
Tőkés László a felebaráti szeretetre buzdította az egybegyűlteket, kiemelve, hogy: „A 
transsylván ökumené, türelem és tolerancia újra felszínre tör" s majd így folytatta: J o b b jövőt 
remélünk Erdélynek, Romániának, egész térségünknek. Isten áldja meg a magyart, országun-
kat, mindannyiunkat." 

Az ünnepségen jelen voltak: Pozsgay Imre magyar országgyűlési képviselő, Csoóri Sándor, 
a Magyarok Világszövetségének elnöke, Ion Ratiu tordai származású román parlamenti kép-
viselő. Levélben küldte el üdvözletét Paskai László esztergomi bíboros, Gyulai Endre és He-
gedűs Lóránt magyarországi református püspökök, Duray Miklós, a szlovákiai Együttélés el-
nöke, Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter, Ágoston András, a Vajdasági Magyarok De-
mokratikus Közössége elnöke, valamint Pászka Árpád, a Horvátországi Magyarok Szerveze-
tének megbízott elnöke. 

A résztvevők megkoszorúzták a tordai „fejedelmi házban" berendezett városi múzeumban 
Körösfői-Kriesch Aladár A tordai országgyűlés c. festményét, majd az unitárius templomban 
az EMKE tudományos ülésszakán vettek részt, ahol Benda Kálmán, Csetri Elek, Camil Mure-
san, Paul Philippi, Szabó Árpád és Várkonyi Ágnes olvasták fel dolgozataikat. 1568 mai tanul-
ságairól Pozsgay Imre szólt. A rendezvények sorát a tordai színházban tartott ünnepi előadás 
zárta be. Befejezésül Paul Philippi előadásából idézem: „...Amennyiben a plures ilyen concor-
diája valóban jellemzi az erdélyi történelmi kontinuitást, akkor ennek mindenkori törvényes 
kimondása csak úgy érvényesül igazán, ha az unum e pluribus gondolatát át is vesszük, a 
magunk életében tükrözzük és szellemi-történelmi tájainkon tudatosan ápoljuk. Aki erre nem 
képes, az Erdélyben uzurpátornak számít, az Erdélyben idegen marad". 

Boldizsár Zeyk Imre 

345 éves iskola a székely végeken 
Májusban bensőséges ünnepségen idézte meg a Kovászna megyei Uzon község székely 
népe annak a Tatrangi Sándor gazdálkodónak az alakját, aki a múlt század máso-
dik felében egész vagyonát a helybeli népiskolára hagyományozta. Egyben megemlé-
keztek az iskola 345. évfordulójáról. Az ünneplőket üzenetben köszöntötte Csoóri Sán-
dor, a Magyarok Világszövetségének elnöke. A megemlékezésen hangzott el Széplaki 
Károly nyugalmazott tanár beszéde. 

Ritka történelmi alkalom hozott össze ma itt bennünket. Tatrangi Sándorra és nejére, Benke 
Juliannára emlékezünk, emléktáblájuk felavatása alkalmával egymásnak talán rég nem látott 
arcát fürkészve, mindannyiunkon észrevehető a meghatottság. Fennkölt ez a pillanat, mert itt 
állunk szellemi bölcsőnk falainál, szellemi műhelyünk gyermekkori emlékeinek hatása alatt, 
és ismét érezzük lelki formálódásunk atmoszféráját. Egykor édesanyánk hozott el ide, kézen-
fogva, apai tanácsoktól kísérve, hogy megkezdjük emberi és nemzeti helytállásunk próbáit, jó 
tanítóink mesteri keze alatt. Mi már nem neveztük őket iskolamestereknek, de az idők távla-
tába visszapillantva, mestereinknek bizonyultak: nemcsak tantárgyakat tanítottak nekünk, ha-
nem családias melegséget tanúsítva, saját példájukkal vezettek el bennünket a közösségi élet 
emberi értelméig. Itt kezdtük el a faluközösség örök folytonosságú nemzedékeibe való beil-
leszkedésünket, a különböző családok fiai, leányai egymás egyéniségét megismerve lettünk 
sajátosan uzoniakká, egy nagy család, a község és szélesebb öleléssel, a nemzet tagjaivá. Egy 
nemzeté, a magyaré, amelynek életképességét bizonyítja, hogy mindig fontosnak tartotta az 
anyanyelvű oktatást és az európai haladással lépést tartva áldozni tudott iskoláira, körömsza-
kadtáig védelmezte a hódító, elnemzetlenítő törekvésekkel szemben. 

Az oktatás mindig is politikum volt. Ezt a helyi faluközösség korán felismerte, anyagi áldo-
zatot hozott érte még olyan időkben is, amikor a betevő falat előteremtése is súlyos gondokat 
jelentett. Önrendelkezésével élve, olyan papot, tanítót, kántort választott, akiknek szakmai-
erkölcsi minősége, nemzethűsége, az iskola iránti ügybuzgalma és szolgálata példa legyen a 
felnövekvő nemzedékek számára. Amikor az uzoni iskolát és a Tatrangi házaspár tetteit ün-
nepeljük, tiszteletükre emléktáblát avatunk, ezt a magunk számára tesszük, legjobb értelem-
ben vett lokálpatriotizmussal gondolva arra, hogy sok ilyen helyi ünnepség egybeforr az egész 
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nyelvterületünkre kiterjedő patriotizmussá és erőt merítünk belőle a megmaradásunkért foly-
tatott küzdelmünkben. 

Büszkék vagyunk arra, hogy az első középkori plébániai iskoláktól kezdve, egyidejűleg az 
európai, anyaországi, felvidéki, barcasági és más tájak iskolaalapítási kezdeteivel, Uzonnak is 
volt saját iskolája. A legújabban előkerült (Pünkösti János mérnök úr birtokában lévő) egyházi 
följegyzés szerint, már 1586-ban volt iskolája Uzonnak, a reformáció Erdélyben való elterje-
désének első történelmi szakaszában. A faluközösség nemcsak fenntartotta az iskolát - az 
egyházi jövedelem harmada illette meg a tanítót, pénzbeli, természetbeni és munkával telje-
sített juttatások formájában - , hanem a századok folyamán többször újjá is építette. Mikor a 
Rákóczi-szabadságharc idején „az egész falu földig rontatott, porrá égetett az ellenség által, a 
lakosság pedig az üldöző ellenség elől a szomszéd Moldvába menekült", s 1704-től 1710-ig 
idegen földön bujdosott, akkor tér vissza, s építi fel megint iskoláját. Széplaki Mihály akkori 
tanító azonban vagy idegen földön halt el, vagy az ellenség áldozata lett. A református lelkészi 
feljegyzések szerint „az eddig használatban lévő iskolaház nem felelvén meg a szükségletnek, 
azt 1737-ben újraépítették." Újabb, ezt követő feljegyzés szerint 1833-ban megint bővíteni 
kellett az uzoni iskola épületét. Új iskolát emeltek. Ez már igen tisztességes épület volt, tágas 
tanteremmel, de a népes Uzon számára ez sem elegendő. Az emelkedő népszaporulatban 
a község gazdasági megerősödése, a nép jövőbe vetett bizalma fejeződött ki. Az 1848/49-
es szabadságharcban Uzon népe nagy áldozatokat hozott, a Tömösi-szorosban vívott csa-
tában hősi halált halt Sükösd Sámuel református lelkész és 17 székely társa Uzonból. 

Hiába verték le a szabadságharcot, a szellem tovább élt és az építő munkában serkentette 
a község lakosságát. Szívesen és öntudatosan hoztak áldozatot helyi iskolájukért. Sükösd pa-
pot Benedek Ignác követte az uzoni parókián és ennek a lelkipásztornak nagy befolyása volt 
Tatrangi Sándor helyi gazdálkodóra és nejére, Benke Juliannára, akik 1857-ben végrendelkez-
tek első ízben az iskola javára. Mivel gyermekük nem volt, 1862-ben újabb alapítványt tettek 
az új iskola céljaira. A források nem hivatkoznak a '48-as szellemre, de feltétlenül ennek hatá-
sát kell látnunk az alapítványban: dacolást a bécsi uralom elnemzetlenítő politikájával. A helyi 
önépítés a székely-magyarság ellenállását fejezte ki. Van a végrendeletnek egy olyan záradé-
ka, amelyben Tatrangi Sándor és neje ama óhaját nyilvánítja, hogy a falu ifjúsága nemre, nem-
zetiségre és felekezetre való tekintet nélkül élvezze a hagyatékból a tanulás lehetőségét. íme, 
a népi ellenállás nem volt semmilyen tekintetben kirekesztő jellegű, távol állott tőle minden 
szűkkeblűség vagy éppenséggel gyűlölet. Ebben a székely faluban a legnemesebb európai 
eszmények nyilatkoztak meg. 

Sokatmondó tény, hogy Orbán Balázs a Székelyföld leírása című hatalmas helytörténeti 
művében nagy elismeréssel méltatja Tatrangi Sándor és neje tettét. Az uzoni mecénás alakja 
még Jókai Mór írói fantáziáját is megragadta. Az illyefalvi választókerületben, amelyhez Uzon 
község is tartozott, 1881-ben Jókai Mór lépett fel képviselőjelöltként, és meg is választották. 
Uzoni kortesútja során az írót Pünkösti Ferenc református lelkész üdvözölte. Az uzoni pap a 
székelységet a magyar nemzet szerves nemzettestének nevezve, azon község nevében kö-
szönti az írót, „amelynek kebelében született, élt, munkált és halt meg Tatrangi Sándor, az ő 
nemes lelkületű feleségével, Benke Juliannával, kiknek nemes tettüket oly szépen és lelkesí-
tőleg írta le, hogy példájuk által mások is a nemzet iránti szeretetre, áldozatkészségre serken-
tessenek. " Semmi sem igazolja jobban a tudatos nemzeti tettet, a népben és nemzetben való 
akkori gondolkodást, a demokratikus népi-nemzeti hozzáállást az iskola ügyéhez Uzonban, 
mint Orbán Balázs, Jókai Mór, illetve Pünkösti Ferenc helybeli lelkész értékelései. 

Egy évvel a Tatrangi házaspár halála után (egyazon napon adták vissza lelküket a Teremtőjük-
nek) a hagyakozók óhaja szerint felépült az új épület, és az iskolát Tatrangi Sándorról nevezték el. 
Ezen a néven működött egészen 1948-ig, amikor a román hatalom az egész országban államosí-
totta a felekezeti iskolákat és törölte addigi elnevezésüket. Illetve, a magyar iskolák hagyományos 
nevét, mert például Bukarestben tovább működött a „román Apáczai", vagyis Gheorghe Lazär 
1816-ban alapított líceuma, homlokán a román pedagógus nevével. Most, az 1989-es változások 
után Uzon iskolája is visszakaphatta eredeti nevét. Szerte a Székelyföldön nagy történelmi hősök, 
püspökök, írók, művészek nevei kerültek a magyar skólák homlokzatára: Bethlen Gábor fejede-
lem, Márton Áron püspök, Benedek Elek, Tamási Áron, Mikes Kelemen, Mikó Imre gróf. Uzonban 
egy gazdaember csatlakozik a székely nagyoknak ehhez a galériájához. 
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Tatrangi Sándor iskolájának építésekor, 1876-1877-ben a község 1300, a református egyház 
1000 forinttal járult hozzá a költségekhez, a lakosság pedig - felekezeti különbség nélkül, 
vagyis reformátusok, római katolikusok, unitáriusok - fizikai munkát végeztek az iskola falain. 
Nyilván a községtől és az egyháztól származó összegeket is a lakosság adta össze. Ugyanakkor 
a község földesura, gróf Mikes János telket adományozott az iskolának a falu központjában, 
a református templom tőszomszédságában. Az iskola hosszú időn át művelődési központ is a 
községben, itt őrzik a könyvtár köteteit, itt tartja próbáit a református dalkör. 

Azért tértem ki részletesebben a több rendbeli iskolaépítőre, hogy kellően kidomborodjék 
a székelység áldozatvállalása közösségi célokért, az anyanyelvű oktatásért. Az előző nemze-
dékek ilyen fényes példákat állítottak utódaik elé. Miként világító példaadás a hajdani uzoni 
tanítók munkássága a közművelődésben, lelkészek helytállása az elődök hagyatékának hűsé-
ges védelmezésében. Érzékletesen szólott az anyanyelvű oktatás helyzetéről, az uzoni feleke-
zeti iskola sorozatos megpróbáltatásairól Beke György Régi erdélyi skálák című Budapesten, 
1989-ben megjelent vaskos könyve, amelyben a szerző, községünk szülötte, jó 15 oldalon vall 
iskolai élményeiről, iskolánk tanítóinak sorsáról, emberi és magyar helytállásáról. Tanítványi 
hűség és a szülőföldhöz való eltéphetetlen ragaszkodás csendül ki e könyvből, amely isko-
lánkat a legrégibb és legrangosabb erdélyi tanintézetek közé sorolva, megmutatja az „etnikai 
tisztogatás" azon káros következményeit is, amelyeket a mi iskolánk Trianon óta elszenvedett. 
Ezt csak szellemi menekültként tehette meg, mivel iskolánk neves tanítványa előtt a diktatúra 
idején szülőföldjén bezárultak a közlési lehetőségek. Tőle idézem a következőket: „Kisebbsé-
gi idők teljében, egyre szigorodó nemzeti elnyomás világában, 1934-ben írattak be szüleim az 
uzoni református iskolába. Viszonylag fiatal, jól megalapozott épület volt, a nagyon öreg kál-
vinista templom lábánál. Átellenben, a községháza egyik szárnyában a román tannyelvű álla-
mi iskola, szünetekben elláthattunk egymáshoz. Magyar gyermekek jártak a román iskolába 
is. A magyar elemi annak köszönhette puszta létét, hogy a helyi gyülekezet soha nem mondott 
le iskolafenntartó kötelességéről, s így a folytonosság miatt a magyar skólát nem lehetett álla-
mosítani, mint Erdély sok más helységében. De a románosító államhatalom itt sem mondott 
le az asszimiláció legfontosabb eszközéről... Tanulókat pedig a hajdani katonafogás korsze-
rűsített módján szerzett: magyar vasutasok, állami alkalmazásban lévők csak román iskolába 
adhatták gyermekeiket, a gazdák számára adókedvezmény járt, ha a román iskolába íratták 
fiaikat, leányaikat; nyugdíjat folyósítottak azoknak a lehetőleg sokgyermekes férfiaknak -
akár volt jogalap erre, akár nem - , akik görögkeleti hitre tértek és így ismét csak kötelező 
módon román iskolába kellett íratniuk csemetéiket. Az osztályismétlőknek szintén át kellett 
iratkozniuk román iskolába, ha folytatni akarták tanulmányaikat. Márpedig az idegenből ér-
kező román tanítók és román papok - előttük kellett vizsgázniuk a magyar gyermekeknek, 
mivel az iskolának nem volt nyilvánossági joga - azt buktattak meg, akit éppen akartak. „A 
lélekvásár már jó ideje folyhatott - idézem tovább Beke Györgyöt - , mert elemista koromban 
a negyedikben - erre jól emlékezem - csak ketten maradtunk fiúk a magyar iskolában, Szép-
laki Károly barátom és jómagam, leányok még akadtak néhányan, a szomszédos várban azon-
ban legalább negyven negyedikes ült a padokban. A hangulat elő volt készítve a magyar elemi 
teljes elsorvasztására." 

Visszaemlékszem én is gyermekkoromra, amikor gondterhelten jártak édesapámhoz Pün-
kösd István tiszteletes úr és Lőte József tanító bácsi, megbeszélni az iskola fenntartásának 
gondjait. Üssük fel megint a Régi erdélyi skálákat: „A Groza-kormány mindjárt 1945 márciusi 
megalakulása után ünnepélyes ígéretet tett mind a magyar tannyelvű állami, mind a magyar 
felekezeti iskolák tanszemélyzetének a románokkal egyazon mérvű javadalmazására, csak-
hogy az állami költségvetésekből évről évre kifelejtődtek a magyar oktatásra szánt összegek." 
Még kevesebb kenyér került az uzoni magyar tanítók asztalára, elviselhetőbb módban lévő 
gazdák egymás után hívták meg őket ebédre, sorkosztra. „Ez nyilván csak az éhhalál elől volt 
menedék." 

Köszönjük Beke Györgynek, hogy iskolánk, tanítóink sorsát visszaemlékezéseivel, publi-
cisztikájával és szépirodalmi alkotásaival beemelte a nemzeti köztudatba; egész működésével 
méltán szolgált rá arra - iskolánk véndiákjaként - , hogy Uzon díszpolgárává válasszuk. Szel-
lemi nagykövetünknek tartjuk a világban. Ugyancsak elismeréssel méltatjuk Sombori Sándor 
író állandó szellemi jelenlétét községünkben. A Székely Mikó Kollégium neves tanáraként a 
Tatrangi iskola sok végzettjét segítette szellemi pályákra, értelmiségi hivatásuk sikeres betöl-
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tésére. A Jókai-novellából átdolgozott Uzoni lányok című színjátékában olyan replikákat al-
kotott, amelyekből kitűnik, hogy a tatárok által lerombolt faluba való visszatérésük után, az 
uzoniak első teendői közé tartozott a templom és az iskola helyreállítása. Itt az ideje és helye 
annak is, hogy megköszönjük iskolánk egykori tanítványának, Czegő Zoltán költőnek a 325. 
évfordulóra írt Itt jártak... című versét és más, hozzánk kapcsolódó alkotásait. 

Iskolánk véndiákjaként, majd hosszú időn át magyar szakos tanáraként, magam is foglal-
koztam a Tatrangi iskola történetével; tanulmányt közöltem erről a Művelődés 1973 októberi 
számában. Megírtam egyebek között azt is, hogy milyen harcot folytatott a szülői bizottság és 
az építtető bizottság az 1960-as évek elején azért, hogy Uzonnak nagyközséghez méltó új 
iskolát emeljenek, s ne csak egy négy tantermes épületet. Akkor Brassó tartományhoz tartoz-
tunk, és a tartomány vezető elvtársai azzal zártak le a vitát, hogy vagy megelégedünk ezzel, 
vagy nem kapunk semmit. így aztán továbbra is öt különböző épületben folyik a tanítás Uzon-
ban. 

Tanulmányomban javasoltam a Tatrangi Sándor név visszaadását is. Ennek jutalmaként Ko-
lozsvár megye akkori gauleitere a megyei iskolaigazgatók értekezletén kipécézett, és állva 
kellett végighallgatnom feddő és intő megjegyzéseit. Ez 1973-ban történt. De az idő malmai 
őröltek, és 1989 után, mikor megalakult nálunk is a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, 
a lakosság hő óhaját fejezve ki, a Tatrangi név azonnali visszaállítását követelte. Történt ez 
1990 januárjában, de a román „nemzetállam" ismét központi jóváhagyáshoz kötötte az iskolák 
nevének véglegesítését, így csak ma, három évvel később helyezhetjük el az iskola falán Tat-
rangi Sándor és neje tiszteletére az emléktáblát. 

Tisztelet az uzoni református egyháznak, a presbitériumnak, személyesen Szabó József nyu-
galmazott nagytiszteletű lelkipásztorunknak, hogy a Tatrangi-hagyatékot, a házaspár arcképe-
it a diktatúra éveiben hűséggel megőrizte, iskolai dokumentumainkat a nehéz időkben rejte-
gette az elkobzástól. Végül köszönjük Uzon lakosságának, a mindenkori uzoniaknak, hogy 
ezt az iskolát fenntartották, ragaszkodtak a magyar nyelvű oktatás háromszéki végvárához. 
Példájuk, 345 esztendő hagyományai arra köteleznek minket és az utánunk következőket, 
hogy bármilyen körülmények között őrizük, védjük és gyarapítsuk iskolánkat, a magyar anya-
nyelvű oktatást itt, a Székelyföld délkeleti peremén. 

Széplaki Károly 

Áron az őslakos (Szilágyi Imre grafikája) 
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