálkozóra sietve Kõhalomnál
halálos autóbalesetet szenvedett.
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Évfordulóra készülõdve

— dr. Vári András

Az évfordulók mindig visszaemlékezésre, számvetésre késztetnek. Öröm-
mel tölt el, hogy a brassói magyar iskola visszakapta egykori státuszát és
így gyerekeink, unokáink is részesei lehetnek az intézmény jelenlegi/jövõ-
beli oktatótevékenységének. Az iskola és az egyház képezi a megtartó erõt,
amely megerõsít, tudatosítja bennünk identitásunkat, hovatartozásunkat,
felkészít az életre.

1943. szeptember 25-én születtem Székelyudvarhelyen. Édesapám, dr.
Vári Albert, ügyész, édesanyám, Vári (sz. Szabó) Klára matematika tanár-
nõ volt. Az elemi iskola elsõ három osztályát Székelyudvarhelyen, a to-
vábbiakat Brassóban végeztem, a középiskolai tanulmányaimat, valamint
az érettségi vizsgát is beleértve. 1961-ben, színjeles diplomával távoztam
az akkori Római Katholikus Fõgimnáziumból. Ugyanebben az évben siker-
rel felvételiztem a marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem Általános
Orvosi Karára. 1967-ban szereztem (színjeles) orvosi diplomát. Egyetemi
tanulmányaim idején, a második tanulmányi évtõl kezdõdõen sebészeti,
illetve érsebészeti szakkörben tevékenykedtem. Diplomadolgozatom té-
máját (Az extrakorporeális keringés a szívsebészetben) is ezen szakterület-
rõl választottam.

Három év körorvosi gyakorlat után egy sikeres gyakorló szakorvosi ver-
senyvizsga következett, majd ortopéd/baleseti sebész szakorvosi diplomát
szereztem a bukaresti szakorvos-képzõ intézetben. Gyakorló szakorvosi ta-
nulmányi éveimbõl kettõt a marosvásárhelyi ortopédia/baleseti klinikán
töltöttem.

1974-tõl a brassói Megyei Kórház ortopéd/baleseti sebészeti osztályán te-
vékenykedtem, 1992-tõl pedig osztályvezetõ-fõorvosi beosztásban dolgoz-
tam ugyanott. A szakfõorvosi vizsgát a bukaresti orvos-továbbképzõ inté-
zetben tettem le.

1990 óta, párhuzamosan az állami kórházi tevékenységemmel, magán-
praxist is folytatok. 1992-ben  nyitottam – az országban elsõként – orto-
péd/baleseti sebészeti magánrendelõt, amely jelenleg egy röntgendiag-
nosztikai egységgel, két mûtõvel és (három éve) kórházi fektetõ részleggel
van felszerelve.

1995 óta második fokozatú röntgendiagnosztikai szabadalommal is ren-
delkezem. Több mint 50 tudományos dolgozat, referátum szerzõje, illetve
egy egyetemi ortopéd/baleseti sebészeti szakjegyzet társszerzõje vagyok.



V
I
S

S
Z

A
E

M
L

É
K

E
Z

É
S

E
K

106

1997-ben védtem meg tudományos doktorátusi tézisemet, melynek té-
maköre a cementmentes hidroxiapatit bevonatú csipõendoprotézis volt.
Dolgozatom több mint harminc évi munka és tapasztalat eredményeként
született meg.

Hálás vagyok egykori iskolámnak, tanáraimnak, akiknek köszönhetõen
kellõ ismeretanyaggal indulhattam az útnak, melyet remélem, fiaim, And-
rás és Krisztián is követni fognak. |

A szerzõ sebészorvos.
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Gondolatok egykori iskolámról

— dr. Zsidó László

170 éves a brassói magyar nyelvû középiskolai oktatás. Bár nevezték/neve-
zik Római Katholikus Fõgimnáziumnak, 4-es számú Magyar Vegyes Líceum-
nak, az Unirea Líceum magyar tagozatának, Áprily Lajos Fõgimnáziumnak,
iskolánk mindig ugyanazt szolgálta: a magyar anyanyelvû oktatást Brassó-
ban.

A család után engem is a legtöbbel az Alma Mater tarisznyált fel. Tanítot-
tak és neveltek ebben az iskolában, tartásra, minõségre szoktattak. Igen jó
tanáraim voltak. Ez idõvel, felnõtté érésemmel mindinkább tudatosult ben-
nem – de már iskoláskoromban ráéreztem, iskolástársaimmal egyetemben,
arra a sok igazságra, amire tanítottak. Tanáraink saját példájukon keresztül
neveltek, és a saját példa õszintesége különösen meggyõzõ.

Az iskolában tanultak, tapasztaltak, átéltek meghatározták életem. A mai
napig kísérnek. De feledhetném-e Adorjáni Dezsõ tanító bácsi megértését,
vidámságát, azt a melegséget, ahogy a gyerekekkel bánt? Feledhetném-e a
búzakék egyensapkát, amit ötödikes koromban még viselhettem? (Ma is
megvan.) Feledhetem-e tanáraimat? Ahogy visszaemlékszem, mindannyian
egyéniségek voltak. Mindegyiktõl kaptam valamilyen útravalót. Sok helyet
venne igénybe mindet felsorolnom, tulajdonképpen tanáraink névsorát kel-
lene kimásolnom az iskola irattárából. Tették a dolgukat nemesen, egysze-
rûen, de tudatosan, célratörõen, sokszor nehéz idõkben, mikor nem lehetett
mindent nevén nevezni. De mi, diákok, megértettük, mert komolyan vettek
minket, az ifjúságot, hiszen együvé tartoztunk, egy közösség voltunk.

Megéreztük tanáraink szeretetét, mely az illõ komolyság és a szükséges
szigorúság mellett a javunkat akarta. Ezen az alapon tanítottak – széleskörû
mûveltségbe ágyazott nagy szakértelemmel és találó humorérzékkel. Hogy
csak egy példát említsek; az érettségi elõtti utolsó három évben osztályfõnö-
köm, Fóris Gyula tanár úr, aki magyar irodalmat tanított kedves virágszála-
inak és cserebogarainak, tankönyv nélkül, szinte egyetemi szinten, de órái
egyben a magyar történelemrõl is szóltak, amely egyébként nem szerepelt a
tantervben.

A kötelezõ órákon túl, amit soha el nem mulasztottak megtartani, a legkü-
lönbözõbb iskolai és iskolán kívüli tevékenységekkel irányították léptein-
ket, gazdagították tudásunkat. Iskolánkban énekkar, zenekar, fotókör, rajz-
kör, rádióamatõr-kör mûködött, télen saját jégpályánk volt az iskolaudva-
ron, nyáron kirándultunk. Volt irodalmi kör, fizika-kémia kör, kézilabda
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csapat, tánccsoport, amatõr színjátszó csoport és városunk földrajzi-törté-
nelmi nevezetességeit ismertetõ elõadássorozat is. Mindenki megtalálhatta
az érdeklõdési körének, tehetségének leginkább megfelelõ tevékenységet.
Boldogan és büszkén tapsoltunk egymásnak a városi, iskolaközi versenye-
ken.

Tanáraink sokoldalú, képzett, mûvelt, tájékozott ifjakat akartak útjukra
bocsátani az iskola padjaiból. Nem volt melléktantárgy. Egyformán fontos
volt a matematika, a fizika, a természetrajz, a földrajz, a történelem, az ide-
gen nyelvek ismerete, az irodalom, a zene, a testnevelés. Annyi év után el-
mondhatom, egészséges személyiség kibontakozásához mindegyikre szük-
ség is van.

Adja Isten, hogy az utánam jövõk is ugyanezt érezhessék/kaphassák meg
a brassói magyar oktatás mindenkori fellegvárában! |

A szerzõ egyetemi oktató, a római Tor Vergata Egyetem matematika professzora.
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Levél Lillának – oda túlra
Drága Lilla!

— Lendvay Éva

Azt hiszem, elérkeztem jómagam is ahhoz a pillanathoz, amikor tévedés nél-
kül megállapítható, hogy kapcsolatunk, barátságunk életre szóló volt. Saj-
nos, hogy amikor – fájdalmasan idõnap elõtt – itt hagytál bennünket, még
nem voltam teljesen tudatában ennek. Akkor  csak könnyekben ázva és a
sors ellen lázadozva gyötrõdtem azon, hogy a nyitott sírodnál kell búcsúsza-
vakat keresgélni – dadogva és bizonytalanul, mert hogy erre a leckére nem
készültem. Valahogy abban a meggyõzõdésben éltem, bizonyára Te is, hogy
örökké fogunk élni, s párhuzamos életútjaink sohasem fognak megszakadni.

Vajon mi táplálta bennem ezt a meggyõzõdést? Hiszen tudnunk kell, hogy
semmi sem tart örökké – sem barátság, sem élet, sem szellem, sem lélek…

Vagy talán mégis? Hiszen: Non omnia moritur.
Nem halhat meg, nem tûnhet el az óriás hársfa árnyéka a Vár utcai lakáso-

tok udvaráról, ahonnan reggelente iskolába indultatok ikertestvéreddel, Zitá-
val, két szöszkecopfos kislány kézenfogva, fekete klott egyenruhában, fehér-
pettyes csokorral a nyakában. Ezt tettem én is, s egy pár évnyi elszakadás után
ismét együvé kerültünk az egyetemi éveink alatt és  – késõbb – az írói pályán
is. Meggyõzõdésem, hogy nem mi magunk választunk  vagy döntünk sor-
sunkról, hanem a sors szelektál bennünket bizonyos feladatok elvégzésére.

Így lettünk mindketten erdélyi magyar írók, mi több, írónõk, kissé mindig
háttérben/periférikusan, de elég kitartóan, elég konokul.

Drága Lilla, én nagyon szeretem, amit írtál. Fõleg önéletrajzi regényed. Ol-
vastán éreztem igazán otthon magamat: otthon Brassóban, otthon a Vár ut-
cában, ahol én is laktam, otthon a magyar irodalomban és kultúrában, otthon
a többszörös írói/nõírói, nemzetiségi/provinciális stb. sorsban.

Mindezt nem lehet elfelejteni, kitörölni az emlékezetbõl… Élénkebben él
és világít a lélekben, mint a jelen napok jellegtelen, szürke hordaléka.

Ezzel magyarázható végsõ soron az a meggyõzõdésünk, amelynek hordo-
zója rövid ideig még én vagyok, hogy párhuzamos életútjaink sohasem fog-
nak megszakadni, hanem a Vár utcából, a Cenk alól egyenesen visznek, ve-
zetnek felfelé valahová Cenken, brassói tavaszokon és életen-halálon túlra,
ahol nincs halál, csak hajnal, fény és kezdet…

Isten veled, kedves barátném, Szépréthy Lilla, hamarosan találkozunk. |

Kelt 2007 tavaszán
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Kereszt helyett

— Szemlér Ferenc

Hanyag vagyok, a megengedettnél is hanyagabb. Ifjabb koromban minden-
féle magyarázatokat találtam még rá. Az elkövetkezett sötét idõk azonban
megmutatták, hogy nincs mentség. Velem született, és kellõleg ki nem gyó-
gyított ernyedtség ez, amely meddõvé tette éveimet, talán életemet is.

Így történhetett meg az is, hogy apám sírját még ma sem jelöli kereszt. Ott
nyugszik a brassói temetõben, a fõbejárattól nem messze, egy szépen rend-
betartott sírban, de a fejfa még mindig hiányzik mellõle. Mikor messze ván-
dorútja elõtt anyámmal még egyszer telefonon beszéltem, újból és újból a
lelkemre kötötte, hogy ne feledkezzem meg a keresztrõl. Megígértem, és ko-
molyan is vettem az ígéretet. De aztán megint nehéz napokat éltem át, s
gondoltam, ezt a kötelességet eltehetem a bajok elmúltáig. A nehéz napokat
még nehezebbek és egyre nehezebbek követték, mígnem egy õszi este, mi-
dõn virágcsokorral a kezemben kerestem a sírhelyt, megdöbbenve vettem
észre, hogy a félhomályban immár nem is látom. A napok most ólomsúlyú-
ak felettem és terhük alatt már-már összeroppanok. Rettegek, hogy semmi-
nek elvégzésére sem lesz immár erõm és türelmem. És a lelkiismeret szün-
telenül furdal, hogy az a sír a szelíd katolikus temetõ közepe táján mind-
örökre jel nélkül marad. Pedig helyettünk most csak a fejfák és sírfeliratok
beszélnek, és amíg én hanyagul és tehetetlenül heverek gondjaim tüskés bo-
zótjában, apám hangját nem hallja meg senki.

Kereszt helyett írtam ezt a könyvet. Ezzel szeretném megváltani rettene-
tes mulasztásaimat. Nem csak azt, hogy a jeltelen sírhelyet rajtam kívül sen-
ki sem ismerheti, s ha eltûnök, sietve benövi a gaz. Hanem mindazt a sok
tévelygést is, ami életének utolsó éveiben oly messze sodort tõle és ami – tu-
dom –, annyira fájt neki. Boldogtalan vagyok, hogy a róla szóló történeteket
nem olvashatja. Ha olvasná, talán megértené, hogy minden hibám és lusta-
ságom ellenére is nagyon szeretem õt. 

Ha valakit érdekel, akkor elmondom, hogy apámat Szemlér Ferencnek
hívták, 1871-ben született Székesfehérváron, Szemlér Imre szûcsmester
harmadik fiaként. Papnak indult, újságíróként folytatta, és tanár lett belõle.
Valójában azonban költõ volt. Húszéves igazgatói és harmincöt éves tanári
mûködés után, még teljes szellemi és testi egészségben nyugdíjba küldték.
Nem valami fényes javadalmazással, de kegyelembõl egyelõre meghagyták
neki az igazgatói lakást, minthogy az új igazgatónak saját háza volt. Egy évig
még óraadóként mûködhetett, aztán ez sem volt többé lehetséges. S a lélek,
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amely eddig a testet egyenesen tartotta, feladta a küzdelmet. Két hónapi be-
tegség után,1938 tavaszán hunyt el csendesen, miután az orvosok mindent
megpróbáltak vele. Maga után nem hagyott vagyont, csupán tiszta és töké-
letes emlékét.

Minden egyebet, amit róla tudtam, igyekeztem ebben a könyvben megírni. |

Apám századik születésnapján
— Szemlér Ferenc

Ha csöngetne az ajtón, s én kinyitnám,
S ott állana aranyos cvikkerén
A téli este páráival, én
Meg se lepõdném. Legföljebb, ha ritkán

Eszembe jutó arcán nem mosolygás,
Ragyogása tükrözne rám, hanem
A vád, amiért már-már élte sem
Fontos, hát még halála, melyben oly más

Lett valaha, hogy szinte elfeledtem
Megemlékezni róla most, hogy õ
Száz éves lenne!... Meg-megrebbenõ
Kezem nyújtom feléje hát, s meredten

Várom, hogy hátha megbocsát, s utána
Nyúl õ is!... Ám csak néz. Komoly
Szemében sötét izzás bujdokol.
S hogy vele menjek, mintha arra várna. |

1971. november 24.

Az álom utolsó partján címû kötetbõl. Kriterion, Bukarest, 1976.  A szerzõ költõ.
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Halhatatlan erekben él
tovább Apáthy Géza
— Sipos Lajos

Harminc éve már a brassói központi temetõ csöndes lakója Apáthy Géza,
a hetvenes évek közismert költõje, mûfordítója és újságírója. Harminc éve
már csak a sírkõrõl mosolyog ránk barátságosan, szerényen. Elment utol-
só interjújára a Halállal és lehetetlen volt visszatérnie.

Az arisztokrata Apáthy család sarjaként – azé a családé, amely a világ-
hírû természettudóst, egyetemi tanárt és politikust, Apáthy Istvánt is ad-
ta – csak költõi álnevével jelezte, kivel is tartotta a rokonságot. 

Költõként már elemista korában jelentkezett a Pionírban Szülõvárosom
címû versével, majd az Ifjúmunkás, az Utunk, az Igaz Szó, az Elõre, a Dol-
gozó Nõ, az Új Idõ, a Brassói Lapok, a Romania literara, az Astra és a Neuer
Weg közölte verseit – magyarul, románul, németül. A háromnyelvûség
volt még nemrég Brassó jellegzetessége, így nem volt semmi különös ab-
ban, hogy román költõkbõl fordított magyarra és magyar szerzõket ültetett
át román nyelvre. Az Astrában Apáczai Csere Jánosról, Szemlér Ferencrõl
és Halász Gyuláról cikkezett, a Neuer Weigben pedig Miess Ritoók János-
ról írt. Vigyázó szeme nyomon követte Brassó kulturális és szociális meg-
mozdulásait. A brassói Szabadegyetem magyar szekciójának szervezõje és
elõadója volt egészen haláláig. Irodalmi matinék, illetve a Brassói Lapok
irodalmi körének megálmodója és szervezõje; Kányádi Sándor, Gy. Szabó
Béla, Márki Zoltán, Magyari Lajos, Farkas Árpád, Balogh Edgár, Sütõ And-
rás és dr. Xantus János házigazdája volt a szerkesztõségben. Ezen kívül
volt ideje színielõadásokat látogatni, a Heti Hangos Híradót szerkeszteni,
elõadásának szövegeivel tarkítani. Közel ötszáz cikkében gyárak és gyár-
telepek világát, számos intézményt elevenített meg ma is érdekes, olvas-
mányos formában. Kortárs költõket – Ferencz Zsuzsát, Kenéz Ferencet,
Csíky Lászlót, Szabó Zoltánt, Ritoók Jánost és Molnár Lajost – recenzálta
mûértõen, szeretettel. Leiter Artúr, Mattis-Teutsch János, Eftimie Modâlcã,
Csutak Levente, Gy. Szabó Béla, Albert Sándor és Harald Meschendörfer
mûvészetének titkait magyarázta közérthetõen, és arisztokratikus köny-
nyedséggel csevegett Széles Annával, Kudelász Ildikóval vagy Botka Lász-
lóval. Külön irodalmi csemegeként könyvelhetõ el az a huszonhét próza-
formájú költeménye, melyek vezércikként jelentek meg a Brassói Lapok-
ban. Cikkeit nem lehetett megunni, figyelembe nem venni. Dolgozott haj-
naltól napestig. Nem fitogtatta tudását, újságírói hatalmát. Az igazság
szépségét szerette és tárta fel arisztokratikus eleganciával. Nem félt ki-
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hangsúlyozni, hogy Gy. Szabó Béla saját hite és törvénye szerint alkotott
és a Cézár, a kalózok bohóca elõadását elemezve felismeri: a rendezõ az
egyetemes cézári eszme huszadik századi megszállottaira, modern zsarno-
kaira összpontosítja a töményebb megvilágítást. Nem riadt vissza az olyan
témától sem, amely akkoriban ellenkezett a kommunista erkölcs normái-
val. A leányanyák szerelmérõl, a felperes anyákról írt objektív riportot.

A ránk maradt, majdnem kétszáz verse közül csupán hatvanötöt ölelte
fel a húsz éves késéssel, 1996-ban megjelent kötet, amely mellõz minden
kronológiát, ahogy mellõzi a Hemingway címû remek költeményét is... Bár
maga Kántor Lajos is dicsérõleg nyilatkozott róla... Kedvenc formáiban  –
szonettekben és szabadversekben – örökítette meg ember- és természet-
szeretetét. A Szamos szõke iramát szemlélve határozta el, hogy ne álljak
és ne céltalan. Akárcsak az életmadárnak nevezett bagoly, õ is az emberi-
ség gondjait virrasztotta, miközben büszkén vallotta: mindenkinek kicsit /
Istennek kell hinnie magát. A költõ hinni akarta, hogy éjjeli lépcsõházak-
ban is világít / szavam, szavunk. Még akkor is, ha akár megtorlásban is ré-
szesülhetett volna a figyelmes cenzúra részérõl, a költõ fennen hirdette, a
szép is akkor szép csak, ha szabad szép. Hitte és hirdette, hogy a versnek
az embereken kell segítenie: Fellegûzõ verset kell írni / napsugárt szólító ki-
áltást, / hogy szívekben, gondolatokban fellobogjon a tavasz. Egyetlen
szándék gyötörte folyton: Emberek, / úgy szeretnék dalolni, hogy megsze-
ressetek, hogy életetekbe fogadjatok. 

Az érzékeny és számtalan színárnyalatú természetben elevenedett meg
a költõ gyermekkora, amikor a Csigahegyen töltöttem életem talán legszebb
délutánját / – egy  József Attila-kötettel / s egy doboz cigarettával. A rigó-
füttyös táj a költõ szerelmének is otthona volt, hiszen a természet is egy
szép leány. A szavak is összebújtak a csillagmelegû szüreti ünnepen, ami-
kor kedvese tekintetének csillagtüzében megértette, hogy féltelek és meg-
õrizlek dalnak. Nyolcvanhárom fordítás ötvenegy szerzõtõl bõvíti mun-
kásságának kereteit. 

A Vázlatok készülõ önarcképhez címû versében írta: írni-olvasni nem
tudtam, de három nyelven is / lényembe szívtam az emberszeretetet. Gyer-
mekkoromban hallottam egy történetet Seherezádéról, aki nagyon szépen
tudott mesélni. Ezért írt Apáthy is verseket, cikkeket. Szépen akart mesél-
ni, örömet akart szerezni, adni a kíméletlen korban, melyben halkszavúra
idomította korának emberellenes politikája.

S hogy kortársai mennyire szívükbe zárták, bizonyítja az a huszonhét
román és számos, német nyelvre lefordított költeménye is. Csak teste pi-
hen a központi temetõben. Csak testének porát becézi a tavaszi napsugár,
siratja az októberi esõ, kis éji szerenádot fütyöl neki a novemberi szél,
majd csillogó, fehér hópaplanával védi a megfázástól a Tél. Csak holt po-
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rát, mert az igazi Apáthy velünk maradt, szívünkben, szavai még most is
fülünkben csengenek és féltenek, becéznek, bátorítanak és oktatnak az
idõk végezetéig. |

Festményben újra velünk
A 100 éve született Leiter Artúr festményeinek margójára

— Sipos Lajos

A Tanár Úr újra itt van Brassóban
megosztani velünk csöndes örömeit.
Jegyeket már nem, csak tanácsokat ad
azoknak, kik most szemlélik képeit.

Lehet, Balcicban vagy Konstantinápolyban járt
megnézni kékek-e még az egek?
Csevegnek-e még most is oly hangosan a hullámok
s fõvesztõk-e még a huri tekintetek?

De hazahívta Õt most is a Cenk,
a mészkõvé öregedett bölcs aggastyán.
Tövében a forrás ma is úgy fuvoláz,
mint Õ hallotta, kettesben, hajdanán.

Visszahívta Õt a Garcsin, a Hétforrás
és rõtszínû kacajával a nap...
Az Olt partján, tán épp Gidófalvánál
terhes õsz után a lovak nyugszanak.

S tán gyertyát gyújtani saját magának
feleleveníteni régen történteket,
majd végigsétálni Bolgárszeg utcáit
és megfesteni magát az Életet.
Megmintázni mire nem volt már ideje,
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s amit befejezetlenül hagyott...
Megfesteni az Idõt... a Csendet,
amit a várfalaknál sokat hallgatott.

A Félelmet, melyet magában hordozott,
s a Reményt, hogy nem tart már soká –
Mikor csendéletekké csitultak a vágyak
s a kimondhatatlan szavak: sóhajokká...

S tán visszajött megbámulni még egyszer
a táncot lejtõ fáradt faleveleket,
Majd ellesni az örökifjú természettõl
még egy mulandó, de értékes csendéletet. |

A szerzõ az iskola nyugalmazott romántanára, költõ.
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Kortársunk, Áprily Lajos
— port réváz lat  —

— Bokor Katalin

Hosszasan elidõzhet ma a XXI. század irodalom- és kultúraolvasó tanára
azon, hogyan szólítsa, s mi több, hogy olvasásközelben, jelenvalóként idéz-
ze meg a múlt század transzilván eszmeiségû, jelentõs erdélyi lírikusát, esz-
széíróját, mûfordítóját. Áprily Lajos születése 120., halála 40. évfordulóján
a Fõgimnázium névadóját is megilleti az ünneplés és a megszépítõ emléke-
zet. Az iskola néhai magyartanára, Fodor Sándor javaslatának értékelveit fo-
gadta el akkoriban, 1990-ben a brassói magyar közösség, hogy a magyar és
a nyugat-európai nyelvterületen egyaránt ismert és elismert költõ neve fém-
jelezze az újjászületõ önálló magyar intézmény homlokzatát, tetõterét. Vala-
hogyan úgy, ahogy néhány évvel késõbb kortárs erdélyi költõnk, Kovács
András Ferenc idézi meg Õt, a költõelõdöt a Pictura et sententia – Áprily
Parajdon címû költeményében: Mert aki van még, csak versben van otthon
– / A villám vagy a pisztráng vad feszülésében. / Barkák selymében, málna-
vészben él. / Erdõ, fû, havas lehetne vagy harangszó: / Lakhatna falevélben,
aláhulló hazában. / És mégis ragyog. / És ragyog a kép, mint sziklafalon a só.

Irodalmunk neves történészei – Benedek Marcell, Vita Zsigmond, Sõtér
István, Pomogáts Béla, Láng Gusztáv, Cs. Gyímesi Éva, Antal Attila – , vala-
mint költõelõdök, kortársai és az utódok róttak már maradandó sorokat,
gondolatokat olvasataink, emlékezetünk márványtábláira, s véstek markáns
arcéleket Áprily portréjához. A tiszta emberét és a puritán szellemiségû köl-
tõét. A melankólia és a muzikalitás virtuóz megszólaltatójáét. A késõ õsz
képiségeinek elégikusáét. A nyugtalanság üldözöttjét, a kor viharai elõl lá-
zadva menekülõt. Az értékteremtõt és értékõrzõt. Egy magasabb rendû har-
mónia védelmezõjét.

A míves formakultúrájú poétáét, aki költészetével öntörvényû nyelvi-zenei
világot teremtett. A hajdani Koronaváros õseitõl öröklött németes érzékeny-
séget és precizitást. A nemesen konzervatív egyéniségét. A nyugati kötõdé-
seket, a Nyugat parnasszista, impresszionista és szimbolista poétikájának
meghonosítóját, tájköltészete sajátos hangulatát, színezetét. A poeta doctu-
sokkal rokonított racionalitást és erkölcsiséget. A görög heroizmus félelme-
tes és tragikus arcának felismerését... Azét, aki idejekorán ismerte fel és ér-
tette meg, hogy az erdélyi identitás saját tradícióiban, múltja szellemi örök-
ségében, történelmében, s nem utolsó sorban természetének, tájainak szép-
ségeiben ismerhet magára. És mûvelte ezt a szellemiséget a kultúra egyete-
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mességének és a világirodalom értékeinek szakavatott közvetítõjeként: tanár-
ként, nevelõként Enyeden, Kolozsváron és Budapesten.

Esszéíróként és mûfordítóként az erdélyi irodalom vonulatait, arcéleit
meghatározó szellemi mûhelyekben: a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond
Társaság tagjaként, a kolozsvári Ellenzék irodalmi mellékletének szerkesz-
tõjeként és az Erdélyi Helikon egyik meghatározó személyiségeként. A pro-
duktív fájdalom címû tanulmánya pedig a trianoni döntést követõ kisebbsé-
gi léthelyzetben nyújtott – írótársaiéhoz hasonló szemlélettel, hangnemben
– a traumából kijózanító programot az akkori értelmiség számára: felfedez-
ni azt a lehetõséget a személyes és közösségi próbatételekben, ami erkölcsi
és esztétikai értékké váltható.

Bár az életmûvét és mûvészetét méltató írások néhány elismerõ megjegy-
zésen, véleményen kívül alig érintik, mûfordítói tevékenysége egész alkotói
pályáját végigkísérte. Komolyabb elismerés Puskin Anyegin címû verses re-
gényének újrafordítását és Az elmerült harang címû Hauptmann-dráma át-
ültetését kísérte. Az ötvenes évek fordításai közül az Anyegin-átültetés arat-
ta a legátütõbb sikert azzal a végsõ kidolgozottsággal, amely egyébként
Áprily poétikájának is sajátja. Már a huszas években olyan jelentõs alkotók-
tól fordított, mint Stefan George, Hofmannstahl, Eichendorff, Ronsard,
Maeterlinck, Paul Valéry, Eminescu, Macedonski, Tudor Arghezi, Lucian
Blaga, a harmincas években pedig olyanokból, mint Francis Jammes, Walter
von der Vogelweide. Az orosz klasszikusok közül Lermontovot, Nyekra-
szovot és Turgenyevet ültette át magyarra. A budapesti Nemzeti Színház fel-
kérésére lefordította Ibsen Peer Gyntjét, Schiller Wallensteinját és Shakes-
peare Julius Caesar címû tragédiáját.

A nagy klasszikusok mentén a szakirodalom ahhoz a mûfordítói nemze-
dékhez sorolja költõnket, amelynek örökségét Babits Mihály, Kosztolányi
Dezsõ, Szabó Lõrinc és Tóth Árpád neve fémjelzi irodalmunkban. A szín-
padi alkotásokhoz közel álló párbeszédes költõi alkotásai pedig – Idahegyi
pásztorok, Oedipus Korinthosban, A bíboros – olyan drámai alkatról tanús-
kodnak, amely a gondolkodás, a tudás és a józan kételkedés nagyszabású in-
tellektusaihoz, Hamlethez, Fausthoz, Mefisztóhoz mérte magát.

Ma: Áprily-völgy. Így ismeri a magyar köztudat a Visegrád melletti
Szentgyörgypusztát, ahová 1944-ben repatriált, és ahol élete hátralevõ több
mint két évtizedét leélte. Ez idõ tájt erõsödött fel benne az Erdély-nosztal-
gia és lényegült át lokálpatriotizmusa, szûkebb hazájához, szülõföldjéhez –
Brassóhoz, Parajdhoz, Nagyenyedhez, Kolozsvárhoz, az erdélyi tájhoz,
hegyvidékhez – való viszonya. Akkori világképében, szemléletében felérté-
kelõdtek az egyetemes humánum és a keresztény kultúra értékei, sajátos
transzilván eszmeisége átesztétizálódott, költészete pedig együtt lélegzett az
anyaországi kultúrával, a kor reprezentatív magyar lírájával.
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Rejtegetett, burkolt kérdések sorozatával kezdtem az emlékezést Áprily
Lajosról. Melyek azok az értékek, amelyek mentén mindenkori olvasókként
és versmondókként kortársunkká avathatjuk lírikusunkat? Mit üzen ma szá-
munkra az általa képviselt értékrend és értékeszmény? Melyek az õ szelle-
mi örökségébe zárt poézis titkai? Meghalljuk és megértjük-e még a Tetõn, a
Vallomás, az Egy pohár bor, a Régi város integet tanításait, a Március, a Ta-
vaszodik, az Antigone vagy a Hollóének magas és mély regisztereit, szólama-
it? S ha diákjaink, a fiatal olvasók, tanítványok figyelmét, érdeklõdését is
felcsigázza e költészet gazdag öröksége, klasszicizált szépsége és mívessége,
akkor talán elmondható: Áprily emléke, kultusza örökkévaló – kortársunk
halhatatlan. |

A szerzõ az Áprily Lajos Fõgimnázium magyar nyelv és irodalom tanára, esszéíró.
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A Fõgimnázium igazgatói

Felfalusi Kovács Antal
(1837–1857)

— 1791. február 3-án született Désaknán. Apja Kovács János sóbányai tiszt-
viselõ, anyja Szonda Anna volt. Középiskoláit a gyulafehérvári Római
Katholikus Fõgimnáziumban végezte. 1807-tõl Gyulafehérváron papnöven-
dék, teológiai tanulmányait a nagyszombati egyetemen fejezte be.

Felszentelése elõtt egy évig (1813/14) tanított a gyulafehérvári Fõgimnázi-
umban. 1814 április 24-én pappá szentelték ugyanott. 1815 és 1823 között
gróf Bethlen József gyermekeinek nevelõje volt.

1819-ben az õ buzdítására jött létre a kolozsvári Musikai Egyesület, amely a
késõbbiekben Zenekonzervatórium néven egészen 1919-ig mûködött. A pesti
Zenede és a Királyi Operaház ehhez képest csak évtizedek múltán alakult.

1824-ben Zalatnán segédlelkész, 1825-tõl Szebenben tanár volt, 1825 és
1833 között pedig Nagyágon (Hunyad megye) plébánoskodott.

1833-ban, Szabó Elek nyugalmazott professzor bíztatására megpályázza az
erdélyi normális fõiskolák megüresedett fõtanfelügyelõi tisztségét. Erdély
püspöke a következõ ajánlással terjeszti fel: Elsõ helyen ajánlom Kovács An-
tal nagyági plébánost, ki tud magyarul, németül, románul, olaszul, franciául
és latinul. Szerencsés észtehetségû, általános tudású, ritka szónoki képessé-
gû, munkabíró, tanításban és a lelkek gondozásában kiváló eredményeket ért
el. I. Ferenc Habsburg császár 1834-ben ki is nevezte Kovács Antalt fõtanfel-
ügyelõnek. Nagy kitüntetésnek számított, õt azonban mégsem töltötte el túl-
zott örömmel, ugyanis fõképp lelkipásztori feladatok ellátására vágyott.

1835. október 30-án meghalt Lámásch József brassói fõesperes-plébános.
Utódjául a brassói egyházközség és egyháztanács Kovács Antalt választotta –
1836 január 1-jén érkezett Brassóba. Tevékenységét azzal kezdte, hogy 1837-
ben létrehozta a Kronstadter Wochenblattot. 1838-ban a Brassói Hírlapot indí-
totta el. Ez volt Brassó elsõ magyar nyelvû idõszakos sajtóterméke.

1837. szeptember 8-án bejelenti az egyháztanácsnak, hogy a plébánosi la-
kás ebédlõjében elindítja a gimnázium elsõ osztályát. Kérte, hogy a szükséges
felszerelésekre és egy tanár bérezésére a tanács szavazzon meg 120 pengõ fo-
rintot.

Felfalusi Kovács Antal apátplébános 1837. október 1-jén 20 tanulóval,
szerény körülmények között megkezdi a gimnázium elsõ osztályának taní-
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tását. Ezzel beindul a késõbbi Római Katholikus Fõgimnázium. A tansze-
mélyzet biztosítása érdekében Kovács Antal Tusnádi Kovács Miklóshoz, Er-
dély püspökéhez folyamodott, olyan papot kérve tõle, aki a segédlelkészi
teendõk elvégzésén kívül a tanári munka ellátására is alkalmas. A püspök
e kérésnek nem tudott eleget tenni. Amikor Kovács Antal 1837-ben meg-
alapította a gimnáziumot, elõször a gyulafehérvári püspökséghez folyamo-
dott, onnan kért tanárt. Nem tudtak küldeni, mert az egyházmegye még
nem rendelkezett megfelelõ számú tanári képesítésû egyénnel, a papság
pedig egyházi teendõkkel volt elfoglalva. Felfalusi Kovács Antal emiatt
Leményi János fogarasi görög katolikus püspöktõl kért segítséget, aki Ma-
roschan (Muresan) Jakab kispapot bocsátotta rendelkezésére.

Az elsõ iskolai év eredményeit a Siebenbürger Wochenblattban tették köz-
zé, aztán gyûjtést szerveztek, amely lehetõvé tette a második gimnáziumi
osztály beindítását is. A tanításhoz szükséges helyiségek biztosítását a pa-
rókia épületének átrendezésével oldották meg.

A szabadságharc alatt ellenséges erõk merényletet is elkövettek ellene:
sikertelenül. Az õ érdeme volt, hogy (a bevonuló honvéd seregekkel való
egyezség révén) sikerült az egész város büntetlenségét kieszközölni. Az
1848-ban megalakult független Magyar Kormány a Királyi tanácsosi méltó-
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ság kitüntetést adományozta
neki, majd az Egyháztól pápai
kamarási címet kapott.

A szabadságharc leverése
utáni években a gyõztes habs-
burg hatalom ellenszenvét kel-
lett elszenvednie. Hadbíróság
elé állították, egyedül papi mi-
voltának köszönhette, hogy a
börtöntõl megmenekült. Egy
idõre javadalmazását is meg-
vonták...

Közadakozásokból építette fel
a brassói várban a Szent Kereszt
kápolnát és a bolgárszegi kápol-
nát, ugyanakkor a bolonyai is-
kola létrehozójaként is fenn ma-
radt a neve.

A megfeszített iramban vég-
zett munka és a sok megalázta-
tás után 1857. december 9-én, 67 évesen hunyt el. Sírja eredetileg a brassó-
bolonyai katolikus temetõben volt. Mivel a temetõt késõbb hatósági rende-
letre felszámolták, hívei földi maradványait a Postaréti temetõbe vitték át.
Ma a papi sírokban nyugszik.

1940-ben, dr. Fejér Pál tanár javaslatára sírkövét elhozták a temetõbõl és
a Fõgimnázium fõbejáratának falába építették be. |

Maroschan Jakab
(Iacob Muresianu, 1857–1875)

— Máramaroson született 1812-ben. Középiskoláit, illetve teológiai tanulmá-
nyait Balázsfalván végezte, pappá azonban nem szentelték.

Amikor Kovács Antal 1837-ben megalapította a brassói gimnáziumot és a
tanári teendõk ellátására is alkalmas papot kért a balázsfalvi görög-katolikus
püspöktõl, Bartolomeu Blajul a frissen végzett Maroschan Jakabot küldte ne-
ki segítségül.

Maroschan Jakab (a hivatalos iratokban így írta a nevét) kiváló tanárnak bi-
zonyult. Mindent tanított, amire épp szükség volt. Amint a tanulólétszám
szaporodni kezdett, az iskolába rendre új tanárok érkeztek. Valószínûleg az õ
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meghívására érkezett Brassóba – az 1839/40-es tanévben – unokaöccse,
Andreas Maroschan. Mindketten bizonyára jól tudtak németül és magyarul
is, hiszen négy nyelven tanítottak és vizsgáztattak: latinul, németül, magya-
rul és románul.

Maroschan Jakabot Kovács Antal igen nagyra becsülte. Halála elõtt, mint
legjobb munkatársát, õt ajánlotta igazgatónak. A püspök ezt szó nélkül jóvá
is hagyta, így 1857-tõl egészen 1875-ig õ irányította a gimnáziumot.

Az 1857-es iskolai Értesítõben megírta az iskola rövid történetét. A német
nyelven megjelent kiadványban Kovács Antalról rendkívül nagy tisztelettel
és elismeréssel szólt.

1875. szeptember 14-én nyugalomba vonult. Vargyasi Ferenc késõbbi igaz-
gató szerint mint Atlas az eget, úgy hordozta vállán egy évtizeden keresztül
a vajúdó gimnázium ügyét. A latin nyelv volt kedvenc szakmája, de ezt az-
tán mesteri tökélyre is vitte, mint számos ódái és dystichonban írt alkalmi
költeményei tanúsítják. Mint ember és mint pedagógus is ritkította párját.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy az 1850-ben algimnázium-
má fokozott iskola ismét elnyerje a fõgimnáziumi címet. Nyugdíjba vonulá-
sa után életét a román sajtónak és irodalomnak szentelte. Ekkoriban kezdte
tudatosan használni nevének románosított változatát (Muresianu).
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Muresianu Iacobot – hazafias érdemeiért és tudományos munkásságának
elismeréséül – a Román Tudományos Akadémia 1877-ben tagjává választot-
ta. |

Roszkosnyi Elek
(1875–1877)

— Baróton született 1836. április 9-én, 1859. július 14-én szentelték pappá,
majd természettanból és számtanból szerzett tanári képesítést. Pályájának
kezdetén Segesváron volt tanár, illetve hitszónok, majd az 1869/70-es tan-
évtõl a brassói Fõgimnáziumban tanított természettant és számtant.
Maroschan Jakab nyugdíjba vonulását követõen látta el az iskola igazgatói
tennivalóit. Hivatali beiktatásakor (1875. szeptember 18.) a következõket
mondta: Aki az ifjúság szellemi érdekei és a keresztény nevelésügy nagy hor-
dereje iránti érzékkel nem bír, ne lépjen tanári pályára. Ezen tétel igazságát
érezve, ki merem mondani, hogy az ifjúság szellemi érdekei és a nevelésügy
virágzása valóban szívemen fekszik. Reformokra, mégpedig beható refor-
mokra van szükségünk – nemcsak tanítanunk, de nevelnünk is kell.

A tisztséget 1878-ig viselte, azt követõen pedig – egészen haláláig – a
nagyszebeni Teréz Árvaház (Terezianum) igazgatója volt.

1894 októberében – miközben a Státus kolozsvári gyûlésére utazott – vá-
ratlanul elhalálozott. A házsongárdi temetõben helyezték örök nyugalom-
ra. |

Kiss Gusztáv
(1877–1878)

— Vízaknán született 1842. július 26-án, 1870. augusztus 7-én szentelték pap-
pá, késõbb tanári oklevelet is szerzett. 1870 és 1872 között Segesváron volt
káplán, majd 1872-tõl 1874-ig Csíksomlyón, 1874 és 1877 között pedig
Szebenben tevékenykedett tanárként.

Az 1877/78-es tanévben Brassóban német nyelvet és történelmet tanított, mi-
közben a Fõgimnázium igazgatója is volt. 1878-ban a gyulafehérvári papnevel-
de lelki igazgatójának, illetve tanárnak nevezték ki. 1882-ben gróf Csekonics
András családjánál házinevelõsködött. 1884-tõl a nagyszebeni Orsolya-nõvé-
rek lelki vezetõje és tiszteletbeli kanonok volt. 1916. február 13-án hunyt el. |
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Vargyasi Ferenc
(1878–1899)

— Marosvásárhelyen született 1840. augusztus 4-én. Felsõfokú tanulmánya-
it a bécsi Egyetem Teológiai Karán végezte. 1863. április 26-án szentelték
pappá, de tanári oklevelet is szerzett hittanból, bölcsészettanból, illetve ma-
gyar és latin nyelvbõl. Az iskola Értesítõje nem jelent meg 1857és 1875 kö-
zött, így nem tudjuk, mikor került Brassóba. Az 1875-ös Értesítõ szerint vi-
szont az 1875/76-os tanévben hittant, magyart és latint tanított.

Az 1878-es tanév kezdetén, Kiss Gusztáv gyulafehérvári lelki igazgatói és
tanári kinevezése következtében lett igazgató.

Több tanulmányt is írt az iskola Értesítõjébe. Ezek közül a legnagyobb
visszhangot kiváltó szövegek a Javaslat gymnasiumunk újjászervezése kér-
désének kapcsán és a Tanulóink szállásügyi érdekei címûek voltak.

1896-ban, a Millenneumi Év tiszteletére díszkötésben adta ki A Brassói Ró-
mai Katolikus Fõgimnázium Millenáris Értesítõjét. Ebben összefoglalja és ér-
tékeli a tanintézet 59 éves tevékenységét és fejlõdését.

Vargyasi Ferenc 1899. március 5-én bekövetkezett haláláig vezette a tan-
intézetet. |

Czinege István
(1899–1900)

— Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte, 1874-ben itt szerzett tanári
oklevelet. 1875 szeptemberében nevezték ki a brassói Római Katholikus Fõ-
gimnázium mennyiségtan-fizikai tanszékének tanárává. Mûködésének elsõ
évei egybeesnek az iskolát/várost elnémetesítõ szellemmel szembeni küz-
delmeivel.

Vargyasi mandátumának utolsó éveiben az igazgató jobbkeze volt, halála
után pedig az erdélyi Római Katholikus Státus a gimnázium irányításával
bízta meg. Másfél évig töltötte be a tisztséget.

1904. augusztus 5-én, 53 éves korában szenderült jobblétre. |

Bándi Vazul
(1900–1907)

— Csíkszentléleken született 1847. június 14-én. Az elemi iskolát szülõfalu-
jában végezte el, középiskolai tanulmányait Csíksomlyón kezdte meg, majd
Budapesten folytatta. 1867-ben diákként vett részt Ferencz József budai ko-
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ronázási ünnepségein. Teológiai ismereteket Gyulafehérváron szerzett.
Fogarassy Mihály püspök szentelte pappá – szintén Gyulafehérváron –
1872. július 28-án.

1885-ben a kolozsvári egyetemen szerzett tanári oklevelet matematikából
és fizikából. 1885-tõl a székelyudvarhelyi Római Katholikus Fõgimnázium-
ban volt tanár és aligazgató, 1891-ben pedig a csíksomlyói Fõgimnázium-
ban vállalt munkát, ahol igazgató – egyben a fiúnevelõ intézet igazgatója (ré-
gens) is – volt.

1900-ban lett igazgató Brassóban. Mint tanár, mindig kiváló erõnek bizo-
nyult. Segítette õt ebben a nagy tárgyi tudáson kívül a nagy emlékezõképes-
ség is. Elõadásait az életbõl, a történelembõl, vagy a napi eseményekbõl me-
rítette találó, többnyire derûs, humoros példákkal és esetekkel fûszerezte. A
jellemzõ anekdotákban kifogyhatatlan volt. Segítségére volt a német és a
francia nyelv elsajátítása, melyet magánszorgalomból, könyvekbõl tanult és
gyakorolt – hangoztatta a 30 éves tanári mûködése tiszteletére rendezett ün-
nepségen Buslig József tanár, késõbbi igazgató.

1907-ben lemondott az igazgatói tisztségérõl, nyugalomba vonult és tor-
dai rokonaihoz költözött. Ott is halt meg 1909. március 24-én. |

Buslig József
(1907–1909)

— 1863. február 13-án született – örmény szülõk gyermekeként –
Gyergyószentmiklóson. Középiskoláit Marosvásárhelyen, Kolozsváron és
Gyulafehérváron végezte. Teológiát õ is Gyulafehérváron tanult. 1887-ben
szentelték pappá.

Felszentelése után egy évig Tusnádon volt káplán, utána 1888 és 1891 kö-
zött a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen szerzett latin-magyar
tanári oklevelet.

1891-tõl a brassói Római Katholikus Fõgimnáziumban, illetve az Állami
Fõreáliskolában tanított latin nyelvet.

Nemcsak tudományos munkásságot folytatott, közéleti szerepet is szíve-
sen vállalt. Volt a brassói Magyar Kaszinó titkára, 1893-tól pedig az iskola
Önképzõkörét is vezette. 1907-ben lett az intézmény igazgatója, a tisztséget
haláláig, 1909-ig viseli. Az 1909-ben megjelent Értesítõbe Az idegen tanulók
szállási viszonyai, egészségügyi és erkölcsi szempontokból címmel írt tanul-
mányt.

1909. október 26-án halt meg Brassóban, de szülõhelyén, Gyergyószent-
miklóson temették el. |
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Ágoston Lajos
(1909–1917)

— Baróton született 1861-ben. 1881. szeptember 18-án nevezték ki a Fõgim-
názium matematika-természettan tanszékének tanárává. Világi tanár volt.
Akkor kezdte meg munkáját, amikor a hazai tanításügy – alapos elõkészítés
után – végre megtalálta a fejlõdés biztos alapjait. Szigorú, de igazságos volt,
féleredménnyel nem elégedett meg. Ritka tudományos felkészültséggel, pe-
dagógiai rátermettséggel rendelkezett.

Igazgatóként körültekintõ gond, szigorú lelkiismeretesség és akkurátus
pontosság jellemezte. Az intézet anyagi és szellemi ügyeit biztos kézzel ve-
zette.

Ágoston Lajos kitartásának köszönhetõ, hogy az elsõ világháború ször-
nyûségeit az iskola aránylag kevés veszteséggel vészelte át. Együttmûködést
kezdeményezett a többi iskolával, aminek eredményeként gyakran tartottak
a társiskolákkal közös értekezletet.

Igazgatói elfoglaltságai ellenére több tanulmányt is írt az iskola Értesítõjé-
be, sõt, szükség esetén németet és tornát is tanított.

Az erdélyi Római Katolikus Státus igazgatótanácsának tagja, Brassó váro-
sának képviselõje volt. Érdemeit a Fõtanhatóság is értékelte, az 1257/1917-
es számú leiratában a statusi tanügy érdekében 36 éven át kötelességtudás-
sal végzett hasznos és eredményes munkásságáért köszönetét fejezi ki, akár-
csak példás lelkiismeretességgel párosult ügybuzgóságáért, mellyel igazga-
tói állásának kötelmeit mindenkor végezte.

1917 szeptember 1-jén vonult nyugdíjba. Halálának pontos dátuma és kö-
rülményei nem ismertek. |

Szemlér Ferenc
(1917–1933)

— Székesfehérváron született 1871. november 24-én. Esztergomban ugyan
elvégezte a teológiai tanulmányokat, pappá azonban nem szenteltette fel
magát. A kolozsvári Egyetem Bölcsészeti Karán – tekintettel teológiai vég-
zettségére – már csak két különbözeti évet kellett elvégeznie ahhoz, hogy ta-
nári oklevélhez jusson.

Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök felkérésére 1898 szeptember 1-jén
a marosvásárhelyi Római Katholikus Fiúfõgimnáziumban kezd el tanítani,
egy évre rá, 1899. szeptember 1-jén pedig már a brassói Római Katholikus
Fõgimnázium oktatója lett. Brassóban 1904-ig marad, ekkor ugyanis a szék-
elyudvarhelyi Római Katolikus Fõgimnáziumba helyezik át. 1917-ben,
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Ágoston Lajos nyugdíjba vonulása után igazgatónak hívják vissza a Cenk
alatti városba, s bár a tisztséget 1933-ban átadta Kolozsváry-Sillye Bélának,
egészen haláláig az iskola tanára maradt. 1937-ben még ott találjuk az intéz-
mény 100 éves évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségek el-
nökei között, de a rákövetkezõ évben, 1938. március 17-én, két hónapi be-
tegeskedés után, 67 éves korában meghalt.

Sírhelye eredetileg a bolonyai katolikus temetõben volt, a temetõt azon-
ban az 1970-es években hatósági utasításra felszámolták, helyébe a Drámai
Színház épülete került. Szemlér Ferencet 1967-ben exhumálták: ma – fia
mellett – a székelyudvarhelyi temetõben nyugszik.

Nemcsak tanárként, hanem író, mûfordító, újságíró mivoltában is közis-
mert volt. Számos költeménye, társadalmi és irodalmi cikke jelent meg fõ-
városi és vidéki – fõleg erdélyi – lapokban, miközben a budapesti Alkot-
mány címû napilap munkatársa is volt.

Az Újsági József tanár által megzenésített és az Iskolatörténet fejezetben
reprodukált diákinduló is az õ szerzeménye. Fia, ifjabb Szemlér Ferenc és
unokája, Lendvay Éva is örökölték mûvészi hajlamát, mindketten az erdélyi
magyar költészet és irodalom jeles képviselõi.

A brassó-bolonyai plébánia keretében Simó Gáspár káplán által alakított
cserkészcsapat 2001-ben nevének felvételével tisztelgett az egykori iskola-
igazgató emléke elõtt. |

Kolozsvári Sillye Béla
(1933–1939)

— 1877-ben született Gyulafehérváron, eredeti neve Herberger Béla volt. A
korán árván maradt fiú ösztöndíjasként tanult a gyulafehérvári Majláth Fõ-
gimnáziumban. Érettségi után két évet a Papneveldébe járt, ezt követõen be-
iratkozott a kolozsvári Egyetem Bölcsészeti Karának magyar-német, illetve
filozófia szakára. Feljegyezték róla, hogy magatartásán, beszédén, öltözkö-
désén mindvégig érzõdött a szemináriumi nevelés hatása.

1900 és 1904 között Csíksomlyón tanított német nyelvet. Itt szeretett be-
le az akkori igazgató, Pál Gábor leányába, akinek kezét meg is kérte. Az ön-
tudatos székely apa azonban csak úgy volt hajlandó áldását adni a frigyre,
ha nevét megmagyarosította. Mivel Kolozsvárhoz igen kedves emlékek fûz-
ték, a „Kolozsvári” nevet választotta magának. 1904-ben már ezzel a névvel
jött a brassói Fõgimnáziumba, ahol 1933-ig tanárként, 1933 és 1939 között
pedig igazgatóként tevékenykedett. A róla szóló visszaemlékezések egyetér-
tenek abban, hogy igen lelkiismeretesen végezte feladatát. Tanítványainak
gondját viselte. Nagytudású professzor volt, okosan és érthetõen magyará-
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zott, okfejtése mindig világos volt, a diák mindig megértette a leadott anyag
lényegét. Filozófiát tanított, s azt is mondogatták róla, hogy igen szigorúan
osztályozott. Külseje is tekintélyt parancsolt, mindig fekete ruhát viselt, s ke-
mény gallér övezte sovány nyakát. Fõúri látványt nyújtott. Mindkét keze ál-
landóan ökölbe volt szorítva: a csúz zsugorította össze ujjait. Az õ ideje alatt
is jól mûködött az iskola, a tudós és igényes tanári kar a helyzet magaslatán
állott és minden évben jól felkészült, öntudatos ifjakat engedett útjukra –
jegyzi meg egyik életrajzírója.

Brassói tanárságának elsõ évében (1933/34-es tanév) az iskola V. osztályá-
ban tanult Illyefalvi Sillye Károly huszárõrnagy fia is. A szülõk kérésére Ko-
lozsvári külön magánórákon foglalkozott vele. A gyenge fizikumú, beteges
gyermek azonban még az említett tanévben meghalt. Hogy hálájukat kifejez-
zék az odaadó fiatal tanár iránt, a szülõk nevükre íratták, s ezáltal nemesi
címmel ruházták fel õt. Így lett Herberger (késõbb Kolozsvári) Bélából végül
Illyefalvi Kolozsvári Sillye Béla. Haláláig õrizte befogadó szüleinek Ferenc
József császártól kapott nemesi oklevelét.

Igazgatói mandátumának idején szervezték meg az iskola fennállásának
száz éves jubileumi évfordulóját. A több napos ünnepi rendezvények alkal-
mából Kolozsvári Sillye Béla megírta Felfalusi Kovács Antal életrajzát, a ró-
la szóló bemutató elõadást a brassói katolikus nagygyûlés díszestéjén tartot-
ta meg.

1942. július 25-én halt meg 67 éves korában, szívszélhûdésben, Brassó-
ban. Sírja a Postaréti temetõben található. |

dr. Wildt József
(1939–1948)

— Kolozsváron született 1895. október 5-én,
szülei Wildt József dévai táblabíró és Magoss
Jolán voltak. Elemi iskoláit Déván, a középis-
kolát és az egyetemet Kolozsváron végezte.
1919-ben, 24 éves korában a matematika tudo-
mányok doktora lett. Nagy mûveltségû, szak-
mailag nagyon jól felkészült, nagyszerû peda-
gógiai érzékkel rendelkezõ tanár volt. 

Elsõ kinevezése (1922 táján) a kolozsvári Ró-
mai Katholikus (piarista) Fõgimnáziumba szólt.
Az brassói Fõgimnázium 1924-es Értesítõjében
viszont már azt olvashatjuk az idõközben Bras-
sóba költözött Wildtrõl, hogy világi, bölcselet-
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XII. C

Osztályfõnök | Fischer Enikõ

Baga Francisc Alexandru
Beke Melinda
Boldis Elõd István
Bugja Erzsébet
Fröhlich Renáta
Gagyi Réka
Gál Erika
Gidro Anna Mária
Gyerõ Magdalena Krisztina
Hegyi Éva
Korodi Enikõ
Lázár Enikõ
Lázár Anna
Lõrincz Karla
Lõrincz Mónika
Lukács Ildikó
Mátyás Gyöngyi
Moldvai Réka
Muntyán Melinda
Nagy Kinga
Orbán Dorottya
Pál László
Pozsár Lidia
Soos János
Sugár Melinda
Szász-Házy Zsolt
Szász Réka
Tóth Edõmér
Vilico Róbert

XII. D

Osztályfõnök | Bordos Erzsébet

Aczél Dóra
Bartók Annamária
Bálint Andrea Gizella
Bálint Ágnes
Bálint Csilla
Bertalan Eunika
Csáki Tünde
Csog Erzsébet
Farkas Éva Júlia
Farkas Katalin
Gyurka Timea Andrea
Islik Gabriella
Kertész Melinda
Kovács Zsuzsa
Laczkó Andrea
Lázár Tünde
Lõrincz Attila
Márkus Klaudia
Máthé Viola Harmat
Mátyás Sára
Mosdóczi Kinga
Nyáguly István
Radnóti Lóránd
Simon Andrea
Sólyom Zsófia
Székely Andrea
Szolga Katalin
Tordai Erika
Toró Emese
Vajda Imola
Vencz Stella Gabriela
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XII. A

Osztályfõnök | Bencze Mihály

Antal-Tizedes Enikõ
Bartha Lóránd Károly
Benedek Attila
Bertalan Dániel
Biró Edmond
Blénesi Kinga Andreea
Brók Levente
Buda Gábor Levente
Dinka István
Dregus Levente
Farkas Levente
Kocsis Réka
Kósa Imola
Kovács Mihály Levente
Lengyel Livia Anna
Lukács Sándor
Oláh Emeric
Pásztori Annamária
Piroska Arnold András
Szabó Katalin
Székely Tünde
Szitás Irina
Szitás Stefan
Tomos Enikõ
Török Orsolya

XII. B

Osztályfõnök | Petki Pál

Bálint Ana Ozána
Benedek Réka Izabella
Benedek Zsuzsanna
Benkõ Bernadeth
Cãlinescu Tiberiu
Dinka Martin
Dombay Zsuzsanna
Dragomir Cristina Izabella
Egyed Mária
Fülöp Andor
Jancsó Monica Erzsébet
Jénáki Emõke
Jónás Blanka Melánia
Márk Mónika Andrea
Keresztes Anna Mária
Nagy János Levente
Rácz Adela
Sógor Attila
Soós Ferencz
Strigoi-Szabó Péter Zsolt
Szabó Attila
Török Kinga
Török Réka
Vandra Zita

Az 1999/2000-es tanév végzõsei
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XII. C

Osztályfõnök | Bokor Katalin

Bács Ildikó
Balázs László
Bálint Tünde
Barabás Teréz
Berkeczi Magdalena
Bíró Melánia
Bogdán Gyárfás
Bomhér Erika
Budai Margit
Csepregi Réka
Csontos Katalin
Daragus Szilárd Andor
Erdõ Szabolcs
Fischer Vily
Ivacion Csilla
Jakab Emese 
Kaller Kinga
Molnár Franciska Blanka
Nagy Zsuzsanna
Oláh Andrei Attila
Soós Ildikó
Szecskó Enikõ
Ürmösi Zoltán Gyula

XII. D

Osztályfõnök | Demeter Melinda

Balázs Károly 
Bálint  Szidónia
Bódi Andrea
Bodor Enikõ
Csegezi Timea
Ferencz Annamária
Ferencz Árpádiána Ágnes
Gocsmán Tünde Boglárka
Imre Emese
Imreh Gábor
Komporály Éva Noémi
Koréh Tünde Hajnalka
Kubácska Aurelia
Pajor Anikó
Pásztori Katalin Gizella
Sándor Ilona
Simon Attila Gyula
Szabó Orsolya Boglárka
Szabó Réka
Szebeni Emese
Tüdõs Noémi
Urbán Noémi
Veres Mónika Melánia
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XII. A

Osztályfõnök | Szilágyi János

Bálint Ákos Gyula
Buna Júlia
Csabai Réka
Derzsi Gellérd
Fetykó Anna Mária
Gábor László Zsolt
Gáspár Zoltán Tibor
Gergely Tünde Veronika
Illyés János
Jakab-Péter Réka
Jónás Andrea
Józsa-Bodnár István
Kiss-Jakab Kinga
Koncz Erika Ilonka
Koszta Orsolya Rózsika
Kovács Enikõ
Kovásznai István
Küs Ákos
Máté Árpád
Mózes Lóránd
Orha Lóránd Adrián
Sisak Eszter
Sárosi Zoltán István
Schiau Andrea Erzsébet
Szabó Endre

XII. B

Osztályfõnök | Vandra Mária

Antonya Tünde
Bencze Antónia
Boros Enikõ
Finta Mónika
Fodor Csilla
Handra Enikõ
Ilyés Csilla
Kapitány István
Márton Tünde
Málnási Emese
Máté Kinga
Mester László
Mihály Gabriella
Nagy Csilla Johanna
Nagy Judith Anikó
Nagy Tünde
Nedeczky László
Oláh Katalin
Szablyár Imola Kinga
Tóth Timea
Török Zelma Melinda
Veress Emese
Zöldi Zita
Zsigmond Andrea Melinda

A 2000/2001-es tanév végzõsei
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XII. C

Osztályfõnök | Lengyel István

András Iolanda Emanuela
Borcsa Ildikó
Budai Klára Ágnes
Csiki Máthé Zsolt
Dávid Antónia
Fazakas Olga
Fórizs Mónika
Gödri Mihai
Halmágyi Edith
Husaru Dalma Iolanda
Imre Kata
Jóva Annamária
Kádár Tibor Sándor
Kanyó Levente
Máthé Réka
Páll Anamaria
Szilágyi Albert
Taizs Csaba Szabolcs
Tomos Gábor

XII. D

Osztályfõnök | Pásztori Klára

Bálint-Páll Andrea
Barti Nándor
Benedek Ünige
Boldi Erika
Buzogány Noémi
Dregus Csilla Katalin
Fazakas Zsuzsa
Gíró Róbert Levente
Karácsony Mónika
Kovácsi Anikó Katalin
Maczkós Szilárd
Pál Zsuzsánna
Partin Roland Levente
Pustianu Ana-Maria
Rácz Hunor Levente
Simó Melinda Magda
Szabó Csilla
Székely Réka Orsolya
Tófalvi Anna Mária
Gábory Suzana
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XII. A

Osztályfõnök | Bálint Ferenc

Calinic Erzsébet Blanka
Chripkó Krisztina
Cserei Szilárd
Csomor Éva
Fekete Levente
Gál Zsolt
Géczi Gellért
Hammas Enikõ
Horváth Andrea
Mikes Attila János
Molnár Amália
Németi Csaba József
Potyó Béla István
Dajka Lóránt
Saszet Szilárd
Sipos Attila
Sterner Réka Júlia
Székely Ákos
Tamás Éva
Török Csilla Imola
Varga Izabella
Varga László

XII. B

Osztályfõnök | Sebesi Zoltán

Bálint Ildikó
Bándy Réka
Béres Andrea
Béres Erika
Dibernárdo András Lóránd
Dibernárdó Johanna
Dragomir Tiberiu
Fekete Zsuzsa
Gál Zoltán
Gáspár Hajnalka
Géczi Anna Mária
Gheorgiac Irma Ildikó
Gyárfás Olga Andrea
Héjja Szabolcs István
Imbreh Eduárd Mihály
Koszta Imola
Kovács Eszter
Kovács Gyõzõ
Lemhényi Elemér
Narita Andreea
Nyisztor Judith
Pálffy-Asztalos Tibor
Vajna Edith
Varga Béla
Vilico Kinga Zsuzsána

A 2001/2002-es tanév végzõsei
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XII. C

Osztályfõnök | Strigoi-Szabó Edith

Bakó Tünde
Bálint Anna Mária
Bálint Enikõ
Demeter Ildikó
Istók Ioan
Kádár Albert
Király Éva
Kiss Anna Bella
Német Zsófia
Nyisztor Árpád
Orbán Melinda
Papp Réka
Pap Zoltán Levente
Raab Tamás
Suciu Ibolya

XII. D

Osztályfõnök | Printz Ágnes

Antal Csaba
Bálint Rita Annamária
Bartha Emese
Bessenyei Anikó
Buna Kinga
Copot Romina Manuela
Fazakas Szilárd Sándor
Fekete Szabolcs
Gyerkó Anikó
Imreh Erika Ildikó
Jakab Emõke
Keresztes Melinda
Kirsch Monica
Lutsch Melinda Blanka
Marton Zsuzsánna
Mitra Babi Mónika 
Nagy Timea
Rozsnyai Katalin
Simon Hajnalka Lidia
Timár Annamária
Tuzson Mária
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XII. A

Osztályfõnök | Györke Emese

Andorkó István
Barabás Melinda
Bencze Ünige
Borzási Dávid
Butum Krisztina Elena
Fejér Árpád
Fejér Magdolna
Halmaghi Szabolcs
Illyés Zalán-György
Jakab Crina Paula
Kelemen Attila
Kerekes Kinga
Kicsi Orsolya
Kis Lajos
Kozma Szilamér
Lõrincz Zsolt
Mátis Emese
Pattantyús Ede
Simon György
Székely Kinga-Katalin
Tamási Lenke
Tikosi Magdolna
Tima-Szabó Emõke
Türkösi Csaba
Veress Ödön-Botond

XII. B

Osztályfõnök | Makk Margit

Barga Mihály
Bertalan Adél
Bessenyei Tünde
Buzogány István
Csíky László
Dósa Andrei Ádám
Fazakas Gerlinda
Gyõr Ágnes
Horváth László-Zsolt
Jakab-Veres Melinda Katalin
Illyés Gyöngyvér
Kádár Anna-Rozália
Kilyén Réka
Korodi Andrei
Lukács Csaba
Lukács Izabella
Osváth Zsuzsanna
Patakfalvi Enikõ
Rab Réka
Rácz Attila
Racasan Réka Annabella
Szõcs Imola-Izabella
Tatár Mária Imola
Torzsa Edith
Tóthpál Attila József
Vitályos Erzsébet

A 2002/2003-as tanév végzõsei
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XII. C

Osztályfõnök | Jónás István

Albert Gergely
Antal Krisztina
Bernárd Noémi Gabriella
Bidiga Blanka Aranka
Bódi Szende
Burján Dominic Alexandru
Dinka Tamás János
Fazakas Katalin
Fóris Lóránd Szabolcs
Jakab Edit
Józsa Lóránd
Kovács Dalma
László Margit
Máthé Imola
Nyírõ Zoltán
Oláh Mária Kinga
Petri Mihály Rezsõ
Sipos Rozália
Török Tünde
Vajda Ildikó
Vajda Barkó Júlia

XII. D

Osztályfõnök | Rajcsek István

Baczó Éva Mária Edith
Bálint Orsolya-Zsuzsanna
Béla Ildikó
Csergõ János
Fabricz Erzsébet Csilla
Gábor Emese Katalin
Henning Elõd Lehel
Imbre Margit Andrea
Jakab Brigitta
Karácsony Béla
Kerezsi Tünde
Kocs Zita
Kovács Erika
Kovásznai Katalin
Máté Dalma
Mátyus Hajnalka
Mikó Imola
Nicoara Andreea
Orbán Tímea Gabriella
Páll Gyöngyi Krisztina
Rákosi Linda
Ruzicska Zoltán
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XII. A

Osztályfõnök | Szilágyi János

Baga Tibor
Balázs Dénes Lóránd
Barabás Dénes László
Bándy Enikõ
Gábor Gabriela Alexandra
Gergely Vilmos
Gócza Izabella
Homonnai Zoltán
Illyés Éva
Kocsis Beáta
Küss Imola
Markó Zoltán
Mihály Anikó
Molnár Lóránt
Rendes Zsófia
Szabó Szilárd
Székely András
Székely Csaba
Szén Csaba
Tomos Boglár Ilona
Török Melinda
Valádi Attila Alpár
Vecsei Kincsõ
Virág Boglár Piroska

XII. B

Osztályfõnök | Ferencz Irma

Albert Lóránd
Balla Andrea
Bara Zsolt
Bogdán Enikõ
Daczó Antal Zoltán
Fejér Margareta
Ferencz Mónika
Géczi András
Gödri-Mártis Melinda
Grigore Sebastian
Józsa István Róbert
Kincses Enikõ
Koródi Róbert
Kovácsi András Lajos
Lõrincz Izabella-Szilvia
Márton Margit-Katalin
Miron Annamária
Princz Klára
Pünkösti Zoltán
Simon Árpád
Soós Kinga
Staicu Enikõ-Andreea
Tódor Gyöngyike Mónika
Tóth Tímea
Török Emese

A 2003/2004-es tanév végzõsei
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XII. C

Osztályfõnök | Sebesi Zoltán

Bálint Laura
Bálint Réka
Barabás Lóránt
Birta Orsolya Beáta
Chichisan Daniel Alex
Dani Péter
Demeter Lehel
Erzse Tímea
Friedl Roland Zoltán
Gál Emese
Gáll Zsuzsa Szilárda
Gászpor Tímea
Geréb Ádám
Gyerkó Izabella
Halmágyi Csaba Andrei
Mezei Levente
Pálfi József Csaba
Sánta András
Simon Judith
Szabó Lehel
Székely Balázs
Tana Endre
Venter Géza Levente

XII. D

Osztályfõnök | Bokor Katalin

Antal-Tizedes Emese
Bálint Csilla-Magdolna
Cacoveanu Edit
Cserey Barnabás
Dinka Lujza-Kinga
Elekes Róbert-Gabriel
Glied Annamária
Jakab Zoltán
Kiss Zsuzsánna
Kovács Tímea
Libárdi Karolina
Mátéffy Melinda
Nagy Ildikó-Noémi
Pakot Tünde
Simon Norbert
Szabó Emõke
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XII. A

Osztályfõnök | Pásztori Klára

Antal Éva
Barlan Tünde Noémi
Benedek Kinga
Benedek Szidónia Ildikó
Bíró Noémi
Borzási Péter
Domokos Melinda
Fazakas István
Gocsman János Árpád
Gödri Zelike Ibolya
Imre István
Incze Csilla
Korom Károly
Mezei Boglárka
Munteau Paul
Nagy Kinga
Papp Izabella
Pásztori Imre
Simény Lehel István
Sipos Márton Ákos
Sipos Réka
Szász Ágnes
Szász Kinga
Szígyártó Botond
Takó Hunor
Tompos Ágota
Varga Zorán
Vasile Ramona

XII. B

Osztályfõnök | Lengyel István

Bajzát Ágota
Bálint Imola-Orsolya
Csog Endre
Damaschin Vasile-Rãzvan
Gábos Tünde-Margit
Gíró Lóránd
Halmágyi Csilla-Katalin
Ilonka Melinda
Kiss Andrea-Anikó
Kolesa Katalin-Mária
Matei Laura
Mihály Zsolt
Orbán András
Ozsvát Mária-Mónika
Pilbáth Réka-Eszter
Popa Tímár-Alexandru
Sánta Krisztina
Simó Izabella-Izolda
Sipos Mariana
Szabó Levente
Szabó Réka
Tomos Csaba
Tudor Tiberiu-Adrian
Voicu Diana
Zavicsa Géza

A 2005/2006-os tanév végzõsei
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XII. C

Osztályfõnök | Strigoi-Szabó Edith

Bartis Zoltán
Borca Attila
Czimbor Gyöngyi
Darócz Irén
Dogar Marika
Gociman Tímea-Adela
Gödri Alexandru
Islik András-Zsolt
Kapitány Judith
Soós Lujza-Amálka
Stroe Cristina
Vajda Judith-Ibolya
Varga László
Vass Katalin
Veres Loredana-Ibolya 

XII. D

Osztályfõnök | Printz Ágnes

Antal Tímea Erzsébet
Bajzát Gábor
Balázs Imola
Bertalan Johanna
Bíró Attila
Blaga Károly
Bodó Lóránd Gábor
Bodosi Róbert 
Calinic Judit
Craiu Anna-Gabriella
Dregus István-Szilárd
Dumitru Mihály-Szabolcs
Gyárfás Katalin
Gyõrfi Oszkár Csaba
Izsák Imre
Jakab-Péter Csilla
Kiss Tímea
Sándor Róbert
Sfetcu Andreea-Nicoleta
Szász Gergely-Attila 
Szitás Attila
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XII. A

Osztályfõnök | Györke Emese

Adorjáni Roland
Barti István
Benedek Attila
Csíky József
Deák Csaba
Demeter Tímea
Domokos István
Fejér Enikõ
Fejér Noémi
Fóris Orsolya
Forró Csilla
Gál Ede
Korom Gábor
Kovács Hunor
Kovács Katalin
Magyar Júlia
Mátis Antal
Móczás Levente
Nagy Izabella
Német Zsuzsa
Oláh Kinga
Pénzes Levente
Petõ Emese
Rosinecz Edina
Sváb Zita
Szilágyi Róbert
Tóth Kinga Réka
Tóth Mónika
Vandra Ákos
Varga Róbert
Vass Dániel

XII. B

Osztályfõnök | Makk Margit

Antonescu Cristiana
Asztalos Edith
Barabás Hunor
Bartis Lóránd
Beke Zsófia
Bíró Sámuel
Bogdán Nándor
Chripkó Csilla
Curuþ Tímea
Dajka Enikõ
Dobai Kálmán
Dombi Ibolya Erzsébet
Ferenzi Alexandru Vlad
Gócza Andrea
Gócza István
Kenyeres Tünde
Kovács Lóránd
Lõrincz Hajnalka
Molnár Tímea Ildikó
Németh Tímea
Pavel Kinga Andrea
Sala Melinda
Szabó Ana Maria
Szabó Csilla
Tánczos Alice-Felicia
Tóth Alpár
Tök Csilla
Traxler Alain Iosif
Ungvári Noémi
Zsigmond Zsolt

A 2006/2007-es tanév végzõsei
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XII. C

Osztályfõnök | Jónás István

Asztalos Réka
Bodor Iosif-Attila
Bódi Blanka
Buda Viola
Dénes Júlia
Falka Mónika
Fejér László
Fejér Zoltán
Friedl Beatrix-Andrea
Igyártó Szilvia-Karolina
Józsi Zita
Molnár István
Nagy Katalin
Rácz Levente
Szabó Károly
Szász Levente
Székely Melinda
Taizs Ilona
Török Zita-Andrea
Vass Árpád-Béla

XII. D

Osztályfõnök | Bokor Katalin

Berei Andreea
Ciortan Stefánia
Erdõ Blanka
Farþade Kinga-Krisztina
Gál Ödön
Gyárfás erzsébet
Gyöngyösi Imola
Incze Csongor
Józsa Melinda
Kovásznai Miklós
Lázár Éva-Mária
Libardi Karmela
Oprea Eszter-Noémi
Sipos Nándor
Sütõ Blanka
Szántó Róbert
Székely Zsolt-Sándor
Szép Edith
Szikszai Annamária
Tankó Erika
Varga Zsuzsa
Vass Laura

A 2006/2007-os tanév végzõs diákjainak
ballagási ünnepségét június 15-én tartják.
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