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A 160 éves
Református Székely Mikó Kollégium 

Iskolai történetek a kollégium 
diákjainak visszaemlékezéseiből



Kedves Olvasó! Ön most egy olyan könyvet tart a kezében, ami iskolánk, a Székely Mikó Kollégium 
történetét mutatja be családtörténeteken keresztül. Számunkra azonban sokkal többet jelent 
ez, mint pusztán történelem, hiszen ez az, ami meghatározza jelenünket és egyben jövőnket is. 
"mikósnak" lenni büszkeség és felelősség is egyben, hiszen intézményünk a múltból fakadó jövő 
hírnöke. Az elmúlt évtizedek, évszázadok alatt az oktatás mikéntje gyökeresen megváltozott, és 
napról-napra változik folyamatosan. A modern kor kihívásaira modern válaszokat kell adnunk, 
ezért fejlesztjük folyamatosan intézményünket és oktatási módszereinket, hogy diákjaink a 
legkorszerűbb tudással léphessenek ki a nagybetűs életbe. Mindezeken túl azonban van egy 
fontosabb feladatunk is: az életre nevelés. Az iskola feladata, nem csupán az, hogy lexikális 
tudást biztosítson, hanem hogy példát állítson, értéket és közösséget teremtsen, és megtanítson 
hagyományaink és történelmünk tiszteletére. Ez a szemléletmód az, amit "mikós szellemiségnek" 
nevezünk immáron 160 esztendeje, és amelynek alapjait most könnyedén megismerheti a Kedves 
Olvasó is, ezen kiadvány tanulmányozása közben. Forgassák olyan szeretettel, mint ahogyan 
készült. 

Sztakics Éva Judit 
igazgató

Előszó

„Peragit tranquilla potestas, quod
violenta nequit.”
„Mit erőszakkal nem, csöndben és halkan
munkálva véghezvihetünk.”
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A Rikán belüli kommunitás 1836. évi maksai gyűlésén Daczó József egyházmegyei gondnok Sepsiszentgyörgyön egy református 
középiskola megnyitását szorgalmazta. Az elbukott szabadságharc miatt az első tényleges kezdeményezésre csak 1855-ben kerül-
hetett sor, hogy aztán 1857. január 17-én kimondják a gimnázium létesítésének jogát.

A 160 éves
Református Székely Mikó Kollégium 

1859. szeptember 1-én az az un. 
német iskola vártemplomi épüle-
tében megkezdődik az oktatás a 
Református Tanoda első gimnázi-
umi osztályában

„...a székely nemzet kebelében a 
közértelmesedés elterjedésére nézve 
sok jót várok, s mint ilyen iránt 
rokonszenvemet az idezárt 2000 /kétezer/ 
pengő forintról szóló úrbérváltsági 
kötelezvénynek, mint alapítványi tőkének 
elküldésével kívánom bebizonyítani.”

Kolozsvártt, deczember 28. 1859.
G. Mikó Imre s. k.
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Sepsiszentgyörgy piacterének délkeleti részéről a legkorábbi ránk maradt felvételt Orbán Balázs készítette a 19. század hatvanas 
évei végén. Ezen a képen a Lábasház, a székely huszárezred ménlóistállói és lókórháza, a Városháza (ma Tamási Áron Színház) és 
a Bogdán-ház mellett felfedezhetjük a Mikó helyén álló piactér felőli egykori épületeket: a régi városházát, az Ehédi házat és a Gál 
kereskedő bérelte sarki házat, a háttérben pedig a hajdani Béldi házat. Ez utóbbi telkeket és épületeket szerezte meg a református 
egyház a tanoda részére.

Roediger Lajos rajza a tanoda telkéről és környezetéről
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A főtéri szárny tervének elkészítésére gróf Mikó Imre Zofahl Gusztávot kérte fel és költségeihez 1500 forinttal járult hozzá. A telek 
egy részét a város adományozta, a többit magánosoktól, közadakozásból vásárolta meg. Az építőanyag nagy hányadát Háromszék 
lakóinak adományaiból szekerekkel hordták össze. Az időnkénti pénzhiány miatt az épület kisebb megszakításokkal 1870-76 között 
készült el. Iskolakezdéskor ide költözött a bentlakás, a földszinti helységeket üzlethelyiségeknek adták bérbe az épület fenntartási 
költségeinek fedezésére. 
Gróf Mikó Imre röviddel 1876. szeptemberében bekövetkezett halála előtt végrendeletében 60.000 forintos alapítványt tett az in-
tézmény javára a további fejlesztés érdekében. Ekkor döntött úgy az elöljáróság, hogy az iskola mindhárom alapítóját belefoglalja 
az intézmény nevébe: a református egyházat, Háromszék népét és gr. Mikó Imrét. Így lett Református Székely Mikó Tanoda, illetve 
később Református Székely Mikó Kollégium a neve 1948-ig.
A déli szárny keleti részében kétemelet magasságú, karzattal ellátott díszterem épült. Északi és keleti falára az évek folyamán az 
alapítók és a kollégium főgondnokainak életnagyságú portréi kerültek.
1892. szeptember elejére Alpár Ignác és Parádi Kálmán tervei alapján elkészült a déli szárny épülete, így beindulhatott a főgimnázium 
VIII. osztálya is.

1892-ben, az erdélyi reformá-
tus kollégiumok közül elsőként 
nyitottak konviktust (étkezdét), 
s még ugyanabban az évben 
megépült a tornaterem is, mely 
az évek folyamán többszöri átala-
kuláson ment át.
A fotó 1933-ban készült.

Gödri Ferenc rajza

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium képe az 1870-es évek elején
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1924-ben a zsúfoltság és a koedukációs előírások betartására önálló leánygimnázium és internátus 
létesítését határozzák el, ugyanis a húszas évek magyarellenes iskolapolitikája megszüntette a kö-
zépfokú állami nemzetiségi oktatást, épületeit eltulajdonította s így a polgári fiú- és leányiskolák a 
református egyház által fenntartott középiskola védőszárnya alá kerültek. Az új iskola és internátus 
Kós Károly tervei alapján 1927-ben megépült a Székely Mikó Leánygimnázium (Kicsi Mikó)
Az 1930-ban öltözőkkel bővült tornaterem épülete, 1935-ben megépült a bentlakás.
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Alig kezdődött meg az 1940-41-es tanév, november 10-én hajnalban hatalmas földrengés rázta meg a Kárpát-kanyar térségét. 
A kollégium kétszintes díszterme annyira megrongálódott, hogy egyszintesre kellett átalakítani, mely a karzat lebontásával, kazet-
tás mennyezet készítésével járt. Megrongálódott a fizikai előadó és szertár, mennyezete beomlott, a kísérleti eszközök egy része 
megsérült. Kárt szenvedett a könyvtár és az internátusi szint. Az oktatást ideiglenesen felfüggesztették, majd a volt tanítónőképző 
épületében folytatták. A helyreállításhoz ígért államsegély, mely közelről sem fedezte a kár értékét, csak a következő év októberé-
ben érkezett meg, így a helyreállítás még 1942 elején is folytatódott. A visszaköltözésre ez év nyarán került sor.

A beomlott díszterem keleti falán a kollégium gondnokai, Donáth József, Ujjvárossy József és Bodor Tivadar volt látható. A nyugati 
falon gr. Mikó Imre, Csáky Albin, Szász Domokos és Császár Bálint portréi voltak. A képeket Schönthal müncheni művész, Gyárfás 
Jenő és Végh Endre kollégiumi tanár festették. Az 1944 őszén Sepsiszentgyörgyre betörő manista félkatonai alakulatok semmisítet-
ték meg a képeket és az 1940-44 közötti érettségi tablókat.
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1977. március 4-én este újabb óriási földrengés rázta meg az országot. Az épület 36 év után ismét súlyos károkat szenvedett. 
Beomlott a második emeleti mennyezet, veszélyes repedések keletkeztek a falakon, tönkrement a kémiai-, fizika- és idegennyelvi 
laboratórium, készülékek semmisültek meg, a bentlakási rész folyosója hosszában hasadt el. Az épület teljesen használhatatlanná 
vált, így az oktatást a „kisépületben”, a mezőgazdasági középiskola Olt utcai bentlakásában és délutáni váltásban a mai Váradi 
József Általános Iskolában szervezték meg. Az épület teljes felújítása egy évet vett igénybe. 1978. szeptember 1-jén fejeződött be a 
főépület javítása, a szaktantermeket többi évi gyarapítással sikerült újra korszerűen felszerelni.

A földrengés okozta károkról és a túlélés módozatairól Antal Miklós fizikatanár készített felvételeket. Az igazgatói irodát a tornate-
rem egy bútorokkal elkerített szögletében rendezték be, megtörtént, hogy a szakköröket a tanárok a délelőtti órákban az udvaron 
tartották meg. Az 1947-ben érettségizettek 30 éves találkozójukon a felállványozott épület előtt készítették el a csoportképüket.
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Adott szavam szerint küldöm a 
sepsiszentgyörgyi ev. ref. Tanoda 
számára általam készített 
hivatalos pecsétet. 
Jónak láttam arra címerül a 
székely nemzet címerét 

– a napot és holdat metszeni, 
minthogy a kettőnek egy és 
ugyanaz a rendeltetése, t.i. a 
világosság terjesztése s a 
sötétség oszlatása. 
Jelszóul pedig ama szintúgy 
megfelelő szentírásbeli helyet:

„Legyen világosság!”

Hagyománnyá vált, hogy 1924 és 1940 között a végzős osztályok tablóin megjelentek a Mikó család és a kollégium címerei. 
Az évek folyamán mindkettő mind alakban, mind színeiben számos kisebb módosításon esett át anélkül, hogy a fő motívumai 
megváltoztak volna. A felfedezhető különbözőségek Keöpeczi Sebestyén Józsefnek, a neves heraldikusnak tulajdoníthatóak, aki 
éveken át a tablók tervezője és kivitelezője volt. 
Az 1924 és 30 közötti tablókon maradt az alapító által javasolt vörös-kék címer, középen a Nappal és Holddal. 1931 és 1937 
között, majd 1939-ben 1940-ben, 1945-ben és 1946-ban a címer világos- vagy sötétkék felső részébe került a Nap és a Hold, a 
világosszürke, vagy ezüstös alsó részbe pedig a grófi címer három medvefeje. A címer fölötti koronák és a feliratos szalagok is 
változatosságot mutatnak.
1930-ig a tablókon a lefordított grófi családi címer jelent meg, utalva a család kihalására, majd 1940-ig, megtartva a szimbólumokat, 
a felső osztat vörös vagy rózsaszínű lett, benne az oroszlánnal, míg az alsó, szürke vagy ezüstös osztatban a három medvefej jelent 
meg. A kilencágú grófi koronán és a család jelmondatát tartalmazó szalagon apró módosítások láthatók. Az 1941 és 1947 között 
készült tablókon csak a grófi címer található vörös-sötétkék színekkel, korona és jelmondat nélkül.

A Református Székely Mikó Kollégium tablókon látható címerei
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1969-ben, a kollégium 110 éves évfordulójának a kommunista hatalom által engedélyezett, de cenzúrázott megünneplésére készülve 
Hervai Zoltán a régi címernek a körülményekhez igazodó új változatát tervezte meg, hogy aztán 1991-ben Kónya Ádám az eredeti 
Mikó címer és Keöpeczi Sebestyén József által is használt kétosztatú kék-vörös címerpajzsra ráhelyezze mind a kollégium, mind 
pedig a Mikó család szimbólumait. A pajzs felső széle homorítva hozzásimul a zöld cserefa-koszorú vonalához. A vágással osztozott 
címerpajzs kék pajzsfőjében marad az alakos nap és a telőben levő holdsarló, a székely címer elemei. Így a pajzstalp lapszíne vörös 
lett, benne a Mikó család három fekete medvefeje.

A Mikó család eredeti cimerének három, tablókon látható stilizált változata
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„A szabadságharcz lezajlása 
után (...) más fegyvert kellett 
kovácsolni a hon védelmére. 
A közművelődés zászlaját 
tűztük ki a magyar nemzeti 
szabadság keleti védbástyájá-
ra, mert hiszen az igaz székely 
nemcsak a véres csaták 
gyilkoló fegyverével, 
az ész mindenható tüzével is 
tud harczolni.”

A Budapesten 1905-ben megrendezett országos sportversenyről győztesen hazatérő csapat fogadására rendezett ünnepség adta az 
ötletet a kollégium díszzászlójának elkészítésére. Megtervezésével 1906. januárjában Végh Endrét, a kollégium rajztanárát bízták 
meg, és gyűjtést indítanak az elkészítés költségeinek fedezésére. A kollégiumi díszzászló ünnepélyes felavatására 1908. június 
15-én került sor Kenessey Béla református püspök jelenlétében. A zászlórúd csúcsdíszével, az ezüstből készült koszorúval és 
kalapáccsal vált teljessé a zászló szimbolisztikája, kötődése az iskolához, városhoz és egyházhoz.
A sport- és a díszzászló a díszteremben, a szószék két oldalán zászlótartókba helyezve állt. A trianoni diktátum után az iskolai 
ünnepségeken csak az iskola területén bonthatták ki a zászlót. 1991-ben a II. Mikós Világtalálkozóra a zászló hiteles mását 
készítették el.
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„Úgy a halálom után legott a sepsi-szentgyörgyi tanodának alapítványom kamataiból fizetendő 
évenkénti 1000 o. é. frt, mint az összetett kamatozás következtében 100000 frt értékig felszapo-
rodandó tőke és alakulandó tartaléktőkék megjelölt százalékú kamatai a sepsi-szentgyörgyi ev. 
ref. tanodában tanári fizetésekre és a szükség szerint tanczélokra fordítandók. Hogy e kamatokból 
évenként mennyi fordíttassék tanári fizetésekre, mennyi tanczélokra, annak elhatározását az illető 
tanoda elöljárósága bölcsességére bizom az egyházkerületi kormányzó testület főfelügyeleti joga 
fentartása mellett.”

Írtam Kolozsvártt, márczius 19-én 1876.
Gróf Mikó Imre s. k.

BÁGYA ANDRÁS 
(1911. dec. 8., Arad – 1992. nov. 4., Budapest) 

tanár, zongoraművész, 
zeneszerző

GÖDRI FERENC
(1890. febr. 19., Sepsiszentgyörgy  – 

1975. nov. 3., Sepsiszentgyörgy)
festőművész, tanár

DEBRECZY SÁNDOR, dr. 
(1907. febr. 23., Kászonújfalu – 

1978. aug. 30., Kolozsvár)
író, pedagógiai szakíró, egyetemi tanár

CSUTAK VILMOS 
 (1878. nov. 6., Zágon - 

1936. máj. 14., Sepsiszentgyörgy) 
tanár, történész, iskolaigazgató

KONSZA SAMU
(1887. dec. 15., Nagybacon – 

1971. szept. 15., Sepsiszentgyörgy)
pedagógus, nyelvész, néprajzkutató

PÉTER MÓZES
(1871. dec. 6., Szörcse – 1930. aug.26., Torda)

A Székely Mikó Kollégium tanára, 
majd igazgatója
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Bár eredetileg az intézmény jellegét reáliskolával egyesített gimnáziumként határozták meg, ezt a célt a többszöri próbálkozás el-
lenére sem sikerült  megvalósítani ezt a célt, így majdnem száz éven át csupán a főgimnáziumi arcéle volt meg. Az 1948-as tanügyi 
reform után az oktatást szovjet minta alapján szervezték meg, áttérve a tízosztályos oktatásra, melyet csak 1968-ban állítottak át 
újból a tizenkét éves tanítási időtartamra.
A középiskolai osztályokban az oktató- és nevelési folyamat az 1970-es években az úgynevezett kabinetrendszerben történt. Az osz-
tályok tanulóinak nem volt saját tanterme, az órákat a tantárgynak megfelelően berendezett szakteremben tartották. Jól felszerelt 
és berendezett két fizika, két kémia, egy-egy biológia, idegen nyelv és elektrotechnikai laboratórium, román-, magyar-, matematika, 
földrajz, társadalomtudományi és földrajz szakterem állt a tanulók rendelkezésére. A gyakorlati oktatás 5 elektrotechnikai-, két 
lakatos-, egy szerszámgépműhelyben és egy varrodában folyt.
A tananyaghoz tárgyában szorosan kapcsolódó önképzőkörök szerves részét képezték az órán kívüli oktatásnak, egyben elősegítve a 
tanár-diák kapcsolat és a kisebb tanulóközösségek kialakulását. Már a kezdetektől rendszeressé váltak az évi egy-vagy többnapos 
kirándulások, melyeket főként az önképzőköri üléseken alapos tájékoztató előzött meg. A legkedveltebb kirándulóhelyek Sugásfür-
dő, Rétyi nyír és a Szent Anna-tó, de gyakran meglátogatták a környék kisebb településeit is. Az 1970-es évektől – főként a nyári 
vakációban – többnapos szaktáborokat szerveztek, többnyire Uzonkában, Komandón, Zabolán.

Képeink az 1930-as években készültek. Fent a fizikai előadó, lent egy leánygimnáziumi osztály
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Egy 1939-ben, a parkban készült felvételen a Mikó majdnem teljes tanári kara szerepel.  Balról jobbra Kelemen Imre, Schuller 
Sándor, Harkó József, (?), Székely Zoltán, Bágya András, Debreczy Sándor, Szabó József, Szabó Árpád

Szabó Árpád kémia-fizika szakos tanár a fizikai szertárban, Kiss Árpád, Rác Gábor, 
Debreczy Sándor és Bágya András társaságában, 1938-ban

Az 1935-ben készült felvételen az akkori ötödikes gimnazisták társágában látjuk tanáraikat. Többek között bal szélen, Bágya Andrást, 
középen Csutak Vilmos igazgatót, a jobb szélen Benedek Károlyt
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A fizikalaboratórium az 1980-as években. Antal Miklós fizikatanár tartja az órát

A kémialaboratórium
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Az 1892-ben megalakult önképzőkör 1904-ben felvette Kőrösi Csoma Sándor nevét. 
A tagokról készült 1908-as felvételen a kokárdát viselő ifjú Makkai Sándor, a későbbi író és református püspök is látható.
Dr. László Ferenc gyorsírókört alapított. 
Hagyománnyá vált, hogy ősszel –az iskolai év megkezdése után – a kollégium tanárai és diákjai egynapos kirándulásokon vettek részt. 
Bálványos vári kirándulások emlékét őrzik az 1930-ban és 1974-ben készült felvételek is, míg egy másik kép egy sugásfürdői 
pihenőt örökített meg.
Az 1970-es évektől rendszeressé váltak a főként a nyári vakáció idején szervezett többnapos tantárgy-táborok. 1978 nyarán a 
kommandói siklón készült kép egy matematikatábor résztvevőit örökítette meg. Az évente megrendezésre kerülő magyar irodalmi 
tábor helye szintén Komandó volt. A kép szélén Albert Ernő magyar irodalomszakos tanár látható.
Ikafalván 1969-72 között Kónya Ádám szervezett diáktábort a Csonkatorony állagának konzerválása és környezetrendezés céljából.
Nem feledkezhetünk meg Fehér Ákos mikóújfalui testnevelő tanár kerékpártúráiról sem, akinek a Müncheni Olimpiára, Rodostóba 
és több más nevezetes helyre kerekező csapatában számos mikós diák is helyt kapott.

Irodalmi tábor Komandón
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Egy matematikatábor résztvevői 1978 nyarán a komandói siklón

Rodostó

Ikafalva, CsonkatoronyBálványos vári kirándulás 1930-ban
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A diáksapka az első világháború után vált a kollégium egyik szimbólumává. A sapka előrészén egytől négyig terjedő fonott ezüst-, 
vagy aranyszínű csík jelezte viselőjének osztályát.  1940-44 között az addigi formát a Bocskai-sapka váltotta fel, rajta az elől, vagy 
oldalt, színes pamutból varrt, vagy fémből készült Mikó-címerrel.
A diáksapka viselete az 1960-as évek közepéig volt kötelező. 
A két világháború között megjelent a karszám is LR SZMK vagy GR SZMK kezdőbetűkkel (Liceul vagy Gimnaziul Reformat Székely 
Mikó Kollégium) és a személyi számmal. 1957-ben Hervai Zoltán rajztanár gróf Mikó Imre címere mintájára piros-kék, előbb függő-
leges, majd vízszintes osztatú, címer alakú karszámot tervezett.
A mikós lányok csoportképén megfigyelhető az egyenruha és látható a karszám is. A kép az 1930-as évek elején készült a lánygim-
názium udvarán, középen Bibó Erzsébet társigazgatónővel.
Két felvétel maradt ránk a korán elhunyt László Ferenc régész tanár emlékét idéző, feltételezhetően alapítványi létesítményről, az 
úgynevezett László Internátusról. A képeken László Ferenc felesége, bátyja, gyermekei és bentlakó diákok láthatóak.
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Emlék a László-internátusból. Sepsiszentgyörgy, 1928. június 16. Székely Mikó Kollégium
Hátul László Feri, Kabai Gábor, László Zolti, Szilágyi Gábor. Középen Csákány Erzsike, László Ducika, László Árpád tanár, 
Csákány Margitka, Édes anyuka, Tóth Iduka, Csákány Irénke. Elől Szabó Veronika, László Bandi.
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Az 1896-ban készült fénykép bizonyítja, hogy a kollégiumnak a 19. század végén már volt szimfonikus zenekara. A csellózó diák a 
képen Fogolyán Kristóf, a város későbbi neves orvosa. 
A két világháború között Benedek Kálmán zenetanár, a későbbi orgonaművész alakított zenekart, amely irodalmi megemlékezése-
ken, és önálló műsoros esteken is fellépett.
Dancs Árpád nevéhez fűződik az 1968-ban létesített népi zene- és énekkar, mely az akkoriban felújított népi táncegyüttes fellépéseit 
tette színesebbé. Dancs Árpád 1969-ben, a kollégium 110. alapításának évfordulójára megzenésítette Czegő Zoltán Igazat vallani c. 
költeményét, melyet a diákság az iskola himnuszaként fogadott el. 
A kollégium tanárai is tagjai voltak a tánccsoportoknak, amint az 1930-ban, az iskola udvarán készült felvételen is látható.
A népi hagyományok felelevenítését, ápolását céljának tekintette Albert Ernő. 1954-ben a fiú- és leánylíceum tanulóiból népi 
tánccsoportot alakított, mely négy éven át számos sikert tudhatott magának. Berde Zoltán irányításával kisebb népi zenekar 
szolgáltatta a talpalávalót. A fonóban voltam az este c. táncjáték elnyerte a város és a környék lakóinak tetszését. 
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A néptánc és népzene hagyományát Albert Ernő újította fel 1954-ben, ezt folytatta 1968-ban Péter Albert, Péter Sándor és Dancs 
Árpád folytatta és emelte addig el nem ért szintre. A halálra táncoltatott lány című ballada népi táncos színrevitelével új, napjainkig 
is tartó fejezet kezdetét jelentette a Mikónak, a népi hagyományok ápolására irányuló tevékenységében. Az 1989-es változás az 
együttes számára a székely népi kultúra terjesztésének határon túli lehetőségét is meghozta.



24

A diákszínjátszás tradícióját az iskola megőrizte a második világháború után is. Nem volt hiány az évközi színielőadásokból, a végzős 
osztályok tanulói pedig egy-egy színdarab előadásával búcsúztak iskolájuktól, melynek betanítói előbb a tantestület, később az 
1948-ban létesült színház tagjai közül kerültek ki. A magyar irodalom olyan művei kerültek színre, mint a Háry János, a Csongor és 
Tünde, a Sári bíró, A kőszívű ember fiai, a Légy jó mindhalálig vagy a Tanár úr kérem.

1946. Seprődi Kiss Anna: A síró-nevető királykisasszony. Szereplők: Barkó József, Verestóy Ilona, Pap Edit, Kónya Károly,  Albu József, 
Jancsó Edit, Kaszler Magda, Székely Emma, Köntés Sára

1957. Móricz Zsigmond: Sári bíró 
Rendezte Kovács Ádám
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Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Rendezte Galbátsné Szánthó Anna

1971-72. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Kassai Tibor
Rendezte Galbátsné Szánthó Anna

1971-72. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Dukász Péter
Rendezte Galbátsné Szánthó Anna
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„Láthatárunk komor, de a népek
sorsát egy láthatatlan hatalom
intézi, mely nem hagyja veszni,
kiben a jónak – Istennek –
ereje lakik s ki a jog s igazság
ösvényén jár.”

1989. decembere történelmi fordulatot hozott a kollégium életében: sikerült meggyőzni a románság helyi és központi vezetőit arról, 
hogy a nagymúltú intézménynek vissza kell kapnia magyar tannyelvű jellegét és nevét. 1991. márciusában hivatalosan is bejegyzik 
az egy évvel korábban az iskola igazgatóságának és véndiákjainak javaslatára létesített Székely Mikó Kollégium Alapítványt. Célja 
a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok előmenetelének anyagi támogatása, az iskola tárgyi-anyagi alapjainak gyarapítása, pályá-
zatok kiírása és díjazása. 

Véndiákok és meghívottak a megnyitó ünnepségen: 1.Veress Dániel, 2.Páll Ferenc, 3.Fábián Ernő, 4.Nemes Antal, 5.Csongvay Árpád, 
6.Csia Ernő, 7.Benedek Elek, 8.Fekécs Károly, 9.Dezső András, 10. Hervai Zoltán, 11.László Ferenc, 12.Faragó József, 13.Szőts Dániel

Az összetartozás érzésének erősítésére a véndiákok társasága és az iskola igazgatósága 1991. május 31. és június 2. között meg-
rendezte a Mikós Diákok II. Világtalálkozóját (az elsőre 1941-ben került sor). A háromnapos ünnepség megnyitó napjának fény-
pontja - az emlékező és köszöntő beszédek elhangzása után, az 1908-as zászló hiteles másolatának avatása és felvonása volt. Az 
ünnepség második napján, a zabolai református vártemplom falai előtt gróf Mikó Imre mellszobrát avatták fel. A találkozót június 
2-án, vasárnap ökumenikus istentisztelet zárta a vártemplomban. A III. Mikós Világtalálkozó 1996. augusztusában, gróf Mikó Imre 
emlékezetének jegyében zajlott, melynek keretében emléktáblát helyeztek el az iskola falán, melyet 1998. novemberében Mikó Imre 
egész alakos szobrának avatása követett.
1999-ben végre méltó keretek között lehetett emlékezni a kollégium alapításának 140. évfordulójára. Az ünnepi műsor középpont-
jában a Dancs Árpád rendezte „140 év mikós emlékképei” című videofilm bemutatása állt. 
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A 2009-2010-es tanév legkiemelkedőbb eseményei a kollégium alapításának másfél évszázados évfordulójára rendezett megemlé-
kezések és ünnepségek voltak. Ez alkalommal leplezték le az iskola udvarán a kollégium címerének andezittömbbe faragott mását.
2011. november 19-én avatták fel Csutak Vilmos, a kollégium neves igazgatójának és a Székely Nemzeti Múzeum egykori őrének 
halála 75. évfordulóján a Petrovics István által készített szobrát az Alma Mater déli szárnya előtt. 
A 155. évforduló fő mozzanatai a címeres emlékkő megkoszorúzása és a Vártemplom melletti kopjafáknál rendezett körmenet voltak.
Emlékezetesek maradnak a neves történelmi eseményekre, az1848-49-es forradalom és szabadságharcra, az 1956-os forradalomra 
és az első világháború áldozataira való megemlékezések, szimpóziumok, emlékkirándulások.

Dr. Szőts Dániel és Keresztes László  igazgatóhelyettes a kollégium zászlójával                               

Gróf Mikó Imre szobrának avatóünnepélye Zabolán  
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Megemlékezés a kopjafáknál az alapitvány 25 éves évfordulóján

Az alapítvány tagjai (Keresztes László, József Álmos, Incze Sándor, Boér Lajos) és Farkas Réka újságíró, volt mikós diák Zágonban 
2011-ben a Csutak Vilmos emlékkiállítás megnyitóján



29

A 155. évforduló fő mozzanata az kollégium udvarán a Mikó emlékmű megkoszorúzása volt

Gróf Mikó Imre szobrának avatóünnepélye Sepsiszentgyörgyön  
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Csutak Vilmos szobrának avatása 2011-ben

Megemlékezés az 1956-os forradalomról Csutak Vilmos szobrát mintázza Petrovics István szobrász-
művész
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Diákjaink a sósmezői első világháborús emlékműnél 2017-ben

Gróf Mikó Imre szobra
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A Vereckei emlékműnél 2007-ben

Mikós diákok 2015-ben a Westminster katedrális előtt, Londonban

Napjaink eseményei
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A véndiákok népi együttese Péter Alberttel és Dancs Árpáddal

2019. november 5-én kezdetét vette a 160 éves évforduló ünnepségsorozata
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Ifj. Gödri Ferenc, mint városépítő polgármester vált or-
szágszerte ismertté, hivatala alatt vált Sepsiszentgyörgy 
igazi várossá

Az 1897-ben érettségizett, ügyvédi oklevelet szerzett 
Nagy György szabadelvű politikusként, a Kossuth Asztal-
társaság alapítójaként, a Függetlenségi, később 48-as 
Párt országos elnökeként vonult be a köztudatba

Szotyori Nagy Áron, mint a budapesti Hadimúzeum 
parancsnoka vált ismertté

Többen léptek katonai pályára: Szotyori Nagy Gyula a 
Ludovika Katonai Akadémia tanára, a miskolci VII. hadtest 
parancsnokaként vett részt az erdélyi bevonulásban
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Lőrincz Csaba az ifjú politikus nemzedék tagjaként a 
tusványosi nyári szabadegyetem egyik eszmei szerzője, a 
Fidesz képviseletében a magyar Országgyűlés külügyi és 
határon túli magyarok bizottságának főtanácsadója volt

Dálnoki Veress Lajos a Ludovika Akadémia harcászat 
és hadtörténelem tanára vezérezredesként a 2. magyar 
hadsereg parancsnokságáig emelkedett, előtte megjárva 
a doni arcvonalat

József Ákos ezredes a kolozsvári 9. hadtest parancsnok-
ságánál töltött be fontos szerepet

Domokos Géza, aki jelentős irodalmi tevékenysége 
mellett a Kriterion Könyvkiadó megalapítójaként és 
igazgatójaként vált a romániai nemzetiségi könyvkiadás 
jelentős személyiségévé. 1989 után az RMDSZ elnöke
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A sportolás hagyományai a Mikóban az 1870-es évekig vezethetők vissza. Bodor János Utam című könyvében néhány oldalt szentelt 
a mikós diákok kedvelt sportjátékainak. 

1891-től a középiskolások számára országos sportvetélkedőket írtak ki. Az 1903. évi debreceni versenyen a kollégium diákjai sikerrel 
mutatták be az eredeti székely népi labdajátékot, a nyolcas kótyát. 1905. május 25-28 között, az ötödik alkalommal megrendezett 
budapesti versenyen, 63 megye 121 tanintézetének csapata közül, a Petrás György tanár vezette mikósok megszerezték az első 
helyet, s így végleg elnyerték a vándorzászlót, melyet 1901-ben a közoktatási minisztérium ajánlott fel. A csapat tagjai között két 
olyan, későbbi neves személyiséget találunk, mint az utólag a szotyori előnevet felvevő Nagy Áron és Gyula, a második világháború 
neves tábornokai. De ott volt a későbbi ügyvéd, Sztoján Aurél is, aki az iskolai atlétikai versenyek többszörös győztese volt.
1910-től az intézeti tornaversenyek mellett rendszeressé váltak az év végi tornaünnepélyek. A sport és testnevelés az első világhá-
ború után is jelentős szerepet játszott a kollégium életében. 
Évente megrendezték a tornászok és atléták versenyét. Az év végi hagyományos tornaünnepélyek változatos műsorszámai vá-
ros szerte nagy érdeklődést váltottak ki. 

1932-ben érkezett a Mikóba Benedek Károly testnevelő tanár, a kollégium korábbi tanulója. A sport iránti, olykor-olykor fanatizmus-
ba hajló vonzalma, általános műveltsége és szülőföldje iránti szeretete magával ragadta a diákságot. Mintegy három és fél évtizedig 
volt a tantestület tagja.
A kommunizmus idején a tömegsport népszerűsítésére Daciada néven évente rendeztek – politikai felhangokat sem nélkülöző – 
nagyméretű sportbemutatókat.

A kollégium négy diákja is eljutott a sportversenyek legmagasabb régiójába, az olimpiai versenyekre. Az 1928-as, Amszterdam-
ban megrendezett olimpián Reznek Jenő tüzér főhadnagy, mint a magyar lovascsapat tagja, Péter László, a Temesvári Atlétikai 
Klub többszörös rövidtávfutó és egyes ugrószámokban országos bajnoka, Dávid József pedig a Kolozsvári Atlétikai Klub többszörös 
diszkoszvető és súlylökő országos bajnokaként vett részt. Benkő Tibor a magyar öttusa válogatott tagjaként képviselte hazáját az 
1932-ben, a Los Angelesben megrendezett olimpiai játékokon.
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BENEDEK KÁROLY 
(1909. febr. 7., Nagyajta – 1987. aug. 26., Budapest)

testnevelő tanár

PÉTER LÁSZLÓ
(1899. jún. 2., Sepsiszentgyörgy – 1994. jún. 19., Temesvár)

évekig a 100 és a 200 m-es síkfutás országos bajnoka
az 1928-as amszterdami olimpia részvevője 

Sepsiszentgyörgy első olimpikonja 
Dávid Józseffel és Reznek Jenővel 

DÁVID JÓZSEF
(1900. aug. 26., Komolló – 1989. febr. 15., Csíkszereda)

súlylökő és diszkoszvető országos bajnok, 
az 1920-as évek nagy sportegyénisége, 

az 1928-as amszterdami olimpia résztvevője

KÓSA-REZNEK JENŐ dr.
(1898. febr. 12., Kézdivásárhely – 1965. okt. 10., Budapest)

nyugalmazott tüzér ezredes, lovaglótanár mesteredző
az 1928-as amszterdami olimpián résztvevő magyar 

díjugrató csapat tagja
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„Sepsi-Szentgyörgy székhellyel 
reáliskolával egyesített gymnasium szerveztetik”

Háromszéken már 1637-ben felvetődött egy 
középfokú oktatási intézmény létesítése, amikor 
a református egyházi zsinat felkérte Geleji 
Katona István püspököt középiskola alapítására 
Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen.
A Bethlen Gábor által létrehozott Rikán-belüli 
Protestáns (református, unitárius) kommunitás 
(az osztrák jogfosztások elleni önvédelmi 
harc, mely bizonyos fokú függetlenséget is 
eredményezett) 1836. évi maksai gyűlésén 
Daczó József egyházmegyei gondnok 
Sepsiszentgyörgyön egy református középiskola 
megnyitását szorgalmazta.

1857. január 14-én a kommunitásnak Gödri 
Ferenc Sepsi-széki esperes alatt tartott 
kovásznai gyűlésén titkos szavazás alapján 
kimondják, hogy a megjelölt három helység 
közül (Zágon, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy) 
a leendő gimnázium székhelye 
Sepsiszentgyörgy lesz.

Az ügy számára olyan – főként háromszéki 
kötődésű és az erdélyi református 
egyházközség irányításában is szerepet vállaló 
– személyiségeket igyekeztek megnyerni, mint 
gróf Mikó Imre, gróf Teleki Domokos, báró 
Kemény Ferenc.

1858. szeptember 1-től a háromosztályos elemi 
iskolát négyosztályossá bővítik, s 1859. szept. 
l-én megnyitják az első gimnáziumi osztályt. 
A Református Tanoda első igazgatója Vajna 
Sándor marosvásárhelyi tanár volt, ideiglenes 
otthona a református egyházközség által 
a külső vár köveiből a vártemplomi torony 
mellett a 18. század végén épített ún. német 
iskola lett.

A kommunitás 1860. márciusi gyűlésén a 
legsürgősebb feladatként iskolaépület emelését 
jelölte meg. 1859-ben Sepsiszentgyörgy város 
tanácsa 24.000 forintos alapítványt tesz, 
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majd ugyanazon év decemberében gróf Mikó 
Imre 2000 forint értékű kötvényt ad, és Zofahl 
Gusztáv budapesti mérnökkel elkészítteti 
az intézmény piactéri szárnyának tervét s a 
tervezés költségeihez 1500 forinttal járul hozzá. 
A város elöljárósága által adományozott volt 
városházi telek és épület, majd az Ehédi és 
Béldi telkek s a rajta levő épületek átmenetileg 
biztosították az oktatási és bentlakási 
feltételeket. A szükséges hivatalos formaságok 
intézése után, 1870. június 27-én ünnepélyesen 
elhelyezik az új épület alapkövét a telek 
északnyugati sarkában.

A főtéri szárnyat 1870-76 között építették 
Zofahl Gusztáv tervei alapján. A tervet gr. 
Mikó Imre rendelte és fizette, az építőanyag 
nagy részét Háromszék lakói hordták 
össze szekerekkel. Sepsiszentgyörgy 
városa adta a telket a korábbi ígérete 
szerint, illetve alapítványt tett az épület 
javára. Iskolakezdéskor ideköltözhetett a 
bentlakás, a földszinti termeket bérbe adták 
üzlethelyiségnek. Még abban a hónapban 
elhunyt gr. Mikó Imre, aki márciusban 60.000 
frt. adományt tett az intézmény javára, a 
további fejlesztés érdekében. Ekkor döntött 
úgy az elöljáróság, hogy az iskola mindhárom 
alapítóját belefoglalja az intézmény nevébe: a 
református egyházat, Háromszék népét és gr. 
Mikó Imrét. Így lett Református Székely Mikó 
Tanoda, illetve később Református Székely 
Mikó Kollégium a neve 1948-ig.

Jelentős fejlődésnek indult az iskola, már 
három rendes tanár fizetésére volt fedezet, az 
elöljáróság gondolkodni kezdett azon, hogy 
főgimnáziummá fejlessze az intézményt. 
A főgimnáziumi osztályok beindításával egy 
időben épült a déli szárnyépület, Alpár Ignác 
tervei alapján.

Amikor az első érettségiző évfolyam 1893-ban 
elhagyta az alma matert, az korszerű és jól 
felszerelt tanintézmény volt. A tanári állásokat 
betöltötték, a könyvtárakat, szertárakat 
megfelelő helyre költöztették és rendszerezték, 
beindult az Önképzőkör. Itt szerveztek az erdélyi 
középiskolák között elsőként konviktust, ezzel 
kiteljesítették a kollégiumi rendszert.
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Barabás Samu történész, a MTA levelező tagja, az 
Országos Levéltár erdélyi anyagának legjobb ismerője és 
kutatója

Beke György író, műfordító, számos bel- és külföldi 
folyóirat munkatársa, szerkesztője. Legszorgalmasabb 
terepjáró írónk

A kollégium lépcsőházának falán a földszinttől a második emeletig az iskolának hírnevet szerzett mi-
kós diákok Pantheonja található, mely mintegy száz volt diákot sorakoztat fel, akik a művelődés és 
tudomány különböző területein szereztek dicsőséget Alma Materüknek. Ezekből mutatunk be néhányat.

Berde Sándor teológus, főiskolai tanár Bihari József színész, kétszeres Kossuth-díjas (1951, 
1953), Érdemes művész (1952), Kiváló művész (1955)
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Darkó Jenő bizantinológus, hadtörténész, a MTA tagja, a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem tanára

Hadnagy Albert levéltáros, Szekszárd és környéke 
történelmének legjobb ismerője, kutatója

Dukász Péter színész

Gyárfás Jenő festőművész, számos jelentős személyiség 
– Kossuth Lajos, Császár Bálint, Potsa József portréjának, 
valamint zsáner- és történelmi tárgyú képek – Gábor Áron 
halála a kökösi csatában, V.László esküje – megfestője
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Ifj.Kós Károly, az erdélyi magyar tárgyi néprajztudomány 
legjelentősebb képviselője. A legenda szerint apja Kolozs-
várról székelységet tanulni küldte fiát a kollégiumba

Seprődi-Kiss Attila színész, televíziós és színházi rendező,
műfordító

Kiss Manyi Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, 
érdemes és kiváló művész

Kónya Ádám középiskolai tanár, helytörténész, művészet-
történész, a Székely Mikó Kollégium tanára, a Székely 
Nemzeti Múzeum igazgatója, Sepsiszentgyörgy város 
önkormányzatának Pro Urbe díjas tanácsosa
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Szakács Andor színész, rendező Szent-Iványi Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja, a Állatorvosi Egyetem járványtani tanszékének 
tanára, mikrobiológus, a sertések vírusos megbetegedé-
seinek kutatója

Tőkés István református lelkész, egyházi író, teológiai 
professzor, lapszerkesztő

Veress Dániel író, drámaíró, irodalomtörténész. Visszatérő 
kutatási témája az erdélyi emlékirat-írók munkásságának 
kutatása. A Látó nívódíjasa
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A zágoni református egyház anyakönyve szerint Csutak Vilmos 1878. november 6-án született Zágonban, Csutak Sámuel és Csákány 
Julianna második gyermekeként.
A helybeli iskola négy elemi osztályában kitűnő tanulmányi eredményt ért el, így aztán a tanító biztató szavára a szülők a Mikó Kol-
légium felé irányították. Zágon, a népi műveltség mellett, őrzött valamit a magas kultúra hatásából, különösen a Mikes-hagyomány 
és a közeli Körösi Csoma-kultuszból is.
A Mikó-kollégiumban Csutak Vilmos szellemi formálódását elsősorban Farnos Dezső latin szakos, valamint Domján István történe-
lem szakos tanárok segítették elő.
1898-ban érettségizett. Az érettségin elnöklő Szádeczky-Kardoss Lajos, a kolozsvári egyetem történelem professzora, miután ki-
emelkedő feleletét meghallgatta, érdemesnek ítélte arra, hogy a történelem szakra tanítványának meghívja.
1903 őszén Csutak Vilmos a történelem és latin nyelv tanára lett a Mikó kollégiumban. Péter Mózes igazgató a tanév megnyitásakor 
az iskola kettős céljára hívta fel figyelmét: jellemes, munkás, hazaszerető polgárokat nevel, és kijelöli az igaz műveltség megszer-
zésének útját. 
Debreczy Sándor így jellemezte Csutak Vilmos pedagógiai eljárásait: történelemórán az oktatási folyamatot három részre tagolta: 
anyaggyűjtésre, analízis-szintézisre és végül az ismétlésre.
A Református Székely Mikó Kollégiumnak állandó feladata volt rendezni a szülőkkel, a társadalommal való viszonyát, és ezzel 
kapcsolatban meg kellett reformálni a belső rendtartást.
Csutak Vilmos beiktatási beszédében Háromszék fölkelése a Rákóczi-szabadságharc idején című tanulmányából idézett, rámutatva, 
hogy Háromszék olyan szabadságküzdelmet vívott a kuruc korban Henter Mihály, Székely Zsigmond,
Kálnoki Péter és Nemes Tamás vezetése alatt, mint 1848-49-ben Gábor Áronék, Berde Mózesék, Gál Sándorék.
Pedagógiai és tudományos tevékenységével egy időben, Csutak Vilmos 1908-tól a Székely Nemzeti Múzeum őre is lett a lemondó 
Zayzon Ferenc helyett. Akkor derült ki, milyen szenvedélyes építő és kiváló gazdasági szervező, ez volt az a székely nacionalizmus, 
amelyet benne Kós Károly megszeretett.

Csutak Vilmos
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1916 áprilisában a lemondó Péter Mózes iskolaigazgató helyébe választották. A fiatal igazgató fő feladata nemsokára a szétszóródott 
diákok, a hiányzó tanárok hazahívása és az iskola épületének visszaszerzése lett.
Az 1918. december 1-jei gyulafehérvári határozat III. részének első pontja teljes nemzeti szabadságot ígért a nemzetiségeknek, de a 
román hatalom konszolidációja után erről az állam, az 1923-as alkotmány teljesen megfeledkezett. A román közoktatásügyi politika 
megszüntette a korábbi magyar nyelvű állami iskolákat. Ekkor Csutak Vilmos, mintegy örökbe fogadta az 1879 óta működő Polgári 
Fiúiskolát és az 1874-ben alapított Leányiskolát, valamint az 1900-ban létesült Tanítóképző Intézetet, ehhez az egyházi főhatóság 
és a Kormányzói Tanács (Consiliu Dirigent) jóváhagyását is megkapta.
A kollégiumnak rendezni kellett a délelőtti-délutáni tanítás kérdéseit. Megszervezte a román nyelv oktatását, erre a célra az iskolába 
hívta Andrási Tivadar hosszúfalusi református lelkészt.
A koedukációs viták tiltását a „Kicsi Mikó”, vagyis a Református Székely Mikó Kollégium polgári leányiskolája megalakításával 
oldotta meg, a park fölötti, Kós Károly tervezte épületben 1927-ben, majd a leányinternátus felépítésével 1935-ben.
Nyáron felkereste a legeldugottabb falvakat is, onnan a legértelmesebb, legtehetségesebb szegény gyermekeket felhozta, és tá-
mogatta iskoláztatásukat. A legjobb diákjait irányította az üresedésben lévő vagy újonnan létesülő tanári katedrák felé úgy, hogy 
kollégiumi ösztöndíjjal tanulhattak a kolozsvári egyetemen, majd külföldön tökéletesíthették felkészültségüket.
A kollégium szolgálatában álló fiatalokra külön gondja volt: úgy fogadta őket, mint őt annak idején Péter Mózes igazgató. Csutak 
Vilmos rendkívüli odaadással és óraműpontossággal dolgozott, s ugyanilyen hozzáállást követelt meg másoktól is. Mindezekért 
nevezhetjük a Református Székely Mikó Kollégium harmadik alapítójának.
Mint a múzeum őre, Gordon Childe, Vasile Pârvan ösztönzésére tovább folytatta az erősdi újkőkorszak végi és rézkorszak eleji leletek 
feltárását László Ferenccel együtt, ő maga pedig Komollón, Oltszemen és Bereckben is végzett régészeti ásatásokat. Országos 
elsőként kezdett hozzá a Szabadtéri Falumúzeum létesítéséhez.
Barabás Miklós, Gyárfás Jenő, Nagy Imre festményeivel és Varga N. Lajos grafikáival gazdagította a múzeumot.
1936. május 14-én a Brassói Lapok azt írta, hogy a székelység egyik legcéltudatosabb és legmunkásabb emberét veszítette el. 
A szemerjai temetőben helyezték örök nyugalomra.

Rab Sándor
(Egyed Ákos: Csutak Vilmos, közösség és művelődés című könyve alapján)
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…Hídvégi gróf Mikó Imre (1805-1876) jelentős tagja volt a 19. század közepén élt nagy magyar vezető rétegnek. Neve tulajdonképpen 
odakívánkozik a Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Eötvös József neve mellé minden erdélyiségével együtt.(…) Olyan 
időben vált az erdélyi magyarság széles látókörű, sikeres vezetőjévé, amikor nemzetét nem ok nélkül egzisztenciális félelem kerítette 
hatalmába. Ekkor nevezték el kortársai „Erdély Széchenyijé”-nek. (…) Egymástól nem kis mértékben különböző négy történeti 
korszakban élt: a reformkorban már közéleti és állami funkciót töltött be, mint az enyedi kollégium, s az erdélyi egyházkerület 
főgondnoka, kormányszéki tanácsos, majd, 1847-től főkincstárnok. Aztán az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban a 
Székely Nemzeti Gyűlés elnöke, rövid ideig Erdély kormányzó-helyettese. De nem forradalmár alkat, s ingadozása a forradalom és a 
Habsburg-hatalom között, kompromisszumos békekísérletei kudarchoz vezettek. 
1848 végén ő vitte a főkormányzószék békítő szándékú tervét a királyhoz, de házifogságba vetették, s csak egy év múltán, 1849 késő 
őszén térhetett vissza Erdélybe.
Erdélyt feldúlt állapotban találta, s fájdalmát növelte nagyon szeretett feleségének, gróf Rhédey Máriának az elvesztése. Ilyen 
helyzetben kereste a hasznos cselekvés lehetőségét. „Nem dicsőségre vágyom, használni akarok” - írta akkortájt. De nem könnyen 
találta meg a maga helyét: bizalmatlan volt vele szemben a politikai hatalom, és a magyar társadalom sem fogadta tárt karokkal az 
1848. évi kompromisszumos politikája miatt. Egyébként a magyar társadalom, mint nemzeti testület kevés életjelt adott magáról: 
a magyarság a szabadságharcban meggyengült, kifáradt, kénytelen volt mégis viselni a Habsburg-hatalom kegyetlen megtorló-
büntető intézkedéseinek minden nyomorúságát. 
(…) Mikó Imre gondolatainak - amelyeket később Irányeszmék címen kiadott - legfőbb üzenete az erdélyi magyarság számára az volt 

- és itt az ő kifejezését használjuk -, hogy őrizze létének történelmi alapjait. Elsősorban a szülőföldet, amelynek megtartása a legfőbb 
feladat. És az anyanyelvet, amely semmilyen körülmények között nem lehet alku tárgya. Abból az általános nemzetkoncepcióból 
indult ki, amely a nyelvet a nemzet legfőbb ismérvének tartotta; az idegen nyelv terjedése maga után vonja az idegen kultúra 
terjedését, amely a saját anyanyelv és nemzeti kultúra elsorvadását eredményezheti. Ezért kell fokozottan védeni s ápolni az „anyai 
nyelvet” és kultúrát. 
Mikó a történelmi alapokról elmélkedve nem feledkezett meg a közintézményekről, a nemzeti irodalomról, a történelmi örökséget 

Gróf Mikó Imre 
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képező kultúráról. Mert ezek ápolása által tarthatja fenn a magyarság az erdélyi társnépek között saját egyéniségét: egyéni jelenlétét. 
Mikó Imre számára a történelmi alapok őrzése nem jelentett elfordulást a jelentől és jövőtől, mert elméleti munkásságával egyszerre 
kezdte meg a gyakorlati építőmunkát.
Nem lehetett véletlen, hogy először a mély válsággal küzdő kolozsvári magyar színház felé fordult az érdeklődése. Mikó, akárcsak 
kortársai, a színházat nemzeti közintézményként értelmezte, amelynek közösségszervező ereje van. (…)
Nem késlekedett azzal sem, hogy a polgárháborúban tönkrement enyedi kollégiumot és a szászvárosi, ugyancsak súlyos helyzetbe 
került kollégiumot talpra állítsa. 
A magyarság jövőjének egyik biztosítékát a történelmi múlt feltárásában és közkincsé tételében látta: „Hordjuk hát össze az 
anyagokat, építsük fel a múltnak templomát, hogy a jövő nemzedéknek legyen meg a hely, hol nagyjait egy csoportban lássa, hova 
őseinek tiszteletére egybeseregeljen. E templomba kövek, mész- és fövenyhordás napszámos-munkáját vevém én magamra, hogy 
mint székely kedves nemzetem, s mint magyar, e közös kis haza történeteihez, adatokat gyűjtögessek.” Ennek az igyekezetnek 
eredményeként négy vaskos forráskötet hagyta el a nyomdát, nem kis mértékben járulva hozzá történelmi műveltségünk 
megalapozásához. Ezt a célt szolgálták Bod Péterről, Benkő Józsefről, gróf Kemény Józsefről írt könyvei is. 
Mikó Imre gróf sokoldalú munkásságából nem maradt ki a gazdaság sem. Ezért sietett újraalakítani az 1844-ben létrehozott, de 
közben megszűnt Erdélyi Gazdasági Egyesületet, amelybe igyekezett bevonni Erdély legkiválóbb gazdáit és agrárszakembereit. (…)
Legnagyobb alkotásai közé tartozott az. Erdélyi Múzeum-Egyesület megalapítása 1859-ben. 
Ennek érdekében sűrű levelezést folytatott erdélyi és magyarországi személyiségekkel, intézményekkel, ezáltal a múzeumalapításból 
nemzeti ügyet és mozgalmat csinált. (…)
Az anyagi gondok elhárítása érdekében Mikó felajánlotta kolozsvári nyaralóvilláját és több mint tízholdas kertjét. Az 1859-ben 
alapított Erdélyi Múzeum-Egyesület, fennállása alatt megfelelt Mikó elképzeléseinek: központja volt az erdélyi tudományos életnek, 
kereteiben nagyszámú tudós nevelkedett s gazdagította a magyar tudományt. 
Az 1867-es kiegyezés változásokat hozott Mikó életében: Erdély ismét Magyarország része lett, s a nagypolitika elszólította őt 
szűkebb hazájából. 
De ezután sem feledkezett meg Erdélyről: sikerült elérnie a rég vajúdó erdélyi vasútépítkezések felgyorsítását, s nem kis mértékben 
járult hozzá ahhoz, hogy 1872-ben Kolozsvárt magyar egyetem nyitotta meg kapuit. Magatartása, alapításai, a közügyek iránti 
odaadó működése által Mikó Imre kivívta a kortársak megbecsülését. Itt az ideje, hogy a mintegy fél évszázadnyi feledés után ismét 
elfoglalja megérdemelt helyét a magyarság és Erdély írott történelmében. 

Egyed Ákos
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Babós Anita

Iskolánk egy „véndiák” szemével

Előszó
Babós Anita vagyok és a Székely Mikó Kollégiumban, a X.C osztályban tanulok. Az alábbi interjút édesapámmal készítettem, 

aki ugyancsak mikós diák volt. Együtt elevenítettük fel az akkori nehézségeket, felejthetetlen történeteket és minden mást, ami 
akkor jellemezte, vagy akár most is jellemzi a Mikót.

Bemutatkozás
Babós Zoltán vagyok, 57 éves, nős és egy 16 éves lány édesapja. Sepsiszentgyörgyön élünk. Brassóban végeztem a gépé-

szmérnöki egyetemet. Az egyetem elvégzése után két évet a szentkatolnai gazdaságnál gépészmérnökként dolgoztam, majd tíz 
éven keresztül az uzoni szeszgyárban szintén gépészmérnökként, majd import-export menedzser végül marketing menedzser-
ként alkalmaztak. Mikor a gyár bezárás körüli állapotba került, egy fejvadász cégen keresztül kikerültem egy Magyarországon 
működő német céghez, amelynek itt is kirendeltséget alapítottunk. Azt vezettem 14 évig, majd a nevükben egyéni vállalkozóként 
dolgoztam beszámlázással, 2019 nyaráig. Egyéni vállalkozóként bedolgoztam külföldi cégeknek. Jelenleg egy magyarországi 
vállalatnak vagyok a romániai képviselője.

Első mikós élmények
1978-tól 1982-ig jártam a Székely Mikó Kollégiumba, tehát líceumi éveim alatt voltam mikós diák. Előtte a 2. sz. Líceumban – 

mostani nevén a Colegiul National Mihai Viteazul – tanultam.

Az első erős élményem már rögtön felvételikor történt. Megvizsgáltak a törzsgyökeres mikósok és csak annyit hallottunk, 
hogy „Hű, megint jönnek az idegenek!” Kicsit le voltunk kezelve, aztán amikor felvételizés után bemutatták az eredményeket, 
megváltozott a viszony irántunk. Sajnos a „tősgyökeres” mikósoknak megvolt a be nem fogadási készségük az idegenekkel 
szemben. 

A felvételivel kapcsolatosan elmondhatom, hogy kilencedikbe nagyon könnyen bejutottunk, mert akkor még 4 osztály indult 
a sok jelentkező miatt. Az A szuper matek, a B vegyes román-magyar, a C filológia és a D a nehéz osztály volt, ahova elég sok 
problémás fiú járt. Amikor a tizenegyedik osztályba felvételiztünk, az erőteljes szelekció miatt már csak 3 osztály maradt. Egy 
kezemen meg tudnám számolni, hogy a D osztályból hányan maradtak a Mikóban. Akkoriban nagyon kemény volt a felvételi 
matematikából és fizikából. Ennek függvényében kerültél be az osztályok valamelyikébe. Elmondhatom, hogy a nagyjából 100 
felvételiző diák közül negyedikként jutottam be, az A osztályba. Ez fantasztikus eredmény volt.

Egy másik fantasztikus dolog az iskolával kapcsolatban, azok a sportórák. Volt bajnokság lányoknak és fiúknak egyaránt, ami-
ket oktatás után tartottak. A kosárlabda, foci és kézilabda mérkőzések az iskola közepén levő pályán zajlottak óriási szurkolótábor 
részvételével, ami külön élmény volt mindenki számára.

Iskolai történetek a kollégium 
diákjainak visszaemlékezéseiből
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Egy másik élmény, ami kifejezetten az iskolához kötődik, hogy voltak gyakorlati óráink. Minden tanuló, minden hónapban egy 
hetet gyakorlatozással töltött, ami az iskola hátsó részének épületében volt (jelenlegi Jókai épület). Mindenféle műhely volt – 
fémmegmunkálási, lakatos, elektronikai – és ott egy kellemes tanulási munkafolyamat zajlott, ami javította a kézügyességünket 
is. Három hét iskolai tanulás után mindig nagyon jól esett az az egyhetes lazítás, főleg, ha délután volt, mert rövidebb volt a 
műszakunk. Miután elvégeztük a kötelező munkát, kártyáztunk. Volt, hogy egy sört is megittunk közösen, persze az ilyesmiről a 
mesternek nem kellett tudni. Mivel ő is tette a saját dolgát, nem mindig figyelte pontosan, hogy mit is csinálunk.

Ami számomra még nagyon emlékezetes, az az őszi pityókaszedés. Az iskola szerződést kötött és szeptembertől októberig a 
diákok dolgoztak. Minden reggel jöttek a buszok és elvittek a kijelölt helyekre – Dálnok, Szentkatolna, Hídvég –, azonban buszra 
szállás előtt és leszállás után névsort olvastak, így aki el akart lógni, utána a kiosztott ködös területeken könnyen megtehette. 
Néha olyan köd volt, hogy pár méterre sem lehetett látni, így könnyen ment. Volt, hogy a Rétyi tótól is hazajöttünk gyalog.

No de vissza a pityókaszedéshez. A gallyakból hatalmas tüzet raktunk és a lágy tűz ropogása mellet jókat ettünk, legtöbbször 
sült krumplit, ami szenzációs volt. Mindig nagyon jól telt az idő barátokkal közösen a természetben. Persze ilyenkor az is előfordult, 
hogy a fiúk hoztak ez kis pálinkát és reggel a hidegben megittuk, hogy fölmelegedjünk. Az is benne volt a pakliban, hogy néhányan 
elbújva cigarettáztak, de ez nem volt annyira jellemző. Nyáron is volt mezőgazdasági munka, ami a június eleji gyógynövénysze-
dés volt, de több buli és bolondozás történt, mint munka.

Ami ma teljesen kimaradt az iskolából az a 9-12 osztályosok számára a katonai felkészítő, PTAP (Pregătirea Tineretului Pentru 
Apărarea Patriei). Az iskolában ez kemény tornáztatásból állt, egyenruhában fordulatokat és ünnepi mozdulatokat tanultunk. 
Nagyon sokszor vittek poligonra (lövőtér), ahol megtanultunk lőni különféle puskákkal, kisebbekkel és nagyobbakkal is, ame-
lyek a lányok számára nem voltak a legelőnyösebbek – mivel lövés közben nagyon le kellett szorítani a fegyvert, és ha ez nem 
történt meg, bizony megütött –, utána tele voltak kék-zöld foltokkal és mutogatták a harci sebeket. Ami kimondottan érdekes 
volt számomra, hogy olyan céltáblára lőttünk, amelyeket mi készítettünk gyakorlatozás alatt. Ezek nem csak a szentgyörgyi 
lőtéren, hanem országszerte megtalálhatók voltak. Egy olyan berendezés volt, amelyről messziről meg lehetett állapítani, hogy 
eltalálták-e, mert elfordult 90 fokkal. Nyaranta 3-4 hetes katonai táborok voltak, innen kiválasztottak bizonyos diákokat megye 
szerte a továbbképzésre. Ilyenkor általában internátusokban laktunk. Délelőtt elméletet és gyakorlatot tanultunk, délutánonként 
sportbajnokságok voltak és minden este diszkó volt, ahol rengeteg új emberrel ismerkedhettünk meg.

És ha már a zenénél tartunk, az iskola udvarán – ahol jelenleg szabadtéri kosárlabda pálya van – volt akkoriban a kantin, ahol 
rendszeresen diszkót tartottak Dancs tanár úr rendezésében este 7-től 10-ig. Volt, hogy más iskolából való diákok is bejöhettek, 
de legtöbbször csak mikósok részére szólt a sulibuli, ezek a zenés mulatságok nagyon jó hangulatban teltek... Néha italt is belop-
tunk, amit a gyakorlati terem lépcsőjén gyorsan megittunk, hogy jobb hangulatba kerüljünk. Büszkén állíthatom, hogy én voltam 
az egyik – Nagy Olivér mellett, mivel mindketten művészeti osztályt végeztünk –, aki rajzolta a reklámtáblákat, amivel hívtuk a 
népet a diszkóba. Posztereket is készítettünk a jobb hangulat érdekében az egyhangú kantinba. Az asztalokat elraktuk, a székeket 
a terem szélébe sorakoztattuk és máris megvolt a terem közepén a hatalmas táncparkett.

Pingpong asztalunk is volt, ahol szünetekben hatalmas bajnokságok folytak. Ott a dohányosok cigarettázni is mertek, mivel 
hátul sötét gang volt és raktárak. A másik cigarettázóhely a régi épületben, a falépcsőkön fönt volt. A legrégibb, 1800-as évekből 
való tablók mentén helyezkedett el Haray tanár úrnak egy kis raktára a katonai ruhák és fegyverek számára. Én sem tudom 
hogyan, de az egyik osztálytársam kulcsot szerzett hozzá és az lett a dugi cigarettázós helyünk, illetve mikor valaki valahonnan 
faluról jött haza és hozott egy feles pálinkát, azt is ott iszogattuk meg.

Tanárok, kedvenc tantárgyak
Az, az igazság, hogy abban az időben egy kicsit más volt a tanárok státusa, nagyobb volt a megbecsülés és a tisztelet irántuk, 

amit megadtunk nekik, illetve sokkal jobban féltünk, mert akkor még egy-egy pofon is elcsattant. Ha kellett, alkalmazták a 
didaktikai metódusokat, hogy kordában tartsanak bennünket, sőt, akár óráról is kitettek és beírtak hiányzónak. Akkoriban ret-
tenetesen komolyan vették a hiányzásokat és akár a magaviselet lerontásával is járt, ezért nagyon csínján kellett vele bánnunk. 
Diákkoromban idősödő, középkorú tanári gárda volt a Mikóban. Ez azért is volt jó mert jobban féltünk tőlük, mint a fiatal tanároktól 
és jobban is készültünk az órákra. A tanárok nagyon szimpatikusak voltak. Egész palettányi tanári magatartást figyelhettünk 
meg. Viszonyulásunk attól is függött, hogy milyen tárgyat tanított, hiszen, ha érettségi tantárgy volt, vagy tudtad, hogy neked 
kelleni fog az egyetemre, akkor sokkal jobban figyeltél és aktiváltál, jobban megadtad a tiszteletet és oda tetted magad. Az 
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én kedvenc tantárgyaim a matematika, fizika, testnevelés és földrajz voltak. Matematikából kilencedikben Para Lajos tanított. 
Hatalmas koponya volt, azonban a mi szintünkön nem tudott anyagot leadni, sajnos. Utána tizenkettedikig József Álmos tanár 
úr tanított, aki egy fantasztikus pedagógus és elmondhatom, hogy most már a barátom is. Őt neveztük ki helyettes oszinak, 
mivel az osztályfőnökünk, Antal Miklós pár évvel ezelőtt meghalt, így felkértük Álmos tanár urat, hogy osztálytalálkozókon 
vegye át az oszi szerepét. Másik kedvenc tanárom – fentebb említett, Isten nyugtassa – Antal Miklós fizika szakos osztályfő-
nököm volt. Nagyon jó humorérzékkel megáldott kivételes tanár volt. Jellemző volt, hogy néha késett és le sem tagadhatnám, 
hogy ez igenis jól esett nekünk és vele tényleg lehetett játékosan fizikát tanulni. Nem csak a tizenegyedik osztályba való 
felvételin, hanem az érettségin is hatalmas szerepe volt a sikerünkben. El kell dicsekednem azzal, hogy az osztályunkból 
rögtön az első felvételin 32 diákból legalább 20-an bejutottak az egyetemre.

Döme tanár úr felejthetetlen tanári személyiség volt, aki kémiát tanított. Nem tudott megfelelőképpen rendet tartani és mivel 
nekünk a kémia nem volt érettségi tantárgy, nem is vettük olyan komolyan az anyagot. Kísérleti órákon olyan is volt, hogy ameddig 
a lányokkal kotyvasztottak, mi a földszinti ablakon kiléptünk és fociztunk egyet. Ezzel kapcsolatos az egyik felejthetetlen emlé-
kem, amikor kiszólt a tanár úr: „Fiaim, nektek milyen órátok van?” Ijedten válaszoltuk, hogy kémia mire megkérdezte, hogy kivel és 
mikor válaszoltunk, hogy a tanár úrral, akkor káromkodni kezdett és azonnal behívott az osztályba. Vele történtek mindig a balek 
dolgok, az ő Trabantját tették fel a pingpongasztalra, pityókaszedéskor az autója kipufogóját megtömték és nem tudott elindulni. 
A diákok nagyon sokszor megviccelték, de ő ezeket hősiesen tűrte.

Az egyik legszigorúbb tanárunk, akitől a legjobban is féltünk, de ugyanakkor nagyon szerettük, a magyar szakos Berde 
tanárúr volt. Rengeteget tanultunk tőle, mint például a helyesírást, amely nem volt benne az akkori 9-12 osztályos tantervben, 
mivel csak irodalmat kellett akkor a korunkbelieknek oktatni, tehát ezt különösen értékelem. Érdekes még vele kapcsolat-
ban, hogy mindenki kapott jegyet szavalásra vagy prózamondásra. A hét első óráján a napló elejéről haladva szavaltunk és a 
hét utolsó óráján prózát mondtunk. Aki középen volt a névsorban az mindkettőnél sorra került, viszont mivel én elöl voltam, 
nekem mindig a versmondás jutott. Nem voltam benne a legtehetségesebb, lehet, hogy a prózamondás jobban ment volna! 
Magyarból amúgy mindig jól álltam, mivel Berde tanár úr volt a karikatúra faliújság vezetője. Na és ki tudott szépen rajzolni? 
Az, aki a Mikó előtt rajzosztályba járt, mint én, vagy akár Kondor Gyula és Kanyó Mária. Humorérzék és sok képzelőerő kellett 
hozzá, mert mindig megkaptuk a témákat és egyáltalán nem volt egyszerű munka, mivel egy tízesért 5-6 alkotást kellett 
készíteni. Egy darab elkészítésével akár 3-4 órát is foglalkoztunk, mert vagy újra kezdtük vagy kijavítottuk, ha nem tetszett 
a vonalvezetés vagy a színösszetétel. Főleg diákokat rajzoltunk. Megörökítettük a pimaszságaikat és nem helyén való cse-
lekedeteiket, de volt olyan is, hogy tanárt rajzoltam meg, amikor valami humoros eset történt vele. Ezeket nem tették ki a 
falitáblára, azonban a tanár úr eltette a saját fiókjába a munkákat és beleszámította a jegybe is.

Dobra tanárnő minden évben végig kísért a filozófia- és társadalomtudományok, valamint a szociológia útvesztőiben. Tőle is 
tartottunk, mert szigorú volt, viszont szerettük. Vele kapcsolatban az maradt meg a legjobban, mikor 11 vagy 12-ben felszólította 
az egyik osztálytársam: „Lacika, mi is volt mára felhagyva?” Lacika: „Hááát, máára feeelvooolt haagyv…” a tanárnő félbe szakítot-
ta és rávágta: „Hagyjad Lacika, majd elmondja valaki más, mert amire te valahogy befejezed a mondatot, kicsengetnek”. Szavait 
percekig tartó nevetés követte és mai napig elmosolyodom az esemény felidézésekor.

Földrajzból országos versenyre is eljutottam és általa szeretek most is utazni és a történelemmel, földrajzzal kapcsolatos 
látványosságokat megcsodálni, azonban másképp nincs jelen a jelenlegi életemben. Viszont a szaktantárgyaim (matek és fizika) 
részben igen. Aki mérnök akart lenni, annak most is jelen vannak az életében az akkor tanult tudásanyagok. Büszkén állíthatom, 
hogy a 360 egyetemi jelentkező közül elsőnek jutottam be. Nagyon nyomatták a tantárgyakat, de aki nem került kutatásba vagy 
fejlesztésbe, soha nem használta a tanultakat, mert nem volt rá szükség. Manapság egyáltalán nem használom a magas fokú 
fizikát és matematikát, illetve jelenlegi állásomhoz sem kapcsolódik.

Tanterv
Akkoriban 3 évharmad volt. Szerintem kicsit túl voltunk terhelve a három évharmadi dolgozat miatt. Ha az órákat nézzük és 

mivel szombaton is volt tanítás, illetve minden nap volt 6 óránk, heti 36 órát töltöttünk az iskolában. Emellett még ott voltak a 
délutáni foglalkozások is – sporttevékenységek, rajzkör –, tehát mi is eléggé túlterheltek voltunk. Amit érdekesnek találok az 
az, hogy az idegen nyelvekre egyáltalán nem fektettek hangsúlyt, pedig jól jött volna. Ötödik osztályban elkezdtük tanulni az első 
idegen nyelvet majd kilencedikben a másodikat. Lehet jobb lett volna, ha azokat nyomatják jobban és nem a számunkra kevésbé 
fontos töltelék tantárgyakat. Volt, amit lehetett volna még tanítani, éspedig: az iskola utáni megélhetést. A hétköznapi életben 
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használatos dolgok, mint egy egyszerű kérvény megírása vagy jelenléti ív vezetése és további alapvető dolgok, amikre nem 
fektettek hangsúlyt, így el voltunk szakadva a valóságtól. A jegyeket felelésre, ziccekre vagy táblánál való dolgozásra kaptuk. 
Azonban akkor is jelen volt a szubjektivizmus a tanárok részéről, mivel aki más, idegen iskolából jött (mint ahogyan én is), azzal 
szigorúbbak voltak és kellett bizonyítani, hogy te igenis jó vagy!

Iskolai felszerelések
Abban az időben az iskolában a könyvek örökletesen biztosítottak voltak, új ritkán jelent meg, tehát év végén a régi diákok 

leadták, majd az újak megkapták azokat. Ezzel soha nem volt probléma, mert a tanulandó anyagok nem nagyon változtak. A labo-
rok nagyon is rendbe voltak (biológia, fizika, kémia). Voltak újabb és régebbi padok is. A folyosók ugyanúgy voltak, mint ahogyan 
most is, akkor is az érettségi tablók díszítették a falakat. A sportfelszerelés is elfogadható volt, minden rendelkezésünkre állt, ami 
kellett. A műhelyek jól fel voltak szerelve fémmegmunkáló, esztergályos és elektronikai gépekkel. Azt lehet mondani, hogy a Mikó 
a kornak megfelelő felszereltséggel rendelkezett.

Házi feladatok
Matematikából, fizikából és kémiából rengeteg házi feladatunk volt. Magyarból is hol verset kellett tanulni, hol fogalmazást 

kellett írni, románból szintén. Egy átlagos nap minimum egy órát kellett otthon tanulnunk. Amikor közeledtek az évharmadi felmé-
rők, akkor akár 3-4 órát is kellet tanulni másnapra. Tehát munkánk bőven volt, nem kíméltek bennünket. Vakációkban magyarból, 
románból és néha más idegen nyelvből is voltak feladva olvasmányok, illetve matekból is rengeteg feladatot kaptunk. Abban 
az időben nem volt szükség plusz órákra, mert a tanárok annyira megkérték otthoni munkán keresztül a leckét, hogy nagyjából 
tudtuk. Azonban aki egyetemre készült, mint ahogy én is, magántanárt keresett magának a főtantárgyakból a XII. osztályban. A 
IX-XI osztályokban ez nem volt jellemző.

Diáktanács
Akkor nem DT volt, hanem ifjúsági KISZ (Kommunista Ifjak Szövetsége) és minden osztályban volt KISZ-parancsnok és 

helyettes. Ők jártak városi és megyei gyűlésekre, ők választották meg az iskolai vezetőséget. Kicsit pártideológiai alapon 
volt megoldva és általában nem jószándékúan történt a kinevezés, hanem valakire rásózták, pont, ahogy rám erőltetették 
XI-XII-ben is. Ezzel kapcsolatban van egy érdekes történetem. Akkoriban az Ifjú Munkások központi laptól jöttek kérde-
zősködni az ifjúsági életről, hogy hogyan történik a KISZ-titkár választás és ők mit és hogyan csinálnak. Minden osztály 
titkárját behívták és kellett válaszolni a lap kérdéseire. Én, mint korrekt ember, megmondtam, hogy hogyan zajlanak a 
dolgok, hogy majdnem heccből választják, nem érdemileg történik. Mikor megjelent a lap következő száma, a többieket 
nem is nagyon említették, viszont az én válaszaimat majdnem mind szóról-szóra leközölték, mert annyira kirítt a többi 
közül, mivel nem egy standard szöveg volt, amit elvártak volna. A hétfői napom azzal kezdődött, hogy az osztályfőnököm 
az igazgatóhoz vitt. Mai napig tisztán emlékszem a párbeszédünkre! „Babós, gyere velem, megyünk az igazgatóhoz!” „Hát 
de miért?” „Az Ifjú Munkásban megjelentek a válaszaid! Azt hittem, hogy te korrektebb vagy és nem ilyen tisztességesen 
megmondod, hanem kicsit úgy mondod ahogy ők akarják.” Ezt követően az igazgató úr is jól megszidott, hogy szépen kell 
elmagyarázni a felelősségteljes funkciók jelentőségét, mert hatalmas megtiszteltetés, de ezután nem volt több probléma 
a történtekkel kapcsolatban. A KISZ aktivitása a Május 1-i és Augusztus 23-i események rendezésében nagyjából kimerült, 
azonban szerveztek kellemes táborokat is, tengertől elkezdve a hegyekig, nagyszerű ellátottságú táborokban. Én kétszer 
is voltam Năvodaron és az esetleges szervezési nehézségek ellenére jó hangulatú volt minden. A jobb tanulók ingyen is 
mehettek, azonban voltak fizetéses helyek is.

Hangulat
Mindenki büszke volt arra, hogy mikós. Nem azért mentél oda, hogy eltéblábold az időd és elmondhasd, hogy iskolába jársz, 

ezt máshol is pont úgy megtehetted. Ha a Mikóba jöttél, akkor büszkén mondhattad el, hogy „Igen, én mikós diák vagyok!”, „Én a 
Mikóban érettségiztem és majd a Mikó hírnevét öregbítem!” Ezért a véndiák társasággal most is szívesen aktiválunk és segítünk 
sok mindenben az iskolának. Ez a hangulat jellemző a patinás múltra visszatekintő iskolában, amire büszkén emlékezünk vissza 
és felnézünk elődeinkre. Tehát aki most oda jár, az büszke kell legyen arra, hogy a Mikóban lehet diák!

Összetartás
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Szerintem sokkal összetartóbbak voltunk, mint a mai diákok. A mi társaságunkról mai napig elmondható, hogy igenis tartjuk 
a kapcsolatot. Kezdetben tízévente, majd ötévente. Jelenleg évente tartunk osztálytalálkozókat Szent György-napokkor, amikor 
mindannyian beülünk egy étterembe, együtt eszünk, iszunk, szórakozunk és éjfél utánig mulatozunk.

Különbségek
A mostani diákság nagyon sok mindenben különbözik, de leginkább mentalitásban. Ahogy mi látjuk, nem veszik komolyan a 

tanulást, nem tudják, hogy érettségi után merre menjenek. Az én időmben nem volt ilyen. Maximum XI-ig el kellett dönteni, hogy 
mi a célod, merre mész majd tovább, ha nem, lemaradtál róla. A szigor is sokkal nagyobb volt és ez hozzájárult a diákok önérzeté-
hez is és ösztönzött, hogy neki álljunk valaminek és tűzzünk magunk elé célokat. Régebb a mentalitás milliószor jobb volt, viszont 
a mai világban jóval több a lehetőség. Akkoriban lehettél fordító, tanár, könyvtáros. Nehezen, de bekerülhettél a jogra is. Lehettél 
orvos, vagy mérnök, tehát a lehetőségek száma csekély volt és ösztöndíjak sem voltak. Ennyi opció, amennyi a mai diákság előtt 
áll, hatalmas segítség, de ezt ki is kell használni. Korai tudatos pályaválasztással célirányosan kezdhetnék meg a felkészülést.

Érettségi
A mostani érettségit nem mindenki veszi komolyan, azonban mikor én érettségiztem, oda kellett tenni magad, mert akkor 

érettségi diplomával is jó munkát lehetett szerezni. Egyetemre a mikós diákok nagyjából 80%-a akart menni, így minél jobb 
jeggyel kellett érettségizni a bejutás érdekében. Négy érettségi tantárgyunk volt: magyar, román, fizika vagy matek és gyakorlat. 
Kaptunk képesítési diplomát is érettségi után. Akik a lakatos meg fémmegmunkálóban voltak, azok fémmegmunkáló diplomát 
kaptak, amivel mehettek gyárba dolgozni, mert tudták használni a maró és esztergáló gépeket. Akik pedig az elektronikai részen 
gyakorlatoztak – mint ahogy én is –, azok elektronikus képzettségről szóló diplomát kaptak, így könnyebben el lehetett helyez-
kedni. Az érettségi szigorú volt. Nem nagyon lehetett puskázni, bár biztos voltak, akik megpróbálták, illetve segítség a tanárok 
részéről nem volt, mivel nem szaktanárok felügyeltek. Miután az utolsó érettségi tárgyból is levizsgáztunk, jött a hatalmas buli, 
ami este 11-ig tartott az iskolában, a három évfolyam közösen kezdte az ünneplést, majd minden osztály külön-külön folytatta. 
Nekünk például busz volt fogadva, ami kivitt Sugásfürdőre és ott buliztunk két napon át sok sör, tánc és kirándulás kíséretében.

Iskola után
Nagyon hiányzott az iskola és mivel végzés után beteg lettem, itthon tébláboltam, míg mások katonáskodtak vagy egyetemen 

tanultak. Emiatt gyakran bejártam a Mikóba, mint volt diák. Kimondottan hiányzott az ott töltött idő. Megkerestem a tanáraimat és 
jókat beszélgettünk. Ez azt is jelenti, hogy a Mikó megfogott és magához láncolt, ezért járunk most is vissza véndiákként. Nagyon 
szívesen besegítünk, szervezkedünk, mert úgy érezzük, hogy hozzánk tartozik az iskola és mi az iskolához tartozunk. Ő a miénk 
és mi is az Övé vagyunk, mert számunkra a Székely Mikó Kollégium egy második otthon volt.

Eredményesség
Nem biztos, hogy ennyi mindent el tudtam volna érni, ha nem a Mikóban lettem volna diák. Személy szerint a létezésemet 

meghatározta! Mikor bementünk Brassóba az egyetemre és bemutatkozáskor elmondtuk, hogy hol végeztünk, az egyetemi taná-
rok teljesen másként tekintettek ránk, mert tudták, hogy a Mikó egy nagyon jó iskola, ahonnan kiváló diákok jönnek. Megbecsül-
tek és még a brassói diákok is tudták, hogy „Igen, az a Mikó az igen jó hely, olyan, mint nálunk a Mesota!” Tudták, hogy van háttere 
és az életre komolyan felkészít. Abban, hogy ide jutottam, sokat számított a mikós mentalitás, az oktatás szelleme, és hogy a 
Székely Mikó Kollégium mindig próbált tolni a diákokon az előrehaladás érdekében és le az összes kalapokkal az iskola előtt!

Tanácsok
A tanároknak csak annyit mondanék, hogy legyenek szigorúbbak, következetesebbek, kérjék meg az anyagot, terheljék a 

diákokat úgy, mint ahogy anno minket is, az eredményesség érdekében. A diákoknak azt tanácsolom, hogy legyenek büszkék arra, 
hogy a Mikóban vannak és úgy cselekedjenek, hogy ne hozzanak szégyent az iskolára és majd a Mikó büszkén tudja elmondani, 
hogy ő is az én diákom volt! Látod, mi lett az én diákomból? Azt javaslom, ha valamit akarsz az élettől, akkor tedd oda magad és 
maradj a Mikóban!
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Bodnár Endréné, Bedő Magdolna1

Mikós indíttatásaim

Én, Bodnár Endréné, született Bedő Magdolna Nagybaconban születtem 1928. január 15-én. Jelenleg is itt élek, a Bartha-szeglet 
nevű falurészen, a 498-as házszám alatt.

Elemi iskoláimat szülőfalumban végeztem. Kiváló családi és egyházi nevelésben részesültem, amely végig kemény küzdelem árán 
kísért egész életemben. 1940 után Kákay Ernő, a nagybaconi Magyar Királyi Állami Népiskola igazgatója javaslatára – mivel iskolai 
bizonyítványom jeles és kitűnő volt – a szüleim Sepsiszentgyörgyre vittek és a Református Székely Mikó Kollégiumba írattak. Itt az 
igazgató Bibó Erzsébet volt. Az iskolát a rend és a fegyelem jellemezte.

A vasfegyelem ellenére is szép emlékeket őrzök. A hálószobákban minden hófehér volt, a vaságyak is fehér terítővel voltak letakarva 
és kék szalaggal, valamint díszpárnákkal voltak díszítve. Minden reggel úgy kellett bevetni az ágyat. hogy egy ránc se maradjon, 
különben behívtak az igazgatónő, Bibó Erzsébet elé. Meghatározott időben zajlott a szilencium, egy-egy nagyobb diák felügyeletével. 
Itt köpenyt viseltünk, akárcsak az iskolában. Közösen vittek el sétálni a városba, s ha valaki kilógott a sorból, visszatérve, Böke néni 
az emeletről elkiáltotta, letérdelni!

Hát amikor befordultunk a konyhára, rágyújtottunk a nótára:

„Túrós csuszát ej-haj,
Vastagon a túrót rája,
Ez illik, illik, illik a
Mikós diáknak!”

Evés után a tányérok tisztán maradtak. A jelszó, csak annyit végy, amennyit el tudsz fogyasztani!

A Székely Mikó Kollégiumban szakmailag jól felkészült tanerők példaként állnak egész életemben. Pályafutásukat a becsületesség, 
lelkiismeretesség, megfontoltság, de mindenek előtt az igényesség jellemezte. Magas szakmai tudással, széles látókörrel pozitívan 
hatottak környezetükre, munkatársaikra, diákjaikra egyaránt.

A kollégium célja: egész embert nevelni a helyes világszemlélet, az eszményi jellem példájának megmutatása által, beoltani a 
diákokba a nemesebb élet iránti vágyat, hogy kívánja a szépet, higgyen a jóban és küzdjön az igazságért.

Előttem van Seprődi-Kiss Anna képe – aki játszva tanított. Anikó néni olyan műsortervet készített, amely hozzáférhető volt diá-
koknak, érthető a közönségnek. A sok sikeres munkája közül hadd említsem meg, amit az ’50-es években mutattak be. Móricz 
Zsigmond Légy jó mindhalálig, Sári bíró, Jókai Mór A kőszívű ember fiai stb. Tanári pályafutása egybefonódott mese- és színdarabíró, 
rendezői tevékenységével. Anna néni munkáját nagyban segítette férje, Kiss Árpád. 1940-ben meghívták vallástanárnak a Székely 
Mikó Kollégiumba. Vallásórái vonzóak voltak. A legnagyobb rendezői elismerést a feleségével együtt rendezett – 190 tagot számláló, 
amatőr színjátszót megmozgató – Székely lakodalmassal ért el a bukaresti fesztiválon.

Alkotó ember volt. Mindig jókedvű, diákjai felé bizakodást sugárzott, a szeretet és megértés jellemezte. Rajztehetségét is hasznosí-
totta. Festményei díszítik az iskola folyosóit.

Diákéveim alatt nem készültem pedagógusnak, egészségügyi pályát szerettem volna választani. Diákkoromban zajlott a II. világhá-
ború, mégis sikerült leérettségizni 1949-ben. 

Új tervek születtek. Ekkor tért haza az orosz fogságból Bodnár Endre román és történelem szakos tanár és arra kért engem, hogy 
vállaljak küldetést vele Moldvába, a csángó gyermekek magyar nyelvű oktatásának szervezésében. Én vállaltam a küldetést. 1949 
őszén érkeztünk Bákóba. A tanfelügyelőségen a Magyar Népi Szövetség javaslatára kinevezést kaptunk Lujzikalagorba, ahol azonnal 
hozzá is fogtunk a munkához. Az iskola a régi papneveldében, egy háromszintes épületben volt. Az alagsorban volt az ebédlő, konyha 

1 A pályázó különdíjban részesült
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és raktárak. A földszinten a tantermek és az igazgatói lakás, az emeleten a bentlakás. A szervezés nehezen ment, mert a faluban 
volt három román iskola és a szülők is úgy gondolták, hogy könnyebben érvényesülnek majd, ha román iskolába járnak. Sikerült 
annyi gyermeket összetoborozni, hogy elindíthassunk egy osztatlan I-IV osztályt. A felső tagozatra más falvakból is hoztunk tanu-
lókat – Pusztina, Klézse, Lészped –, akik a bentlakásban laktak. A pedagógusok feladata volt a délutáni szilencium megszervezése 
és a tanulók esti felvigyázása, étkeztetése is. Maga az internátus nagyon szegény volt, nehezen illeszkedtek be a tanulók – ez főleg 
a fegyelem miatt –, sokszor előfordult, hogy megszöktek, de mindig sikerült őket visszahozni. A Székely Mikó Kollégiumban azt 
tanultam, ha a lelkére tudsz hatni a gyermeknek, akkor fele annyi erővel lehet tanítani. 

Rövid idő alatt befogadott a falu apraja és nagyja. Délutánonként a gyermekekkel együtt kiültünk a domboldalra, Endre bácsi hege-
dült és népdalokat énekeltünk. Mesén, versen és éneken keresztül tanítottuk a magyar nyelvet a csángó gyermekeknek, ugyanakkor 
nagyon rövid idő alatt tanultak meg írni és olvasni is. Akkor ébredtem rá, hogy minden örömet megér a ránk bízott ártatlan gyerme-
kek felemelése tanítás, nevelés által. Itt éreztem rá, hogy milyen szép a nevelői pálya és én ezt akarom végezni egész életemben. Itt 
adódott lehetőség arra is, hogy a szakképesítés nélkül tanító pedagógusok megszerezhessék a tanítói oklevelet. Voltunk ilyenek jó 
páran. A rövidtávú képzés idején segítséget kaptam a Székely Mikó Kollégium tanáraitól. Módszertani tanácsokkal, szakkönyvekkel 
láttak el, ezáltal megszereztem a tanítói oklevelet.

1952-ben Bodnár Endre tanár urat behívták Bákóba tanfelügyelői állás betöltésére, valamint a bákói Pedagógiai Iskola megszervezé-
sére. Ezután búcsút vettünk a falutól és beköltöztünk Bákó városába. Ez egy nagy lépés volt, mert ezután következett a bákói magyar 
nyelvű tanítóképző. Itt tanulhattak tovább a Lujziban végzett növendékek is. Mivel a tanítóképzésnek nem voltak itt hagyományai, 
segítséget kértünk az erdélyi tanároktól, akik tankönyvekkel, szakmai tanácsokkal láttak el minket. Még mindig őrzöm azokat a 
kicsengetési kártyákat, amelyek az 1955-56-ban végzett növendékekről tanúskodnak. Jó néhányan a kolozsvári egyetem fakultá-
sain folytathatták tanulmányaikat. Innen érkeztek levelek, melyekben hálájukat és köszönetüket fejezték ki irántunk, hiszen anyagi 
segítségről is gondoskodtunk a haladás érdekében. Néhány név: Erős Péter, Istók Mihály, Gyurka László, Csicsó Antal, Benedek 
Vladimir stb.

Sajnos 1954-ben bekövetkeztek a hanyatlás évei. Bodnár Endrét leváltották a tanfelügyelőségről és áthelyezték Oneștibe (Ónfalva) 
árvaház igazgatónak. Ekkor jelent meg egy új miniszteri rendelet, melynek értelmében kérni lehetett a hazatelepülést. A felet-
tes szervek megsokallták a sok-sok eredményes munkát. Ennek alapján 1955-ben kértük a hazatelepülést, amit jóvá is hagytak. 
A moldvai út nem volt hiábavaló. Itt kötődött házasságunk, itt alapítottunk családot. Sajnos a három gyermekáldásból Bodnár István 
szülés után csak hat órát élt. Harminc éven keresztül – nyugdíjba vonulásig – tanítottam Nagybaconban. Irányítottam a község taní-
tóinak módszertan-közösségét, állandóan képeztem magam, minden továbbképzőn maradéktalanul részt vettem. Mindig meghívót 
kapok az osztály- és kortárs találkozókra. Itt látom a szorgalmas és fegyelmezett osztályközösséget.

Mi is adott erőt és segedelmet az oktató-nevelő tevékenységemben? Nagy segítségemre volt a tanuló-szülő-tanerő szoros kap-
csolata. Az egység keretében sok mindent meg lehetett valósítani. A szülők a Szülők Iskolájában tanulhattak. Kerestem azokat a 
módszereket, amelyekkel az egyes gyermekeket elérhettem, nyílt légkört teremtettem, ahol megismerhettem őket. Nagy segítség 
volt a sikerélmény. Sinkovits Imre, a nemzet nagy színésze szavait idézem: 

„Ha az életben úgy dolgoztam, hogy az emberek szívéhez közel jutottam, akkor nem maradhat el a siker.”

Kevés segítséget kellett adnom ahhoz, hogy a tanulók sikerélményekhez jussanak úgy a tanulásban, mint a társadalmi és kulturális 
munkában. A sikerélmény fenntartotta az érdeklődést, a hozzáállást a tanulók részéről, valóságos kincskeresők lettek. Nagy szerepe 
volt a tanulók önállóságra nevelésének. Harminc évig voltam módszertani és szertárfelelős. A szertár szemléltetőeszközökkel gaz-
dagon fel volt szerelve. A nyílt órákon a módszeres eljárás mellett ott voltak a modern eszközök, mint az írásvetítő, az audiovizuális 
eszközök, melyek hozzájárultak az önállóságra való neveléshez. Az elmélet és gyakorlat kapcsolata nagyon fontos. Erre lehetőség 
nyílott az iskola veteményes kertjében, kirándulásokon, látogatásokon. Felejthetetlen maradt azoknak az óráknak a hangulata, ame-
lyeket a volt tanulóimmal tölthettem. Életpályájuk alakulását figyelemmel követtem,

„Megcéloztak minden álmot,
komolyan vették a világot,
hasznos polgárai lettek
a társadalomnak.”
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Ez az idézet szabad értelmezése Papp Lajos versének, mely így szól:

Megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot,
mindig szeretni és remélni,
így érdemes a Földön élni!

 Megj: A szerkesztő

S ha néha az út göröngyös is volt, egy biztos volt az életükben: a becsület, a helytállás, a kötelességtudat, a következetesség, a 
szeretet és békesség.

Január 15-én ünnepeltük a születésnapomat. A 92. évet töltöttem. Sok virágot kaptam, sok jókívánság hangzott el. A kérdés az volt, 
mi a magyarázata a hosszú életkornak. Szívből köszönöm a Református Székely Mikó Kollégiumnak, hogy táplálta bennem a hit, 
remény és szeretet érzését, és arra biztatott, hogy hűn álljak Isten és emberek előtt. Ma is jelen van a sok sikerélmény. 
A közelmúltban szervezték meg a volt tanítványaim a hatvanéves kortárs találkozót. Az elhangzott beszámolók azt mutatják, hogy 
hasznos polgárai lettek a társadalomnak. Ami sikerélmény számomra, hogy a volt tanítvány, aki Magyarországon lakik – Józsa Attila 

–, elhozta hatvan év után az elsős füzetét nekem. Gyönyörű betűk, tollbamondások, fogalmazások. Egy fogalmazást elolvasva csak 
egy ékezethiba volt. Egy nagy piros 10-es a jutalom. Most, amikor búcsút vettem a kortársaktól, én is megajándékoztam őket egy 
Arany János idézettel:

„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.”

A hosszú élet egyik titka az ésszerű táplálkozás és munka. A Székely Mikó Kollégium megtanított a sütés-főzés titkaira is. Gyermek-
korom óta a mai napig végzem a fizikai és szellemi munkát, tudva azt, hogy a munka gyümölcse nem vész el, hanem fennmarad az 
utókor számára.

Egy Kallós Zoltán idézettel búcsúzom:

„Fordulj kedves lovam
napszentület felé,
úgyse jövünk soha
többé visszafelé.”

Sok szeretettel és üdvözlettel:

Bognár Magdolna 
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.Bokor Beáta

Interjú édesapámmal

Bokor (Bucur) István, 1987-ben végzett az akkor Matematika-Fizika Líceumnak nevezett, mostani Székely Mikó Kol-
légiumban. Ő az én édesapám. 
Több szempontból is fontos számomra ez a beszélgetés. Ő is kilencedik osztályba érkezett egy másik iskolából, mint 
ahogyan én is, így mindketten hasonlóan vettük a beilleszkedés nehézségeit. A 80-as évek egy teljesen más politikai 
és társadalmi rendszert jelentett, ezért párhuzamot lehet vonni az akkori és a mostani iskolai élet között. mikós 
éveire büszkén emlékezik vissza, a kérdések megválaszolása közben egy kis nosztalgiázásra is sor került.

–Miért pont a Mikó? Hogyan esett erre az iskolára a választásod?
B.I: A régi időkben (még annál is jobban, mint most) komolyan vették, hogy a lakóhely szerint íratták a diákokat az iskolá-

ba. Édesanyám már első osztálytól azt szerette volna, hogy mikós diák legyek, de sajnos ez egészen kilencedik osztályig nem 
valósulhatott meg, ezért egészen nyolcadik osztályig máshova jártam. Kilencedik osztálytól édesanyám engem is meggyőzött. 
Vizsgáztam azért, hogy a Mikóba kerüljek, ám nem ez volt az egyetlen vizsga, hiszen tizenegyedikben meg kellett ismételjem, mivel 
az addig lévő négy osztályból csak kettő maradt meg. Tizenegyedik osztálytól viszont már teljesen az én döntésemből szerettem 
volna továbbra is a Mikóban maradni, mivel megbizonyosodtam arról, hogy a jövőm szempontjából ez a legmegfelelőbb választás, 
és ezt most is így gondolom.

–Milyen volt a kezdet, az első napok? Milyen hamar illeszkedtél be?
B.I: Mivel az előző iskolámból nem csak én voltam az egyetlen, aki ide bejutott, ezért az elején, főleg az első hetekben csak 

egymással barátkoztunk. Kissé úgy éreztük, hogy az addig is a Mikóban tanuló diákok kinéztek minket, még egyes esetekben a ta-
náraink is, igaz viccesen, de mi nem mindig éreztük viccesnek a helyzetünket. Bár ilyen emlékeim is megmaradtak, összességében 
mégis csak azt kell mondanom, hogy a kezdet nem okozott számomra igazán nagy nehézséget, rövid idő után befogadtak minket 
is és a tanulással sem voltak különösebb problémáim. Talpraesett voltam, ám azt elismerem, hogy a szorgalom néha hiányzott, 
de károm szerencsére nem származott belőle.

–Milyen volt az osztályközösség, a hangulat? Ilyenre számítottál?
B.I: Mint ahogy említettem, néhány régi mikós diákban volt egy bizonyos lenézés felénk, de ez egy félévnél tovább nem tartott. 

Hamar kialakultak új barátságok, tudtam, hogy minden iskola másmilyen, ezért nem voltak különösebb elvárásaim, így tiszta 
lapokkal indítottam.

–Hol voltak az osztálytermetek, hogyan voltak berendezve?
B.I: Az évek során két osztályteremben is voltunk; az első egy úgynevezett „kicsi” kémia labor volt, amit kémiai gyakorlatokra 

is használtak. Talán azért is voltunk ebben a teremben, mert az osztályfőnökünk pont kémiatanárnő volt, Nemes Ildikó. Ez a terem 
a mostani főépületben található, valahol a földszinten, és az ablakán kinézve a Gróf Mikó Imre utcára láttunk. A másik osztályter-
mem, ahová tizenegy és tizenkettedikes koromban jártam, ugyancsak a főépületben volt, de egy teljesen más szárnyban, az első 
emeleten, ahonnan a parkra lehetett kilátni. Ehhez egy vicces emlékem is fűződik. Mikor a tizenegyedik osztályt kezdtük – már mi-
kós diákként –, nem siettünk a tanévnyitón, hogy padot foglaljunk magunknak. Úgy gondoltuk, hogy felesleges sietni, nincs amiért 
hamarabb felmenjünk az osztályba. Ennek meg is lett a következménye, az utolsók között érkeztünk a terembe és megdöbbenve 
láttuk, hogy kizárólag csak a legelső padsorban maradtak helyek, ott, ahol pont szembe kerültünk a katedránál ülő tanárral. Két 
éven át erről a helyről figyeltük az órákat, mely nem minden alkalommal volt kellemes számunkra!

–Milyen volt az iskola felszereltsége? Volt kedvenc helyed?
B.I: Elég hasonló volt az iskolák felszereltsége, kemény, időt álló tárgyak mindenhol. Talán különlegességként említésre méltó 

a vaskeretre szerelt fapad, felnyitható ülőkével. Igen, volt kedvenc helyem is, egy olyan része az iskolának, ahol zenét tudtunk 
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hallgatni. Ott úgy ütközött meg a zene, hogy valamiért nagyon különleges volt az akusztikája. Ez a hely valahol az udvaron volt, ide 
nagyszünetekben jártunk, mert kizárólag csakis akkor volt zene az iskolában. Egy osztálytársam édesapja, Antal Miklós fizikatanár, 
ha minimálisan is, de segített abban, hogy néha a kedvenc zenéink szóljanak.

Miután a kezdetekről feltett kérdésekre igencsak figyelemre méltó válaszokat kaptam, úgy gondoltam, felteszek 
pár olyan kérdést, mely a tanulással, tanrenddel kapcsolatos, mivel ezek mindegyike olyan téma, mely a fiatalabb 
generáció számára érdekesebb lehet.

–Milyen profilú osztályt végeztél? Milyen tantárgyak voltak akkor, amelyek ma már nincsenek?
B.I: Akkor csakis kizárólag matematika-fizika profilú osztály volt, én is azt végeztem. Voltak olyan tantárgyak, melyek azóta 

nincsenek, például ott volt a politikai gazdaságtan. Mivel az idegen nyelveknél nem volt választási lehetőség, ezért kötelező mó-
don oroszul kellett tanulnunk, amit kivételesen nagyon nem kedveltem. Amikor én oda jártam, a kommunizmus évei voltak még. 
Annak ellenére, hogy a SZMK elméleti líceum volt, voltak műhelygyakorlatok, mint például fémforgácsolás. Néha a tanítás meg 
lett szakítva – a mi időnkben három évharmad volt –, így mindegyik évharmad elején 1-2 hetet gyakorlatoztunk a műhelyekben. 
Mivel matematika-fizika szakos végzősök voltunk, a tanáraink köteleztek, hogy bejárjunk a felkészítőkre, de egyébként ilyenkor 
nem kellet volna, hogy rendesen iskolába járjunk.

–Tanáraid közül kik voltak azok akikre igazán felnéztél?
B.I: A négy év során végig felnéztem a fizika (Antal Miklós) és a matek (József Álmos) tanáraimra, mert igazán nagy tudású 

emberek voltak és a tantárgyaink mellett magyarságtudatra is neveltek. Furcsa módon szerettem a román órákat is, a tanárnőt 
kiváltképp (Drăgan Mariana). Megszerettette velem a román nyelvet az előadási stílusa által, beszélt magyarul is, így könnyebb 
volt a tanulás. Emellett nem hagyhatom ki a magyart sem (Albert Ernő).

–Mely tantárgyakat álltak közel hozzád? Voltak kedvenceid? És melyeket nem szeretted?
B.I: Ahogy említettem, az oroszt nem szerettem, ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor még csak nem is tanultam volna, de 

muszáj volt, kötelezték. Nem tartottam tisztességesnek, hogy nem lehetett választani az idegen nyelvet, amelyet tanulnunk kellet. 
Emellett nem sok olyan tantárgy volt, amit nem szerettem, és kiemelni mint kedvenc, nyilván a fizikát tudnám, már csak azért is 
mert az egyetemen nagy hasznát vettem, és természetesen a tornaórákat, melyekből nem bántam volna, ha több is lett volna az 
órarendben.

–Milyen volt az akkori tanár-diák viszony?
B.I: A mai világot véve kiindulópontnak, régebb több volt a tisztelet a tanárok felé, ami sajnálatos módon ma már nem 

annyira igaz. Tanáraimtól nem féltem, nem adtak okot rá, még az orosz tanárral is jó viszonyom volt. A tanárok is tiszteletben 
tartották az életünket és belátták, hogy nem csak egyetlen tantárgyból kell jók legyünk. Tizenegyedik osztálytól fölfele pedig 
már-már felnőttként tekintettek ránk. Az életre is neveltek közben minket. Akkoriban nem csak egymás között, hanem a 
tanárainkkal is közvetlenebbek voltunk, ez annak köszönhető, hogy régebb internet nem létezett, így mindent személyesen 
intéztünk. Ez volt az igazi.

–Mennyire kellet megharcolni a jó jegyekért?
B.I: Folyamatosan oda kellet tenni magad, de érezhető volt egy bizonyos tanulási hullám, mely automatikusan vitt magával, 

hála annak a tanulási közegnek melyben mindenki a maximálisat próbálta kihozni magából, mindenki törekedett a legjobbnak 
lenni, de ezt mind a saját érdekünkért. Legalábbis én azért.

–Milyen volt a tanuláshoz való viszonyotok, volt versengés?
B.I: Ahogy az előbb is említettem, mindenki eredményeket próbált fölmutatni. Sohasem voltam az éltanulók között, de azért 

mindig benne voltam legalább az első tízben. Személyesen nem harcoltam azért, hogy mondjuk első tanuló legyek, de ha valaki 
olyasmit mondott nekem, hogy nem vagyok képes valamire, azért is megcsináltam. A rossz jegyek természetesen mindenkit letör-
tek, de ahogy érzékeltem, ez még nagyjából a mai napig is így van. Ha elő is fordult az, hogy ilyenben volt részem, az természetesen 
az én hibámból adódott, nem voltam eléggé figyelmes, vagy valami ehhez hasonló.
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–Hogyan teltek a szünetek?
B.I: Mindenki várta a szüneteket, ez így természetes, úgy gondolom. Néha az elfelejtett házi feladatok írására volt alkalmas, 

néha, pihenésképpen egy jó kis sétára. Előfordult persze olyan helyzet is, amikor a tanár megfeledkezett a szünetünkről, ilyen-
kor rendszerint rövidebb volt a szabadidőnk, mint amilyen kellett volna legyen, de a szüneteink mindig jó hangulatban teltek.

Jelenleg a Székely Mikó Kollégiumban nagyon sok, tanórán kívüli tevékenység is folyik. Kiváncsi voltam, a 80-as 
évek diákjainak milyen szabadidős elfoglaltsága volt, akár olyan dolgokra is, melyek nem a tanulással kapcsolatosak.

–Volt akkor is büfé? Melyek voltak a legnépszerűbb áruk?
B.I: Volt. Igaz akkoriban nem lehetett annyira sok terméket kapni, de szerintem nagy szavak, hogy már akkor is volt büfénk. 

Emlékezetem szerint nem voltak olyan áruk, melyek valami miatt is népszerűbbek lettek volna, de ami elsőre eszembe jutott, az 
a hosszú kifli és a mákos kifli volt.

–Voltál-e tagja bármilyen iskolai csapatnak, csoportnak? Versenyekre jártál?
B.I: Nem igazán voltam tagja semminek, hiszen a kórusban nem tudtam tevékenykedni, sem a tánccsoportban, hiszen nem 

voltak meg az azokhoz szükséges képességeim. Tantárgyversenyek voltak már akkor is. Én részt vettem földrajz és német tantár-
gyversenyeken. Utóbbiból kiváltképp jó voltam, hiszen már kilencedik osztály előtt is beszéltem valamennyire németül.

–Milyen gyakran szerveztek kirándulást számotokra és hova?
B.I: Voltak kirándulásaink, persze nem annyi, mint a mostani generációnak, és a líceumi osztályokat amúgy sem szokták 

sokszor kirándulni vinni. Amikor voltunk, olyankor kizárólag Románia területén belül kirándultunk, mivel külföldre nem nagyon 
lehetett akkor kijutni.

–Mesélj a szeptemberi mezőgazdasági gyakorlatról!
B.I: Minden év elején két-három hétig vitték a diákokat, a mi térségünkben inkább krumplit szedni. A matek tanáraink ezt a 

helyzetet okosan kihasználták: a reggeli buszok megjövetele előtt még sort kerítettek egy gyors matekozásra. A gyerekeket a 
földekről egyébként hamar hazaengedték, ám a munka az mégis munka volt, de jutott idő csínytevésre is, mely enyhítette a munka 
fáradalmait és jó emlékekként íródtak be az életünkbe.

–Emlékszel még valamilyen más, iskolán kívüli tevékenységre?
B.I: Voltak például különféle szervezett események és a kommunista ünnepek. Év végén még egy tornaünnepélyre is 

sor került, mely során az iskolák különféle koreográfiákat mutattak be, ezt pedig a mostani municípiumi stadion helyszí-
nén valósították meg.

–Milyenek voltak a diákbulik? Milyen zenéket hallgattatok?
B.I: Voltak, de nem ilyen sűrűn és ilyen késői órákig, mint mostanában. Ezek az események az ebédlőben voltak megtartva. 

Mindent bulit egy osztály szervezett meg, de részt vehetett rajta bárki, más osztályokból is. Mi is sokat szerveztünk. Ilyenkor a 
szendvicsek árulásával lehetett osztálypénzt szerezni. A zenét itthonról vittük magunkkal, a saját kazettás magnónkon, de segítsé-
günkre volt a fizika laborból szerzett erősítő és hangfal. Ugyanezekkel volt előállítva a nagyszünetben szóló zene is. A mi időnkben 
a Modern Talking, C.C.Catch és a Bad Boys Blue volt a népszerű. A rockzenét is sokan szerettük, ám ezt nem éppen engedélyezte 
a rendszer és elég rossz szemmel nézték, jobban mondva nem szívesen engedték, hogy ezt hallgassuk.

–Mitől volt “menő” akkor egy diák?
B.I: Ha külföldről beszerzett termékei voltak: írószerek és más iskolai felszerelések, ruhák stb. Nekem is akadt elvétve egy pár 

ilyen. Ezeket a termékeket viszont itthon is meg lehetett találni egy helyen, a mostani Bodok Szálloda földszintjén lévő “Shop”-ban, 
ahol csak valutával lehetett vásárolni, de itt is inkább csak külföldiek vásároltak.
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A beszélgetés utolsó részében arról faggattam édesapámat, milyen volt mikós diáknak lenni, érezte-e azt a bizonyos 
„mikós szellem”-et.

B.I: Sokan éreztették is velünk, olyankor leginkább, amikor egy teljesen más helyen, főleg falun megemlítetted, hogy mikós 
diák vagy és ezért felnéztek rád. Jó érzés volt. Tudta mindenki, hogy ide bejutni és itt tanulni nem könnyű. Én is így éreztem, s azt 
is tudtam, hogy bizonyítanom kell másoknak is, de legfőképp magamnak, ha nem is az elsők között. Az iskola hírneve kötelezett, 
hogy tanuljak.

–Milyen értékeket kaptál az iskoládtól?
B.I: Egy olyan képzést adott nekem, amelynek köszönhetően elsőre sikerült bejutnom az autómérnöki egyetemre. Ez köszönhe-

tő az egyéni tudásomnak, de ugyanakkor annak a közegnek is, amelyben tanulhattam, mert sohasem hagytam alább, mindig is 
tisztában voltam a kötelezettségeimmel. A tanulás mellett életre szóló barátságokat is kötöttem, olyan emberekkel, akik az életem 
során kisegítettek engem és ez kölcsönös volt. Ezek mind olyan dolgok, amikért hálás vagyok.

–Mi a legmeghatározóbb emlék, ha a mikós éveidre tekintesz vissza?
B.I: Amikor sikerült tizenegyedikben is visszajutnom a Mikóba, tudatosult bennem, hogy ez egy olyan hely ahol magas fokú 

képzést kaphatok. Abban a pillanatban választottam a Mikót teljesen a saját döntésemből.

–A karrieredben tudtad-e hasznosítani az itt szerzett tudást?
B.I: Folyamatosan. Ez egy olyan alapképzés volt, mely végig kísérte az iskola utáni tanulmányaimat is. Mindig hasznát vettem, 

sőt még mai napig is hasznát veszem annak a sok információnak, melyet régen megszereztem és most már tudom, hogy nem 
vesztek kárba és megérte küzdeni. Adott egy bizonyos önérzetet, vagy jobban mondva önbizalmat, hogy én nem akárki vagyok. Én 
a Mikóban végeztem!

Egy utolsó kérdés, melyre a beszélgetés kezdete óta kíváncsi voltam, ezért nem hagyhattam ki.

–Mit jelent számodra, hogy gyermeked ugyanazon helyen folytatja tanulmányait életének ugyanabban a szakaszá-
ban, mint te?

B.I: Mivel már több osztálytalálkozónk volt, folyamatosan hallottam, ahogy régi osztálytársaim legtöbbjének a gyermeke mi-
kós diák lett, esetleg mikós diák volt, ezért természetesen én is szerettem volna, ha az én gyermekem is ugyanott folytatja a 
tanulmányait, ahol én. Mivel hozzám hasonlóan ugyancsak kilencediktől kerültél ide, a választásod előtt nem szerettelek volna 
befolyásolni, mivel úgy gondoltam, elég érett vagy már ahhoz, hogy eldöntsd mi a legjobb számodra. Amikor a legvégén kiderült, 
hogy a Mikóra esett a választásod, akkor nagyon boldog voltam és eltöltött a büszkeség érzése is. Lelkem mélyén remélem, hogy 
a második gyerekem is a Mikót fogja választani, mert tudom, hogy egy olyan helyen fog tanulni mely a jövője számára megfelelő.
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Braun Bernadett Armella

Gitártanárom története
Történet a hajviseletről, 1995-ről, és a szolidaritásról

A nevem Braun Bernadett Armella és 2012-óta vagyok a Székely Mikó Kollégium diákja, jelenleg a VII. B osztályba járok. A mesé-
lésben édesanyám és kedvenc gitártanárom, Tinca Teddy segített. Annak dacára, hogy a pályázati kiírás a családot célozza meg, én 
nem csak a családom adatait rögzítem, hanem szeretve tisztelt, már-már családtagomnak számító Tinca Teddy visszaemlékezéseit 
is. Annál is inkább, mert neve fogalommá vált a sepsiszentgyörgyi, erdélyi és a romániai zenei szakmában.
Édesanyám – lánykori nevén Bács Armella – itt kezdte a tanulmányait, 1986-ban. Azt mesélte nekem, hogy abban az évben tíz első 
osztály indult – nem mint a napjaikban jellemző három vagy négy osztály – negyven fős létszámokkal. Kötelező volt az egyenruha és 
minden reggel úgy kezdődött, hogy elénekelték a himnuszt. Akkoriban a Székely Mikó Kollégium vegyes – román-magyar – iskola 
volt, ezért sajnos édesanyám csak négy évig járt ide. Az 1989-es forradalom után a román osztályokat áthelyezték a mostani Mihai 
Viteazulba és mivel ő román osztályban volt, ezért neki is át kellett mennie. 
Tinca Teddy tanárom itt kezdte tanulmányait 1985-ben és itt is járt egészen 1997-ig. Nagyon jól tanult. Már óvodás korában tudott 
írni-olvasni de a matek sosem kötötte le úgy, mint a zene. Édesanyja a zeneiskolába szerette volna adni a fiát, aki kitűnő zenei ér-
zékkel volt megáldva, minden ritmust könnyedén „lekopogtatott” hallás után. Az édesapja viszont – fizikatanár lévén – azt mondta, 
hogy az ő fiából ne legyen zenész, hanem legyen inkább fizikus.
A szülei nem voltak szigorúak, ezért nem szóltak bele, hogy hosszú haja volt. 1995-ben, tizedikes korában András barátjával együtt 
felhívatták az igazgatóságra, ahol azt követelték tőlük, hogy vágassák le a hajukat. Eldöntötték, hogy ugyan levágatják a hajukat, 
de nem úgy ahogy elvárják. Akkoriban egyforma hajviselet volt, de mivel ők azt nem szerették volna, az állomás negyedben találtak 
egy ügyes idős fodrászt, aki olyan frizurát készített nekik, amilyet ők szerettek volna. András féloldalt leborotválta és féloldalt 
meghagyta a vállig érő hosszú haját. Teddy a mongol kultúrából kiindulva a két füle felett és középen három copfot hagyott, a többit 
leborotváltatta. Ezekkel a frizurákkal sikerült a fiúknak még jobban feldühíteni a tanárokat és a vezetőséget olyannyira, hogy a 
kicsapás veszélye fenyegette őket.
Mivel mindketten jó tanulók voltak – Teddy többszörös megyei első helyezett volt magyar irodalomból és az országos versenyekben 
is jó helyezéseket ért el – ezért nem volt mibe belekössenek. Azon a napon, amikor megjelentek az új frizurájukkal, az első óra  ro-
mán volt. A legfelső emeleten volt az osztálytermük. Elindult egy mozgalom a diákok között, mert mindenki kíváncsi volt a frizurájuk-
ra még azok is, akiket nem ismertek. Mindenki hangoztatta, hogy milyen menő, milyen vagány a hajuk, de a fiúk azt mondták, hogy:

–Vagány, vagány, de lehet, hogy emiatt ki fognak csapni.

A többi diák kiállt mellettük és azt mondták, ha titeket kirúgnak, mi sem jövünk iskolába.
Teddy elmesélte, hogy a „laza” tanárok voltak jobban felháborodva. Elképedve mondogatták, hogy hova viszik az iskola hírnevét, 
viszont a szigorú, vaskalapos biológiatanár, akit senki sem látott mosolyogni, jót nevetett rajtuk, és megkérdezte:

–Hogy néztek ki?!

A hosszú beszélgetések és egyeztetések a szülők és tanárok között végül azt eredményezte, hogy nem csapták ki a renitenseket.
A fiúk egy hét múlva vágatták csak le a hajukat, és a két év múlva készült tablóképen már vállig érő, hosszú hajjal szerepelnek.

A Székely Mikó Kollégium mindig egy összetartó iskola volt, melyre fényes bizonyíték a diákok kiállása a hosszú haj viseléséért.
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Damokos Dóra

Diákévek az ’50-es évek Mikójában 

A középiskola nagyban befolyásolja az ember jövőképét. A személyiség ilyenkor még alakulóban van. A középiskola négy éve 
alatt dől el, hogy úgymond jó, vagy esetleg rossz emberek leszünk felnőtt korunkban. Legalább is én így gondoltam életem na-
gyobbik részében. Nyolcadik osztályban úgy döntöttem, hogy a Székely Mikó Kollégiumban szeretném folytatni a tanulmányaimat, 
követve a már nagytatáim, édesapám és nővérem által kitaposott utat, akik szintén a Mikóban végeztek. Úgy gondoltam, hogy a Mikó 
olyan értékeket fog közvetíteni számomra, amelyek segítenek jó embernek maradni és jobb emberré válni. Tizedik osztály környékén 
azonban rájöttem, hogy az élet valójában nem olyan fekete és fehér, mint amilyennek eleinte képzeltem. Nincs olyan, hogy jó vagy 
rossz ember, mivel ezeket a jelzőket igazából csak mások aggatják ránk, a tetteink és a szavaink alapján. Ezért pontosabb úgy 
fogalmazni, hogy a jó középiskola próbál olyan gondolkodást kialakítani bennünk, amelyek alapján a későbbiekben a döntéseinket a 
legjobb tudásunkat felhasználva, a saját értékrendünk szerint hozzuk meg a mindennapjainkban. Az, hogy milyen emberré fogok vál-
ni a jövőben, még csak most van alakulóban, de én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy büszkévé tegyem édesapámat, 
és a nagyapámat, akik sajnos már nem lehetnek velünk.

Mielőtt elkezdeném taglalni az elődeim Székely Mikó Kollégiummal való kapcsolatát, el kell mondanom, hogy mivel az 1950-es 
évek kommunista időszak volt, ez nagyban befolyásolta az akkori emberek életmódját, gondolkodását, korlátozta őket és az akkori 
rendszer szerint egyes embereket a „helyes útra” kellett terelni. Nekem nem tisztem politizálni, egyrészt, mert nem vagyok rá a 
legmegfelelőbb ember, másrészt, az iskolában is csak súroltuk ezeket a témákat, tehát a tudásom hiányos, harmadrészt, én soha 
nem éltem a kommunizmusban. Ámbár úgy gondolom, hogy a jó és a rossz ember példájára a különböző eszméket sem lehet csak 
jónak, vagy csak rossznak beskatulyázni. Minden egy skálán helyezkedik el, van olyan értékrend, amely egyes emberek számára 
közelebb áll a jóhoz, mint a rosszhoz, és fordítva, de tény, hogy egyes emberek megkülönböztetve voltak másokkal szemben abban 
az időszakban. 

A kor hangulatának megteremtéséhez a nagymamám szavait idézem: „Minden diktatúra kialakításához kell egy ellen-
ség megjelölése, a többség meggyőzése a cél eléréshez. A bolsevizmus az arisztokráciát, klérust, földbirtokosságot, nagy- és 
kisiparosokat, a másképp gondolkodó értelmiséget tette meg ellenségnek, hogy maga mellé állítsa a lakosság többségét. 

A jól működő propagandagépezet megtalálta a maga embereit, akik beszivárogtak minden közösségbe, gyárakba, iskolákba, ba-
ráti körökbe, be egészen a családi közösségekig. A megfigyelő hálózatok tevékenységére még napjainkban is újabb fény derül. 

Az úgynevezett osztályharc az 50’ években érte el tetőfokát”1. Ennek az eszmének estek áldozatul apai nagyapám és testvére, 
akik 1954-ben és 1952-ben végeztek a Mikóban, illetve anyai nagyapám is, aki 1959-ben végezte el a tíz osztályt. Mivel, saj-
nos már jóval a dolgozat elkészítése előtt elhunyt mind a nagybátyám, Damokos Álmos Sámuel, mind testvéröccse, vagyis nagy-
apám, Damokos Csaba István, ezért nagymamám, Damokos Csabáné Gálfalvy Ilona visszaemlékezéseire kellett hagyatkoznom. 

Damokos Álmos Sámuel volt az első a családban, aki a Mikóba járt. 1934. augusztus 22-én született, mint Damokos Gyula és 
Tana Júlia elsőszülöttje. Az elemi osztályokat Alsócsernátonban kezdte el 1940-ben és 1944-ben fejezte be. 1945-ben iratkozott be 
az akkori nevén Magyar Fiúlíceum I.B osztályába, és itt érettségizett 1952-ben. Később villanyszerelőként dolgozik, majd 1954-ben 
besorozzák a katonaságba, a Duna Deltánál végez munkaszolgálatot. Majd leszerelte után a Cigarettagyárnál dolgozik, mint vil-
lanyszerelő. A 4.sz. Építővállalatnál szintén villanyszerelőként munkálkodik egészen 1988. augusztus 24-én bekövetkezett haláláig. 
Rövid élete során rengeteg tragédiát kellett elszenvednie.

Családunk első feljegyzései a XIV századból származnak. Nyujtódi Domokos fia, Pál felvette az apja nevét, megváltoztatva az 
első o betűt a-ra. Valószínűleg a gúnyneve lehetett, mindenki így hívta és egy idő után a valódi családneve már nem volt releváns. 
Több különböző háromszéki településen is maradtak fent Damokos kúriák, de a legtöbb Csernátonban van. Ennek az az oka, hogy 

1 Damokos Csabáné Gálfalvy Ilona, „Mi, az 54-esek/X. osztály” Sepsiszentgyörgy ANGEO EXPRESS 2014 
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családi hagyomány volt a földbirtokokat csak egy másik családtagnak eladni. Mindig volt olyan, aki tovább gazdálkodott, míg mások 
jogászatot, medicinát vagy más hivatást választottak.

Álmos édesapja, Damokos Gyula is agrártudományokat végzett Kolozsváron, és a földeket rendezte. 1939-ben behívták hadgya-
korlatra a román hadsereghez. Ott átvészelt egy légúti fertőzést, majd tavasszal hazakerülve várták a mezőgazdasági munkák a csa-
ládi földbirtokokon. Ha kellett, még éjjel is szántotta a földeket a traktorral. 1941-ben kiderült, hogy a légúti fertőzés rosszabbodott, 
és gennyes mellhártyagyulladással társult. 1942-ben jobblétre szenderült, hátrahagyva alig 8 és 6 éves kisfiait.  Az özvegy édesanya 
támogatást kapott a szüleitől, a két gyerek felneveléséhez.

1945-ben a földreform 50 hektárra csökkentette a családi birtokot, majd 1949.március 2-án újabb csapás éri a családot, ugyanis 
bevezették az 1949/187-es paragrafust. A rendelkezés értelmében minden ingó és ingatlan vagyont kisajátított az állam. Az egész 
országban százával fogdosták össze a kis-és nagybirtokosokat, kényszerítették, hogy hagyják el saját földjeiket, és egy másik 
városba szállították, azt nevezték ki az új lakhelyüknek, amelyet nem szabadott többé elhagyniuk. „Elhurcoltak mindenkit a csecse-
mőktől az öregekig.”2- mondta nagymamám. 

1949. március másodikáról harmadikára virradó reggel felverték az évszázadokon keresztül Damokosok által birtokolt családi 
házból a két, 12 és 14 éves kisfiút, és az özvegy édesanyát. Azt mondták, hogy ez a birtok többet nem az övék, a csonka családot 
felrakták egy teherautóra, egy félbőröndnyi ruhával, és cipővel, amit kapkodva tudtak csak összeszedni azon 3 perc alatt, amíg el 
kellett hagyniuk a házat. Dédnagymamámnak még használnia kellett a mosdót, habár ezt csak egy nyitott ajtónál kajla, vigyorgó te-
kintetek kíséretében tudta elvégezni. Hátrahagyva minden földet, házat, lovat, állatot, megszeppenve, álmosan, az ágyból kirángatva, 
értetlenkedve, kizsákmányolva és csendben hagyták el otthonukat. 

Öröm az ürömben, hogy Sepsiszentgyörgyre hozták őket, ahol rengeteg hasonló helyzetű család várta, hogy az igazolványukba 
bepecsételjék a D.O. (Domniciu Obligatoriu) betűket, és felszólították őket, hogy minden hétfőn jelentkezzenek a rendőrségen. Néha 
random látogatásokat is beiktattak lakhelyeinél, nehogy elhagyják a város területét.

Dédnagymamám, Tana Júlia a még élő édesanyjánál, Tana Virginiánál kapott menedéket a kis családja számára. Tana Virginiától 
elvették a nyugdíját, mert menekülteket fogadott be, hiába, hogy a saját lányának adott szállást. 

Egy érdekes adalék, hogy amikor 1949-ben kitelepítették a családot és ott kellett hagyniuk az egész gazdaságot, mindenféle 
jószágokat és négylábúakat, a Damokos-fiúk legjobban a lovak elvesztését sajnálták, mivel az évek folyamán az istállók állandó 
kiegészítője volt egy-két Muraközi ló. Ezekről a lovakról azt kell tudni, hogy nagyon nyugodt vérmérsékletűek, viszont igen ta-
nulékonyak, és nagyon nagy izomtónussal rendelkeztek, általában mezőgazdasági munkáknál hasznosították őket. 1950. május 
1-én felvonulást rendeztek a sepsiszentgyörgyi főtéren. A sort hintók, lovaskocsik, mezőgazdasági traktorok alkották. A menetelők 
között voltak a csernátoni lovászok is, nagyapámék lovaival és szekerével. Ahogy mentek el a Mikó előtt Álmos elkiáltotta magát: 

„Juci, Ráró, hó!” A lovak megálltak, megállt az egész ment is, és hiába ostorozták a lovászok kétségbeesetten az állatokat, ők nem 
mozdultak egy lépést sem. A lovászok sejtették, hogy az „úrfiak” valahol itt vannak. Álmos is megijedt, hogy mit csinált és ismét 
odakiáltott a lovaknak: „Juci, Ráró, gyí!”, erre a hatalmas Muraköziek elindultak. A menet pedig folytathatta az útját. 

Damokos Álmos Sámuel 1952-ben érettségizett, ámbár abban az évben nem kerülhetett fel a tablóra, mivel kitelepített család 
gyermeke volt. Csak a 25 éves érettségi találkozó alkalmával rakták fel a tabló szélére azt a hat embert, akik ugyan az osztály részei 
voltak, mégsem volt annyi joguk, mint a többinek. A kommunista diktatúra ellenségnek tekintette őket. Az érettségi banketten 
sem szabadott részt venniük. Ők hatan az akkori Székely-vendéglőben ünnepeltek, de mivel egy órakor véget ért a mulatság, úgy 
gondolták, hogy benéznek a Mikó tornatermében ünneplőkhöz. Álmos volt az első, aki kinyitotta az ajtót. Ahogy nyitotta már rögtön 
csukta volna vissza, de már késő volt. Lázár Mihály kijött két kollégájával megkérdezte, hogy: „Ti, kulákok, mit kerestek itt, meg volt 
tiltva, hogy ide jöjjetek!”, azzal Álmos kapott egy pofont, a többiek, pedig elsomfordáltak.3 

Álmos osztálytársai voltak: Fábián János filozófus, és Kónya Ádám, aki földrajz-földtan szakot végzett a Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetemen, de ugyanakkor sok néprajzkutatói munkáját is publikálta és nagy szolgálatára volt a székely népnek.

Damokos Csaba István volt családunk második tagja, aki a Mikóban érettségizett. A család második gyermekeként született 
Álmos után, 1936-ban. Nagymamámat idézve: „Férjem beleszületett az alsócsernátoni Damokos családba, örökölve ennek minden 

2 Damokos Csabáné Gálfalvy Ilona, „Mi, az 54-esek/X. osztály” Sepsiszentgyörgy ANGEO EXPRESS 2014 
3 Nagy Ákos, „Mi, az ’52-esek/” Sepsiszentgyörgy, T3 Kiadó,2007 
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előnyét és hátrányát.”4Hatévesen vesztette el édesapját, majd jöttek a földreformok és a kitelepítés. VI. osztályig az 1.sz. elemi 
iskolában tanult, majd VII. osztályban beiratkozott a Székely Mikó Kollégiumba. 

Orosztanára Dani Árpád volt, aki nagyon számon kérő, rendszerető ember volt, nem mellesleg hitt az akkori diktatórikus rend-
szerben. Tizedik osztályban rendszeresen fenyegette nagytatámat az évismétlés veszélyével, sőt, volt, hogy kategorikusan kije-
lentette, hogy „a kulákcseték, amíg ő a Mikóban tanít, nem érettségiznek”. Tana Júlia magánórákat kért Csaba fia számára Lurtz 
Helmuth orosztanártól, aki több évig volt fogságban a Szovjetunióban, tehát jól beszélte a nyelvet. A tanár úr megnyugtatta az aggódó 
édesanyát, hogy nem lesz semmi baj a fia felkészült az orosz nyelvből, tudja rendesen az anyagot. Ami a négy fal között történt a 
tanár és a diák között, az rejtély marad, mindenesetre Dani Árpád évismétlésre buktatta Damokos Csabát, tehát a X. osztályt kétszer 
járta, és nem azzal az osztállyal érettségizett, mint amivel kellett volna. 

Az új osztálya nagyon megértő és befogadó volt. Fábián Lajos az új osztályfőnök, aki szintén oroszt tanított, a rendőrségen 
engedélyt kért, hogy Damokos Csaba diákja elhagyhassa a várost egy rövid, érettségi utáni kirándulásra Brassóba. A rengeteg orosz 
tanulásnak biztos volt értelme. Egy 1969-ben nagy üggyel-bajjal megszervezett kirándulás során nagyszüleim és néhány barátjuk 
átjutott a román-orosz határon. (Akkoriban Ukrajna és Moldova Szovjetunióhoz tartoztak.) A Chișinăuba és Odesszába vezető úton 
nagytatám folyékonyan olvasta a cirill betűkkel nyomtatott útjelző- és reklámtáblákat, amelyekre románul voltak ugyan írva a 
szavak, de nem a megszokott latin betűkkel.

A nagytatám tehát 1954-ben érettségizett, a X. osztály elvégzése után, nem XII. után. Ennek az nézőpontnak is volt egy orszá-
gos vonzata. Nagymamám Marosvásárhelyen tanult egy szaklíceumban. Édesapja kisiparos volt, ők is a „süllyesztett kategóriába” 
tartoztak. Akkoriban a kulákoknak Marosvásárhelyen lehetetlen volt elméleti líceumba járniuk. A középiskola harmadik évében járt, 
amikor is 1953. március elején egyik nap bejött az osztályfőnök és azt mondta, hogy az iskola ezennel bezárja a kapuit, mindenki 
csomagoljon és menjen haza. Minden előzmény nélkül megszüntették az iskolát. Marosvásárhelyen 12 ilyen szaklíceumot zártak 
be, és küldték a diákokat az utcára. Ennek az előzménye az volt, hogy 1953. március 5-én meghalt Joszif Sztálin, a Szovjet-
unió minisztertanácsának elnöke. Aznap országszerte minden embert kirendeltek a főterekre, és ott kellett ülni a déli harangszóig.                   
Mivel kiestek az érettségizők, nagy munkaerőhiány keletkezett a következő években, ezért hozták az érettségit a X. osztály végére, 
hogy valamilyen formában pótolják azt.

Érettségit kellett tenni románból, magyarból, történelemből, matematikából, fizikából, kémiából, valamint egy idegen nyelvből 
stb. Nagytatám nagyon szerette Salamon tanár urat, ezért franciát tanult. A Székely Mikó Kollégium végig színvonalas oktatást adott 
a diákjai számára, minden körülmények között. Nagy hangsúlyt fektettek a sportra, a magyar irodalomra és kultúrára, a magyar 
történelemre, zenei oktatásra, különböző idegen nyelvekre, például franciára, németre, oroszra. Az angol még akkor nem volt annyira 
elterjedt. Az oktatás reggel nyolctól kettőig zajlott.

Legkedveltebb tanárai Rácz Gábor, Harkó József, illetve Salamon Sándor, aki jó pedagógiai érzékkel rendelkezett, a félárva kisfiút 
különböző feladatokkal bízta meg, érdekelte, hogy minden rendben van-e otthon, és néha friss kiflivel is megajándékozta. 

Az érettségi után a katonaságnál különböző gépeket javított, de bányászbalesetet szenvedett, amely során, majdnem amputálni 
kellett a jobb karját. Felépülte után ismét villanyszerelőként dolgozott, majd megtanulta a harangozás elektromos úton való vezérlését. 
Háromszéken 40 harangot automatizált ilyen módon. Amikor elmentek nagymamámmal egy-egy ilyen templom előtt, akkor mindig 
megjegyezte viccesen, hogy: „Itt is én harangozok”. 1995-ben nyugdíjazták, majd 2010-ben betegség következtében elhunyt.

  Anyai nagyapám, Zágoni Csaba 1942. április 19-én született Zágoni Albert és Orbán Margit harmadik fiúgyermekeként. 1948-
ban beiratkozik a Székely Mikó Kollégiumba. Nyolcadik osztályos korában átiratkozik az esti tagozatra és ott folytatja tanulmányait 
X.-es koráig, vagyis 1959-ig, amikor sikeres érettségi vizsgát tesz. A kötelező katonai szolgálatot Bukarestben teljesítette. Vulkani-
zálóként dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. 

Az elemi osztálya a régi „kicsimikóban” volt, általános iskolában átkerült a nagy épület földszinti, utcára néző folyosójára. 
Az elemi osztályok első és második évében mindig kaptak csukamájolajat, őszi kirándulásként pedig mindig elvitték őket bükk-mak-
kot szedni. Nagytatám elbeszélése alapján ők nagyon tisztelték a fölöttük lévő diákokat. Volt olyan, hogy a nagyszünetben a nagyok 
sorba állították a kisdiákokat és tornáztatták őket, vagy focizás közben elvették a labdájukat, és felrúgták jó magasra, azt kiabálva, 

4 Damokos Csabáné Gálfalvy Ilona, „Mi, az 54-esek/X. osztály” Sepsiszentgyörgy ANGEO EXPRESS 2014 
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hogy „javítsd meg”. Akkoriban csak fiúiskola volt a Mikó. Tornatanáruk Benedek Sándor volt. Tornaórán métalabdáztak, kidobóst 
játszottak, vagy egy hosszú forgó kötelet kellett átugraniuk. Ha késve ugrottak, akkor a kötél rátekeredett a lábukra, és nagyokat 
lehetett esni.

Lakott a nagytatám akkori szomszédságában egy tanfelügyelő, aki megneszelte, hogy a szomszédságából egy „kizsákmányoló” 
fia jár az elméleti líceumba. Sikeres közbenjárása eredményeként a hetedik osztály év végén kirakták az iskolából a nagytatámat. 
Kényszermegoldásként beiratkozott az esti líceumba, ahol az a Dani Árpád tanította oroszból őt is, aki évismétlésre buktatta apai 
nagyapámat. A tantárgyból meg kellett tanulni a híres orosz Katyusát, de számon kérte a főnévi ige ragozását, illetve a cirill betűk 
használatát. Az oktatás este 6 órakor kezdődött, és 9 vagy 10 óráig tartott. Egy iskolai év három vagy négy évharmadból, vagy évne-
gyedből állt, és minden tantárgyból kellett 5-6 jegy, hogy lezárhassák őket. Oroszból minden órán feleltek, de más tantárgyakból is 
volt mit készülni. Salamon Sándor tanította őket románból, minden órára kopjafával jött be, és minden óra után egy törött kopjafával 
távozott. Berekméri matek tanár úr, pedig a rossz diákokat krétával vagy kulcscsomóval dobálta. Mindig egyenruhában kellett meg-
jelenni az iskolában. Mivel nem nagyon lehetett cipőt vásárolni, az iskola levette a méreteket a diákokról, és egyszerre megrendelte 
mindenkinek. Persze nagytatám nem élvezhette ezeket az előnyöket, mert esti tagozatba járt.

 Az érettségi vizsgát 1959-ben a nappali tagozatosokkal együtt rakták le, ugyanazon teremben, és ugyanazon tételek kidolgozásával. 
Esti tagozat lévén sosem volt osztálytalálkozójuk, viszont érettségi után is tartotta a kapcsolatot néhány diákkori munkatársával.

A kommunizmusban azok az emberek, akik az életben vitték valamire, nagyon megjárták. A közösségekből kinézték őket, és az 
állam is hátráltatta őket a boldogulásban. A gazdaság csak papíron mutatott növekvő tendenciát, a való életben azonban az emberek 
órákat álltak sorban egy fél kiló kenyérért, és volt, hogy nem is jutott, hiába volt pénze és ételjegye az embernek. Nagymamám 
szavaival élve „Az egy olyan sötét időszak volt, hogy mai ésszel azt mondja az ember, hogy rendellenes volt minden. Nem mintha 
most minden olyan tökéletes lenne, de legalább nincs az a pokoli állapot, hogy megfosszák mindentől az embert, ha valamire is vitte 
az életben, és most már mindent lehet kapni az üzletekben.” 

A Mikó mindig is jó alapot nyújtott az ott tanuló diákjainak, mindegy, milyen időket éltek. Ezt a mutatja példának az a számos 
neves ember, aki az iskolában végzett és sokra vitte.

A dolgozatot Damokos Csabáné Gálfalvy Ilona, és Zágoni Csaba elmondásai alapján készült
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Dancs Ádám

Családom és a Székely Mikó Kollégium 

A családom, mint sok háromszéki család történelme is, része a Székely Mikó Kollégium történelmének. Felmenőim 
között van mikós véndiák, diák és tanár is. 

Nagyapám, Dancs Árpád az iskolánkban volt diák és zenetanár, aki 1968-ban került az intézménybe, majd Péter 
Albert és Péter Sándor tanár urakkal újra létrehozta a tánc-, ének- és zenekarból álló Népi Együttest. A csoport olyan 
nagy sikernek örvendett, hogy a kommunizmus ideje alatt az országot végig járták, és még a magyarországi iskolákba 
is ellátogathattak, ahol örömmel fogadták az erdélyi vendégeket. Az iskolánk ünnepségeire újra összeállt az együttes, 
de már Mikós Véndiákok Népi Együttese néven szerepel, ahol nagyapám a karmester szerepét tölti be. Az iskola 110. 
évfordulójára Czegő Zoltán költővel megalkotta az Igazat vallani művet, amely az iskolánk himnusza lett. A 2017-es 
évben az iskolánk igazgató asszonya és a véndiákok támogatásával átvehette a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség 
Ezüstgyopár és a város Pro Urbe díjakat. Nyugdíjas éveiben könyveket ír és zenemű kiadót működtet. 

Hogyan lettél mikós diák?

„Sepsiszentgyörgyön születtem, kisiparos szülőktől. Édesapám vegyeskereskedő volt, de amikor az elvtársak elvették a családi 
házunkban levő üzletét, sőt a két szoba-konyhás lakásunkba még egy IMSZ aktivista-leányt is belakoltattak, akkor visszatért 
ahhoz a foglalkozáshoz, amit a legkevésbé szeretett, a férfifodrászathoz. Édesanyám varrónő volt. Mivel ez még magánkézben levő, 
megengedett foglalkozás volt, mégis elemi iskolai éveimben végig kísért a megbélyegzés, hogy kizsákmányoló-, osztályellenség 
csemete vagyok. Ennek az volt a következménye, hogy kezdetben nem lehettem pionír és majd a felvételi vizsgámon is hátrány volt, 
de erről később... 

1952-ben, annak rendje szerint beírattak a Kós Károly tervezte, volt Református iskolába, amelyet egyszerűen Magyar Tannyelvű 
3-as számú hétosztályos iskolának tituláltak. Miután elvégeztem az elemi osztályokat, természetesen mikós diák szerettem volna 
lenni, már csak azért is, mert felmenőimnek valamennyiüknek volt köze e patinás nagy hírű iskolához. Nagytatám, aki fegyverko-
vács, lakatos és vízszerelő volt, annak idején ő szerelte az iskola vízhálózatát, édesapám elemi iskoláit ott végezte. Szeptemberben 
a sikeres felvételi után megkezdtük a 8. osztályt, az 1-es számú Középiskolában - akkor így hívták a Székely Mikó Kollégiumot. 
Annak ellenére, hogy ezt utóbbi nevet nem szabadott használni, többen csak Mikónak mondták, ezért volt olyan új osztálytársunk, 
aki az egész név-dolgot nem értve, szentül meg volt győződve, hogy arról a modern, vonzó kisugárzású biológia tanárnőről, Mikó 
Juditról nevezték el, akitől a lányok oly nagyon rettegtek, de a fiúk megkülönböztetett bánásmódban részesültek. Mint frissen 
odakerült kisdiákok, elég bátortalanok voltunk. Akiknek már hazai pálya volt a Mikó, tudták, melyik tanárnál lehet rendetlenkedni 
és ezzel vissza is éltek. A drága jólélek Tiboldi tanár úr (Tibici) ezek közé tatozott, történelem és ALA órán alig tudott csendet tartani. 
Ellenben, Becsei tanár úr (Bonus, néha Hipopotanus) latin óráit lélegzetvisszafojtva figyeltük, pláne mikor a „Hannibal ante portas” 
következett. Egyenruha, egyensapka, a karszám kötelező volt és délután 5 óra után nem volt ajánlatos tanárral találkozni a városban, 
ennek ellenére a lógások elkezdődtek. A 8. osztály egyetlen szenzációja Maksai Pista, Lichtfuss Jóska és Szabó Jenő „nagyszabású” 
lelépése volt, Szentivánig meg sem álltak.

De hát jött a hétvégi négyszög, ahol mindig az egész iskola tanulói előtt bejelentették a nagyobb kihágást elkövetőket, akiket 
szigorúan megbüntettek annak rendje-módja szerint. A súlyosabb esetekben egy székre felállítva az iskolaudvar közepén hirdették 
ki az ítéletet: Jóskát és Jenőt kicsapták, István valahogy megúszta. 

Az igazgatónk a rendkívül szigorúságot sugárzó Nemes Antal, mikor végig ment a folyosókon és hallatta a hangját, menekültünk 
még a környékről is. Később, kollegák lettünk és 25 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy igazán megismerjem az igazi, fantasztikus 
humorú, szórakoztató, a régi történeteit szaftosan előadó Tóni bácsit. A közmunkák, hazafias munkák, már elkezdődtek, hol Sugás 
felé az árkot tisztítottuk, de voltunk Illyefalva felé legelő tisztításra, sőt nyáron még a várhegyi-lécfalvi gazdaságba is elvittek 
három hétre, bentlakásos módszerrel, hogy részt vegyünk a mezei munkákban: gyomírtás, kapálás, egyezés. Mindezekhez nem 
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igazán értettünk, több volt a kár, mint a haszon, de élveztük, főként az esti félhomályos döciket, ahol lassan kialakultak a párok. A 
kor nagy eseményei a politikai ünnepek voltak a május elsejei és az augusztus 23–i kivonulások, amelyeket az utcai hangszórókban 
Takó elvtársnő közvetített. Ott ő volt a sztár, frissen dauerolt hajával a színház ablakából konferálta a felvonulókat, megdicsérte az 
élmunkásokat, a földig lehúzta a kullogókat, akik nem teljesítették túl az ötéves tervet.

Valósággal extázisba került, amikor jöttek a kidíszített allegorikus kocsik, amelyeket egyszerűen allergiás kocsiknak nevezett, 
mert ő így tudta, azután, ha nem jutott eszébe semmi, hasonló módon konferált fel: „Jönnek, jönnek, azt sem tudom, hogy kik jönnek! 
Ne, ne elől van Gyorgyú Dézs elvtárs, mint egy gyönyörű fehér békegalamb!” Persze csak a képe volt, azt hozták a Sztálinéval együtt. 

A kilencedik osztályban kezdődött el számunkra is a kor „nagy vívmánya” a termelési gyakorlat. Minden csütörtököt a Dózsa 
György textilgyárban töltöttünk. Katonás sorokban vonultunk le tanáraink vezetésével. A mesterek, Molnár bácsi, aki a „Szövőgyár 
rugójának” nevezte magát, és Szőcs elvtárs, pedig a kellő szigorúsággal már várt ránk. Munkavédelmi kiképzést kaptunk (semmit 
sem szabadott!) és próbáltak megtanítani, az előkészítés, a fonás és szövészet mesterségére. 

Eleinte élveztük, mert nem kellett iskolába menni, de mikor a fonóba olyan szinten kezdték kérni az elméletet, hogy bizony töb-
bet kellett készülni belőle, mint bármelyik tantárgyból és olyan szigorúságot vezettek be, mint a fizetéses alkalmazottaknak, akkor 
már nem is tartottuk olyan jó bulinak az egészet, főként a sok állást, port, és az elviselhetetlen zajt a szövőben. Persze érettségikor 
szakmunkás igazolványt kaptunk.

A diákcsínyek nálunk is jelen voltak, de azokhoz képest, amelyeket később tanárként tapasztaltam, nagyon gyermekcipőben 
jártak. A legnagyobb „hőstettünk” az volt, hogy a diáksapkákat feltettük a táblára. Drága osztályfőnökünk és kiváló magyar tanárunk 
Pető Sándor olyan ribilliót csinált ottmarasztalással, kivizsgálással és egyéb következményekkel, hogy máskor nem mertünk „va-
gánykodni”. 

Az iskolai döcikre is eljártunk, mert az IMSZ szervezett ilyeneket, elvtársi összejövetel címen, miután a két népszerű színész, 
Berkó és Botka által tartott tánctanfolyamon megtanultuk a klasszikus társasági táncokat és az illemszabályokat. Többnyire ezekre 
délután került sor az ebédlőben (csúszdában) szigorú tanári felügyelet és egy szál tangóharmonika mellett. Tilos volt a csókolózás, 
a bedőlés, na meg a ruházat is „ifjú kommunistákhoz” méltó kellett legyen! 

Nekem az első bulim, mielőtt megkezdődött volna, azonnal véget is ért, mikor Komán tanár elvtárs -káder ivadék- észrevette 
a csőnadrágomat. Megkérdezte, hogy cipőkanállal húztam-e fel, és kipenderített. A nyugatról beáramló divat és zene, különösen a 
rock&roll tiltott gyümölcs volt. Az egyetlen, még divatosnak számító tánc, amit elfogadtak a cha-cha-cha volt, különösen, ha Bodor 
Öcsi és az IMSZ titkárunk járta. A twistet csak azután táncolhattunk, amikor az ebédlőnkben is fellépő Bukaresti Vakok zenekara, az 
Optimiştii bemutatta. 

Olyan marhaságokkal tömték az újságokat, hogy milyen jó, hogy nem Amerikában születtünk, mert ott a négereket üldözik és 
a fiatalok Coca-Cola-t kell igyanak és az milyen rossz. Persze amerikai filmeket nem vetítettek, tehát nem igazán láthattuk, hogy 
milyen ott az élet. Az ötvenes években egyetlen amcsi filmet hoztak: Az élet sóját, amelyben a bányászok szörnyen szenvedtek és 
piszkosak voltak. Így maradtak a házibulik, többnyire Köntés Gyurinál, Nagy Áginál. Én is szerveztem néhányat, amikor az ősök el-
utaztak fürdőre Govorára. Hogy akkor mi történt? A bátrabbak csókolóztak, már alakulgattak a későbbi párok, aztán zenét hallgatunk, 
táncoltunk és ittunk, amíg volt mit. Egy alkalommal, mikor elfogyott az apám ribizli- és füge-bora, Geri jó hangulatában észrevett 
még egy teli üveget a kamra mellett.

Nekiszökött, jól meghúzta és rettenetesen elkezdett köpködni, ami nem volt meglepő, hiszen az apám ólomecetes vize volt, 
amivel a lábát borogatta. Erről ennyit! 

Tizedik osztályban választani kellett reál és humán között. Persze a matematikától többnyire féltünk, nem igazán akartuk a reált, 
ezért „karhatalmilag” is voltak könnyes áthelyezések.

Néhány év múlva valamennyi egykori tanárommal kolléga lettem. Lehet hálátlanság, de semmi esetre sem kritikának szánom 
azt, hogy a mikós évekből nem mindenki hagyott nyomot emlékeimben. Az is lehet, hogy nem voltam fogékony arra, amit és ahogy 
tanítottak, de azt már akkor megfogadtam, ha netán tanár leszek, nagyon érdekessé és vonzóvá teszem majd az óráimat a diákok 
számára.

A legkedveltebb nálam is, akinek igényessége és következetessége miatt ha talán reszketett is a gatyánk a magyarórák előtt, 
síri csendben vártuk, hogy érkezzen könyvhalmazzal kezében, ahonnan idézeteket olvasott fel. Ő Albert Ernő volt, aki belénk ne-
velte anyanyelvünk megőrzésének fontosságát, a magyar irodalom szeretetét, és élményszerűvé tette óráit. Kreativitásra nevelt, a 
fogalmazásokkal, a nagyszabású iskolai dolgozatokkal. Neki köszönhetem a folklór iránti szeretetemet és azt, hogy megtanultam 
fogalmazni úgy, hogy később számtalan cikket publikáltam, műsorokat vezettem, dalszövegeket, videó klipeket írtam és rendeztem. 
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Különben ő íratott velünk először filmforgatókönyvet. Franciául nem tanított meg beszélni, nem is lehetett heti egy órával, de a 
kultúrtörténelmet senki nem tudta úgy átadni, mint Salamon Sándor tanár úr. Habzsoltuk minden szavát. 

Pető Sándor és Izsák István tanár urak, akikkel később baráti viszonyba is kerültem, inkább emberileg hatottak rám, Hervay Zoli 
bácsi rajzórái pedig olyan nyugodtságot, alkotási szellemet sugároztak, ami miatt akkor a rajzolás és festés kedvenc időtöltésem lett.

Könczei tanárnő (Izsák Cici) osztályfőnököm volt, románt is tanított. Elegáns, ápolt hölgyként, úgy jelent meg az órákon, mint 
egy díva. Olyannyira jól fejlesztette a kreativitásunkat, hogy ún. agitációs brigádot hoztunk létre kiénekelve, kiszavalva egymás 
dolgait. Ennek lett folytatása majd XI. osztályban a Krónika, amelyet iskolatársaimmal készítettünk el. Akkor jelentek meg az első 
Tesla magnók, és az egykori slágerek dallamára elénekeltük, elmondtuk a három osztály iskolai élményeit, amelyeket rögzítettünk 
és, amely még mindig meg van digitalizálva.

Hogyan hoztátok létre a Székely Mikó Kollégium Népi Együttesét?

„1966-ban, a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola Főiskola elvégzése után tanári pályafutásomat szentgyörgyi katedra hiá-
nyában nem iskolában, hanem a rajoni Kultúrházban, mint zenei szakirányító kezdtem, de nehezen az 1-es számú Középiskolában 
(Mikóban) is kaptam néhány kórusórát. Valamikor virágzó kóruskultúra volt, de akkor már alig lehetett valamire építenem. Miután 
a Mikóba került egykori rajoni művelődési-osztály főnöke Péter Albert, elhatároztuk, hogy az iskola hagyományaihoz híven megpró-
báljuk tovább ápolni a népi kultúrát, nemsokára létrehozva a tánc-, ének- és zenekarból álló hármas formációt. Ez 1968-ban volt és 
már az első előadások után a létszám megduplázódott. Évenként 100 körül volt a tagok létszáma. Népdalok, zenekari feldolgozások 
tették változatossá a műsort, amelynek fénypontját olyan témájú táncok jelentették, mint a Halálra táncoltatott lány népballada, a 
Tavaszköszöntő, a Legénybúcsú, később a Májusfa- meghangszerelt partitúrákra, kidolgozott koreográfiákra építve. Addigi, csak a 
könnyűzenére szorítkozó beállítottságom egyre inkább a népzene és népi kultúra felé irányult. Példaképeim a Magyar Állami Népi 
Együttes és a marosvásárhelyi Székely Népi Együttes voltak. Péter Albert, később öccse Péter Sándor lelkesedése és ügyszeretete, 
annyira magával ragadott, hogy életem meghatározó része lett a népzene, a népi kultúra. 

Kórusaim, amelyek külön is léteztek és működtek, részeivé váltak a műsoroknak, így azok tevékenységét is befoglalom ebbe 
a visszatekintőbe.

A 24 év alatt, amíg aktív tagja voltam a Népi Együttesnek kb. 500-600 előadást vezényeltem le több mint 65 szólóénekessel, 
szinte 200 zenekari taggal foglalkoztam. 1992-ig 500-600 diák énekelt a kórusban, ehhez még hozzá jönnek a pionír kórusok, 
madrigál kórusok, az 1992-től tovább folytatott kórusvezetői tevékenységem, amely az előbb említett 600-as számot megduplázzák. 
Állandó meghívottjai voltunk a RTV Magyar Adásainak. Szerencsére, akkori produkcióink nagy részét, megőrizte a filmszalag. Mű-
sorainkkal bejártuk a megye, majd Erdély szinte összes magyarlakta települését, Magyarországon 5 alkalommal léptünk fel, majd 
a forradalom után eljutottunk a környező országokba: Ukrajnába, Szlovákiába. Amint a két magyarországi turnénk műsorfüzete is 
tükrözi, a színre állított anyag nagyon változatos volt. Kórusművek, népdalfeldolgozások, dalcsoportra, szólisták által bemutatott 
népdalcsokrok, táncszvitek, táncjátékok, szavalatok, zenekari darabok, vidám monológok alkották az együttes műsorát, amelynek 
az ideológiai elvárásoknak is meg kellett felelnie. Így mint a népi, mint a műsor többi részében is a román nyelvű műsorszámokat 
kötelező módon be kellett tennünk.

Persze ennek a „diadalmenetnek” voltak hétköznapjai is: éjszakába nyúló kottázások, sok-sok próba, ahol meg kellett tanítani 
olyan komplex hangszereket, mint a nagybőgő, cimbalom, klarinét, stb, olyan gyerekeknek, akik addig nem játszottak ezeken. Ez 
még nem minden, hiszen a zenekar mellett, mint említettem, még volt madrigál kórus, sőt pionírkórusnak is kellett lennie, így szinte 
egész napomat az iskolában töltöttem.

A „Megéneklünk Románia” fesztiválon sorra kaptuk az országos díjakat, TV-adásokba hívtak meg, állandóan a sajtóban voltunk, 
a műsor mindenütt átütő elismerést aratott. Ennek az lett a következménye, hogy az elvtársak „ránk kaptak” és az összes hivatalos 
pártműsorokon részt kellett vennünk, ami például egy aug. 23-i „show” -ra két hónapi próbafolyamattal járt és, ha véletlen egy 
népdalfeldolgozást, vagy egy Kodályt is műsorba akartál tenni, melléje háromszor annyi hazafias tömegdalt kellett „megénekelni…”

A ’89-es fordulat után úgy döntöttem, hogy kilépek a Népi Együttesből. Mindkét gyermekem azután is járt az együttesbe, amely 
már akkor, az új táncház stílus felé kezdett orientálódni, ahova nem kellett sem nagy zenekar, sem kórus. Döntésemben talán az 
is benne lehetett, hogy a műsor nagy része már táncházas volt. Természetesen azóta is szeretettel és szép emlékekkel gondolok 
azokra az évekre, továbbra is érdekel a csoport munkája, az ünnepségekre, gálákra, visszaemlékezésekre, mindig visszatérek, mint 
meghívott, vagy akár karmester.

2005-ös nyugdíjazásomig az iskola tanára maradtam. 1992-ig az iskolában folytattam azt, amit addig is csináltam annyi kü-
lönbséggel, hogy két kórus helyett lett négy, maradt a zenekar, melléje bejött még két könnyűzene együttes is. Ezek a II-IV-es, 
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valamint az V-VIII-as gyerekkórusaim, a Madrigál, meg a Semaphore és Tempest diákzenekarok voltak. Valamennyi formáció mű-
ködőképes volt az évnyitókon, ballagásokon, nagyszabású karácsonyi műsorokon (kultúrházban, templomokban), TV-adásokban. 
Tanári munkám elismeréseként a Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége Életmű-díjjal jutalmazott, 2017-ben Ezüstgyopár díjat 
kaptam, a város pedig Pro Urbe díjjal jutalmazta annyi évi tevékenységemet. Érdekes, hogy akkori munkám értelmét a díszpolgárává 
avatásomon, a Mikó 155 éves születésnapján és az együttes megalakulásának 45 éves évfordulóján észleltem, amikor az egykori 
tagok ugyanolyan lelkesedéssel léptek a színpadra, mint egykor. A műsort annyi év után is kitűnően tudták és részükről tengernyi 
szeretetet, megbecsülést kaptam.”

Milyen körülmények közt írtátok meg az Igazat vallani himnuszt? 

„1969-ben a Mikó, akkor 1-es számú Líceum névre elnevezett ALMA MATER, 110 éves évfordulójának megünneplésére készül-
tünk. Annak idején az iskolai ünnepségek, a „felülről” kiadott politikai évfordulók a többi iskolához viszonyítva a Mikóban mindig 
nagyobb felhajtással, zajlottak le. Így természetes, hogy egy ilyen kerek évfordulóra (ha már jóváhagyták), a maximumot szerettük 
volna nyújtani. Felvetődött egy iskola himnusz megírásának az ötlete, az enyedi Bethlen Kollégium indulójának példájára. Az ötlet 
Albert Ernő igazgatótól indult. Czegő Zoltán költő-véndiákkal együtt azonnal igent mondottunk a felkérésre. 

Szokatlanul könnyen jött az ihlet, előbb a dallam készült el, a szöveget Zoltán ráírta és, alig kezdődött el a tanév, már a kötelező 
burgonyaszedés ideje alatt megkezdtük a próbákat a zenekarral és a kórussal. A diákoknak azonnal megtetszett a darab, lelkesen 
tanulták és viszonylag elég jól megszólaltatták. A hír, hogy himnuszt próbálnak a Mikóban, azonnal a kulturális-, a pártszervek na 
meg a csendőrség fülébe jutott, a besúgók jóvoltából. Kényes ügy volt, a himnusz emlegetésekor mindenki a magyar himnuszra 
gondolt, és még nem volt túl messze az idő, amikor ‘’Bugyi’’ elvtárs a megyétől úgy rendelkezett, hogy az Erkel című film vetítése 
alatt ki kell kapcsolni a hangszórókat a moziban, amikor elkezdődik a Himnusz. Mivel akkor csak egy ‘’Himnusz” létezhetett, amiből 
már akkor a második változatot fogyasztottuk, „text adaptat”-tal, azonnal bekérték a szöveget és több sort megkérdőjeleztek, és 
átírására utasítottak. Czegő Zoltán és Albert Ernő ügyességén és kimagyarázó tehetségén múlott, hogy minden az eredetiben maradt. 
Egyetlen dolog volt, amire köteleztek, hogy a himnusz szó helyett az „Az Iskola Dalának” nevezzük el a szerzeményt. 

Őszintén szólva nem reméltük, hogy a diákok magukénak tekintik, hogy időtálló lesz, főként arra nem, hogy még 50 év után 
is énekelni fogják. Azóta egyetlen évnyitó, ballagás, évforduló nem volt, amelyiken ne hangzott volna el. Pedig nagyon sokszor ve-
szélyben volt, főként amikor elérkezett egy olyan pillanat, hogy a hatalom román szöveget is akart a dallamra. Czegő ezt úgy oldotta 
meg, hogy Magyari Lajossal megíratta saját szövegének egy egészen elborzasztó amolyan „rece sus-tăiat”- szerű fordítását, amit 
már az elvtársak sem vállaltak.. Maradt hát a magyar változat! Mégis, ahány propaganda titkár jött a megyébe, mindegyik szerette 
volna kiirtani különböző cselekkel, annak ellenére, hogy nem merték betiltani. Volt, aki javasolta, hogy legyen egy modernebb 
iskoladal, mert idejemúlt, sőt új szerzőt is ajánlottak, a bukaresti Mircea Neagu-t, Ceaușescu egyik udvari dalnoka, személyében. 
Volt, aki átkot vélt felfedezni a szövegben. De jött a halottkém-arcú, Ilie Gabrea-propaganda titkár is, aki arra kényszerített, hogy 
a kicsengetésen csak a zenei kíséret szólaljon meg. Egyetlen beintés nélkül, már a második sor után kórusban énekelte az iskola. 
Ezért meg is kaptam a magamét, elestem a „Szocialista Kultúráért” elnevezésű plecsnitől, és valamit-valamiért alapon Czegő egyik 
magyarországi költőtársa pedig azt mondta, bármelyik értékes testrészét odaadná, ha neki legalább egy, ilyen sokszor elénekelt ver-
se lenne, mint az Igazat vallani. Sok év telt el azóta, de találkozókon, baráti társaságokban ma is szívesen eléneklik, kicsengetéseken, 
ballagásokon rendszerint felcsendül. Annak ellenére, hogy sok szerzeményem van, a Mikó Himnusz lett zeneszerzői munkám egyik 
örökzöldje. Erre, mint volt mikós diák és tanár kétségtelenül büszke vagyok, ma is elérzékenyülve hallgatom. Most az Alma Mater 
160. évfordulójára új kísérettel fog megszólalni az iskola Himnusza. Nagyon boldoggá tett a tény, hogy ez az új feldolgozás Zsolt fiam 
és Ádám unokám közreműködésével jött létre.”

Nagynéném, Dancs Annamari bár nem a Mikó padjaiban tette le az érettségit, de ’90 és ’96 között részt vett a Népi Együttes 
előadássorozataiban, ahol a szólista szerepét töltötte be és a 9 és 10. osztályt is az iskolánkban járta. A pályáját a könnyűzenében 
kezdte, ahol nemzetközi hírnévre tett szert. A 2008-as Aranyszarvas Fesztivál közönségdíjasa. Ugyanebben az évben Ausztráliában 
és Dél-Amerikában indíttatták parlamenti képviselőnek. 2009-ben a Live for your Life dala a magyar és román rádiókon kívül a 
görög, török, orosz, ukrán, lengyel és litván élére is került. Az ezt követő évben a Ion Dacian Bukaresti Nemzeti Operettszínházban 
és a Budapesti Operettszínházban is debütált. 2011-ben a Miss Saigonban Kim szerepét játszotta. Hatalmas sikert aratott és a mai 
napig a színház állandó előadója.

Mesélj a Népi Együttesről! Mit jelentett neked, hogy mehettél Magyarországra azzal a sok gyerekkel? 

„Akkor még 9 éves voltam, mikor a Mikó Népi Együttese, a ’89-es forradalom után újraalakult és ebben az apukám volt a kar-
mestere az ének- és zenekarnak. Értelemszerű volt, hogy a testvérem, Zsolt és én ebben a projektben részt vegyünk. Én voltam a 
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legfiatalabb tagja az együttesnek, mely egy jó játéknak bizonyult. Az volt a legnagyobb élmény, hogy Magyarországon felléphettünk: 
Pécsen meg Mohácson. Készült egy interjú is velem. Emlékszem, az volt a kérdés, hogy „-Dancs Annamarika, mi tetszik itt neked 
Magyarországon? Hát a divat, az üdítők, meg persze a fagylalt.’’ Emlékszem, hogy mindig nálam voltak a babáim. Barátnőimmel so-
kat babáztunk a turnék alatt. Egy idő után természetessé vált, hogy kiállok a színpadra és előadnom a dalocskámat, de édesanyám 
és édesapám szerintem halálra izgulták magukat, amíg én énekeltem.’’

Milyen okból kifolyólag mentél kilencedik osztálytól a Mikóba és miért hagytad ott tizedik után?

„Azáltal, hogy édesapám a Mikóban tanított, én mindig is a Mikót éreztem harmadik otthonomnak. 5.-8. osztályban is már a 
karácsonyi előadások alatt csatlakoztam a kórushoz. Nyolcadik osztály végén kitaláltam, hogy én nyelvész professzor leszek és 
otthagyom a Plugor Sándort, ami akkor okos döntésnek bizonyult, mivel akkoriban nem is gondoltam arra, hogy a zenei pályára 
lépjek. Hasznosabbnak ítéltem, hogy egy olyan iskolában folytassam tanulmányaimat, ahol komolyan veszik a nyelveket. A Mikóban 
ez így is volt, mivel heti hét órában tanultuk a németet Tákay tanár úrral. Emlékszem, hogy kínszenvedés volt nekem, mert rájöttem, 
hogy semmi nyelvérzékem sincs. Nyilván az osztályközösséggel olyan barátságok alakultak ki az a két év alatt, melyek mind a mai 
napig megmaradtak, sőt idén lesz a húsz éves érettségi találkozónk, melyre a Művészeti Iskolán kívül a mikósok is meghívtak, pont, 
mint a tíz évesre.

Tizedik közepén elkezdtem énekelni, és mivel egyre több fellépésem lett, tudatosult bennem az a döntés, hogy a zenei karrier 
felé kéne eveznem, mely értetődően a Plugor Sándor Líceumban a legjobb. Nekem a mikós létezésemet a kórus, az Együttes és a 
két év teszi, de a családom által mindig is magaménak érzem ezt a Kollégiumot.’’

Milyen élményeid vannak erről a két évről?

„Az nagyon megmaradt bennem, hogy rengeteg szendvicset ettem az iskolában. Reggeli után két nagy szelet házikenyeret 
pakoltam be a táskámba, meg persze almát. A büfében a kedvencem a túrós batyú volt, ez sem hiányozhatott a napi menüből. 
A suli-bulikra mindig nagy szorgalommal készülődtünk. Hetedik- nyolcadik osztályban már átjártunk a Mikóba ezen nevezetes 
esemény miatt, mely, ha jól emlékszem, hétkor kezdődött és kilenckor már véget is ért. A mikós élet egyik legjobb része az 
volt, mikor a barátnőimmel alapítottunk egy pompon lány csapatot. Önkéntesen jelentkeztünk a helyi csapatokhoz, hogy a 
kosár- és a focimeccseken táncolhassunk. Emlékszem, hogy az orosz piacon vettük a ruhákat, mely neonzöld felsőből és fehér 
szoknyából állt, amin Dolce Gabbana felírat díszelgett. Persze hamisítvány volt, de a célnak megfelelt. A pomponokat édesapám 
videó tékájából szereztük, a rossz kazettákból kiszedtük a szalagot és abból gyártottuk le a néhány pompont. Ezek voltak a két 
év kiemelkedő momentumai.”

Hasznosnak érzed-e ezt a két évet? Ha igen, miért?

„Mindenképpen. Egyrészt nagyon megtanított tanulni, sőt, olyan szinten tanultam és feltöltöttem a készletemet, hogy a tizenegy- 
tizenkettedik osztályban, amikor sokat hiányoztam a fellépések miatt, évfolyamelső lettem, pedig tényleg semmit sem tanultam. 
Szellemileg és lelkileg tényleg úgy feltankoltam, hogy megtanultam okosan és jól tanulni, hogy a későbbiekben hasznossá vált. 
A másik értékes dolog az, hogy a legjobb barátnőimet ott ismertem meg, akikkel szinte minden nap találkozok.”

Édesapám, Dancs Árpád Zsolt egykor az iskolánkban tanult, a Népi Együttesben cimbalmozott és énekelt. Jelenleg menedzser 
és koncertszervező. Az ő hatáskörébe tartozik a Szent György Napok, a Székely Vágta, a kézdivásárhelyi Őszi Sokadalom és még sok 
más rendezvény szervezése.

Mesélj a mikós életedről! Mikor kerültél oda és hogy élted meg az éveket?

„Születésem pillanatától már a mikós közegbe tartoztam, mivel édesapám a kollégium zenetanára volt, illetve a Népi Együttes 
egyik vezetője. Mivel nem volt gyerekfelügyelő, ezért a szüleim egész kiskoromtól minden egyes ünnepélyre, próbára, turnéra, előa-
dásra magukkal cipeltek. Mózeskosaras koromtól, 1978-tól ’93-ig aktívan részt tudtam venni a Népi Együttes munkásságába, így 
be tudtam látni az iskola életébe is. 1984-ben, amikor első osztályos voltam a Plugor Sándor Művészeti Líceum padjába ültem be, 
és az első négy év után sikeresen vizsgáztam az egyes számú iskolába. Szüleim akaratára a szuper-matek osztályba kerültem, ami 
abban az időben a megye legjobb matekosaiból állt. Hamar rájöttünk, hogy az az osztály nem nekem való, így két év után átiratkoz-
tam a matek osztályba, ahol már matematikából is ügyeskedtem. Érdekes, hogy mind a két osztályban ugyanaz volt a matektanár, 
de a sima matekban mégis sokkal ügyesebbnek mutatkoztam. Kilencedik osztályban a nyelv osztályba kerültem, ahol érettségiig 
maradtam.”
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Milyen élmények fűződnek a mikós életedhez?

„Első sorban a Népi Együtteshez fűződő aktivitások. Az egész úgy kezdődött, hogy hároméves koromban a Mikó vendégül látta 
a TVR Magyar adását, melyben volt egy táncjáték, ahol a szüreti bálban egy hordón táncoló szóló táncos alul ki kellett rúgjam a 
széket. Persze nem sikerült, de nagy élmény volt, hogy az ország láthatott székelyruhában. Édesapám mindig küszködött a nehéz 
hangszeresekkel, mivel senki se akarta cipelni. A legegyszerűbb az volt, hogy a fiára rászól, hogy te mától cimbalmozni fogsz. Az 
alapokat ő megtanította, de tovább autodidakta módon kellett készüljek az előadásokra. Ha jól emlékszem, ez 1988-ba kezdődött 
és ’91-ben fejeződött be az én cimbalmosi karrierem.”

Mesélj a Semaphore együttesedről!

„91-ben, mikor abbahagytam a cimbalmozást, a dorombon kísértem az együttest és az osztálytársaimat, akik egyrészt táncosok 
voltak. Nagyon nagy élmény volt, hogy végre a korombeliekkel lehettem együtt. Egy űr keletkezett bennem, mivel szerettem a 
modern zenét, de mégis a hagyományoshoz voltam kötve. Szerencsére néha jártam egy cimbalom tanárhoz, aki dobtanár is volt 
és az órák egy részében dobolni tanított. ’92-ben megalakult a Tempest zenekar mikós diákokból, köztük én is. 2 éven keresztül 
zenéltünk koncerteken, diáktalálkozókon, ünnepségeken. A legnagyobb eredményünk az volt, hogy a harmadik emeleten, a padlás-
téren kaptunk egy próbatermet. Az iskola raktárából összeszedtük a dobhoz felhasználható eszközöket, melyeket székekre tettünk. 
A cineket réztányérokból készítettük, melyek elég csúnyán szóltak. Később sikerül vásárolnunk román Doina hangszereket. A Tem-
pest feloszlott és megalakult a Semaphore, mely a gitáros-énekes Makkai Kálmánból, basszusgitáros Boér Lehelből, billentyűs 
Sztakics Istvánból és jómagamból állott össze. Egyre nagyobb sikereket értünk el, melyek közül véleményem szerint a legfontosabb, 
hogy mi voltunk a Szent György Napok fő fellépője. A zenekar úgy mutatkozott be, hogy a Székely Mikó Kollégium rock együttese. 
Többnyire rock klasszikusokat dolgoztunk fel, de voltak saját dalaink is, ilyen a ’97-es Indul a buli, melyet az iskolában forgattunk. 
A fesztiválok sztárjaivá váltunk, mivel az albumunk egész Erdélyben ismerté vált. ’91 és ’98 között szervezte az iskola a mikós diá-
kegyüttes találkozót, ahol egyrészt hatalmas sikert arattunk, másrészt szervező voltam ott. Ez az évek múlásával elterjedt annyira, 
hogy az egész országból érkeztek a rendezvényre. Ezt a hagyományt az EMI szervezet folytatja.”

Mindezek tudatában, hogy a családom ilyen szorosan kötődik a Székely Mikó Kollégiumhoz, én is szeretnék valami olyat tenni, 
ami miatt az iskolánk színvonalát, eszmei értékét még fentebb emelhetném.
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Fehérvári Boglárka Mária

Beszélgetések a Mikóról

Fehérvári Boglárka Mária vagyok, már nyolcadik éve a Székely Mikó Kollégium tanulója. Ez alatt az idő alatt sok minden történt 
velem, ami nagy hatással volt az életemre. Tisztán emlékszem még arra napra, amikor először léptem be a Mikóba. Nem ismertem 
senkit és semmit, és persze nagyon féltem az új osztálytársaktól. Aztán ahogy telt az idő, az osztályunk összekovácsolódott. 

Geangalău Lenke volt a tanítónénink, aki gondosan tanítgatott 3. osztályig, majd 4. osztályban Incze (Beder) Jolán tanítónéni 
vett át minket. 5.osztályban Kovács Tünde lett az osztályfőnökünk.

Az elmúlt 4 év alatt sokféle tanárral találkozhattunk, mivel többször is volt tanárcsere. Rengeteget tanultam az életről, ba-
rátságról, szeretetről és persze minden másról is. Remélem, hogy középiskolás éveimben is ennek az iskolának leszek a tanulója. 
Nagyon érdekes volt a pályázat kapcsán feltérképezni, hogyan fonódik össze családunk története ezzel a neves tanintézménnyel. 

Szűkebb és tágabb családom számos mikós diákkal és tanárral büszkélkedhet. Visszavezethetőleg körülbelül 32 családtagot 
találtunk, akiknek az életében fontos szerepet játszott az iskola. Ebben a pályamunkában csak néhányukról lesz részletesebben 
szó. A dolgozat nagy részét a Dancs Árpád tanár úrral készült interjú teszi ki, de édesapám iskolás emlékeit is bemutatom. 

Édesapám felől rengetegen részesei lehettek a Mikó világának. Dédnagyapám, Sinka Lajos szobafestő volt az, aki 1960-as 
évek végén teljesen egyedül, elszánt munkával, egyetlen egy nyár alatt kifestette az egész iskolát. Para Lajos, nagymamám 
nővérének a férje matematika szakos tanár volt 1966-1983 között. Latzin Edit, unokatestvérem feleségének édesanyja szintén a 
Mikóban tanított testnevelést 1985-től 2012-ig.

Nemrég Dancs Árpád menedzser, cégvezető, zenekiadó tulajdonos, volt Mikós tanárhoz volt szerencsém, aki fél órás beszélge-
tésünk alatt megértette velem, hogy miért is fontos a mikós szellemiség és hogy mennyire nagy dolog a Székely Mikó Kollégium 
tanulójának lenni. Az alábbiakban a vele készült interjú olvasható.

Mióta lett része a családja életének a Székely Mikó Kollégium?

Nagyon sok évre visszamenőleg nekünk a Mikóhoz mindig volt valami közünk. Nem csak nekem, mint egykori mikós tanár, 
hanem édesapámnak, sőt nagytatámnak is. Nagytatám kovács, lakatos, fegyvermester volt, és vízszereléssel is foglalkozott. A 
Dancs név a mikós regiszterekben először ott jelenik meg, hogy nagytatám szerelte a Mikó vízhálózatát a kezdeti időkben, vagyis az 
1900-as évek elején. Édesapám az elemi iskoláit ott járta, én pedig teljes lelkemből mikós diák voltam.

Ön hogyan került be az iskolába?

Én a 3. számú elemi iskolából 1959-ben felvételi vizsgát tettem a Mikóban. Sajnos nem kerültem be, mivel édesanyám varrónő 
volt, és akkoriban úgy gondolták, hogy ő egy kizsákmányoló. Aztán az őszi felvételikor bekerültem. A szüleim felvették a kapcsolatot 
egy távoli rokonnal, aki egy nagyon fontos elvtársnő volt. Tudta, hogy jól rajzolok, így elrendelte, hogy fessek valami portrét egy 
szovjet űrhajósról. A művek elkészültek, és csodák csodájára, felvettek. 1963-ban érettségiztem.

Milyenek voltak a tanárok?

Kiváló tanáraink voltak, akikre úgy néztünk fel, mint valami félistenekre. Az órákon lélegzetvisszafojtva figyeltünk. Nemes Antal 
volt az igazgató, aki mikor végig ment a folyosón, s meghallottuk a hangját, elfutottunk még a környékről is. Egyáltalán nem úgy volt, 
mint most, hanem nagyon nagy tisztelet és fegyelem volt. 

Milyen volt akkoriban diáknak lenni? 

Nyilván akkoriban hazafias munkára vittek minden szombaton és vasárnap: árkot ásni, Illyefalván legelőt tisztítani; nyáron pedig 
gazdaságokba vittek betakarítani vagy kapálni, vagy pedig mezőgazdasági táborokba.

Szóval ilyen volt akkoriban a mikós élet, na meg persze még tanulni és tanulni és tanulni. Akiknek még volt valamilyen képes-
sége, például én nagyon szerettem rajzolni, na meg a sportolók, ők nagyon sokra vitték. Minden a politikáról szólt. Nem szabadott 
csőnadrágban járni, amerikai zenére táncolni, délután 5 óra után kimenni a városba, moziba kettős sorban mentünk és tanári 
kísérettel, ugyanígy a színházba is.
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Mik voltak a tervei az érettségi után?

Én filmrendező szerettem volna lenni, de amikor megtudtam, hogy 580-an vagyunk 3 helyre, akkor rájöttem, hogy nincsen 
semmi esélyem, úgyhogy elmentem zenére és később, 1968-ban visszatértem a Mikóba, mint zenetanár.

Milyen volt tanárnak lenni? 

Mikós zenetanárként éreztem először, hogy képes vagyok adni valamit az alma maternak.1968-ban létrehoztuk Péter Albert 
kollégámmal a kultúrcsoportot. Kiszállásokra jártunk, gyönyörű előadásokat mutattunk be. Vezettem a kórust és az iskola 110. éves 
évfordulójára megírtam a himnuszt, amit még legnagyobb boldogságomra most is énekelnek a diákok.

Mi a véleménye az iskoláról? 

Én a legjobb iskolának találom. Most a 160-dik évfordulóra készülünk. Ami nagyon nagy dolog, hogy a Mikó 160 év után is még 
mindig a legjobb iskolák közé tartozik. Olyan felkészítés, diákélet folyik ott, ami nem mindennapi. Sokan viccesnek találják azt, hogy 
rengeteg helyen megemlítik a mikós szellemiséget, pedig higgyétek el, hogy létezik. Ezt onnan tudom, hogy 75 éves vagyok, már 
nem kívánom, hogy folytassuk azt, amit évekkel ezelőtt elkezdtünk, de mikor meglátom a sok véndiákot – akik már szintén nagy-
taták, mint én –, és látom ragaszkodásukat az iskolához, egyből a folytatás mellett szavazok. És ez nagyon fontos. Itt a találkozókat 
minden évben megtartjuk, és majdnem mindenki ott van. A folyosókon minden végzősnek ott van a tablója, amely megőrzi őket. 
Tehát egy rangot jelent a Mikóban tanulni, kikerülni, majd visszamenni. Higgyétek el, hogy nagyon kis kivétellel mind visszajárunk.

Édesapám, Fehérvári László először 1983-ban lépett be a Mikó kapuin, mikor megkezdte az 1. osztályt. Gajdó Mária tanítónéni 
terelgette, tanította, egészen 5. osztályos koráig, amikor Árvay Katalin magyar szakos tanárnő lett az osztályfőnöke. Az alábbiak-
ban a vele készített érdekes kis beszélgetést vetem papírra.

Milyen iskolás élményeid voltak?

Az egyik érdekes történetem 1991-ben, 7. osztályos koromban történt. Egy múzeumlátogatás alkalmával bele akartam csípni az 
előttem levő szimpatikus lányba, mikor az hátra csapott, én félrehajoltam, és a lány véletlenül betörte a tűzoltó berendezés ablakát. 
Hogy az ügy ne kerüljön az igazgatóság elé, kellett vegyek egy új ablakot hidrant felirattal, amit ugye elég nehéz volt beszerezni.

Számodra milyen volt az iskola? 

Számomra az iskola mindig is olyan volt, mint egy épület, ahova minden nap be kellett menni. Szerettem oda járni. Voltak évek, 
amikor délután jártunk (1988-1989). Áramszünet miatt sötétben botorkáltunk ki az iskolából, sötét utcákon mentünk haza és otthon 
elem-, vagy petróleumlámpa fényénél tanultunk. Olyan évek is voltak, hogy szombaton is jártunk iskolába.

Milyenek voltak a tanárok? 

Zenéből mindig 10-esem volt. A tanárom, Dancs Árpád azt mondta mikor feleltem, hogy énekeld, vagy ha nem tudod akkor 
táncold.

A matematikatanár, Simon Ilona szava járása az volt, hogy ,,Tudsz, nem tudsz, megbuksz”.
A tornaórákat Dobricza Áron tanár úr tartotta. Engem és egy hasonló alkatú osztálytársamat – mindketten vékonydongájúak 

voltunk – „Frații petreuș”-nak nevezett.
Fizikatanárunk, Gábor Béla, egy hosszan tartó feleltetés után, azt mondta: „Nagyon jó, egyes”.
A biológia tanár, Jancsó Dezső, miközben írt a táblára és beszélgetést hallott a padokban, ismétlően mondta: „Haj, haj, hogy 

beszél…”
Magyarórán Árvay Katalin tanárnő feleltetni akart Petőfi Sándor ,,Apostol” című elbeszélő költeményéből: „Ezt nem olvastad? 

Egyes!” Szerencsére elolvastam, és az érettségi szóbeli vizsgáján ezt a tételt húztam ki.
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Gábor Eszter

Családunk kötődése a Székely Mikó Kollégiumhoz 

Családunk története már az 1900-as évek elejétől fogva szervesen összekapcsolódik a Székely Mikó Kollégiummal. Ükapám (Bagoly 
Zsigmond), dédapám (Bagoly Levente), nagyszüleim (Gábor Áron és Bagoly Levente István) ugyanúgy az iskola diákjai voltak, mint szüle-
im (Gábor Áron és Bagoly Csilla), nagynéném (Bagoly Zsuzsánna), unokabátyám (Tóth Kálmán) és számos unokatestvérem (Geréd-Erőss 
István és Éva). Néhányukat sajnos nem ismerhettem, viszont többségük részletesen beszámolt a kollégiumban töltött éveiről. 

Tőlük hallottam azt is, hogy valaha az iskola folyosóit csak fiúk járták, a tanulókat a karszalagjukon levő sorszámmal azonosították. 
Akkoriban a tanárok az elvtárs elnevezésre hallgattak, s a mellékhelyiséget török WC jelentette. Még egy generációval ezelőtt is, a 
kommunizmus éveiben, egészen az 1989-es forradalomig a fiatalokat az iskolakezdést követően hetekig a mezőre vitték „tapasz-
talatszerzés” céljából, mely a pityókaszedést foglalta magába. A tananyag részét képezte az évharmadonként legalább egy napos 
katonai kiképzés is, s napjaikat kötelező módon a himnusz éneklésével kezdték a tanulók.

Mikor nagytatám (Gábor Áron) 1956-ban felvételt nyert a mikós 8. osztályok egyikébe, szüleivel együtt felült egy szalmazsákokkal, 
pokróccal és párnával megrakott lovas szekérre, és elindultak a bentlakásba, ami akkor még a park felőli épület felső emeletén 
helyezkedett el. A kaput maga mögött hagyva viszont egyedül kellett boldogulnia. Akkoriban a diákok elszállásolására kialakított 
hálóhelyiség nem igen kecsegtetett úri ellátással: a mindössze néhány deszkából készült, egyszerű ággyal felszerelt, majdnem 
teljesen üres szobákhoz egy török WC kapcsolódott… 

Az oktatás viszont annál kiemelkedőbbnek bizonyult, attól az évtől ugyanis előkelőbb lányok is bekerülhettek az iskolába. A vidéki 
kisfiúk ennél fogva elütöttek a többiektől. Beszédmódjukban és öltözködésükben is egyaránt beigazolódott a származási különbség, 
melyet sokan csak évek során tudtak legyűrni. 

Az „elit iskola” szigorú szabályzata sokféle módon megmutatkozott. A diákok a nap minden órájában egyenruhát viseltek, melynek 
elhagyhatatlan tartozékát képezte a sirmis (simlis, simléderes) sapka és az emblémával ellátott kabát, melyet Hervai elvtárs úr, az 
iskola rajztanára tervezett. A tanulók hetente mindössze néhány órát tölthettek az iskola falain kívül (szerdán 15:00-17:00 illetve 
vasárnap 14:00-17:00 óra között). A kapunál sorba álltak, hogy az oktatók leellenőrizhessék, hogy cipőiket megpucolták-e, és ren-
desen, mikós diákhoz méltóan öltöztek-e fel. Azt, aki a hetet minősíthetetlen vagy átlagon aluli eredménnyel zárta, megfosztották 
ettől a kiváltságtól. Ha a kimenő ideje alatt a tanulók illetlenül viselkedtek, a járókelőknek csupán a karszalagjukon levő sorszámot 
kellett megjegyezniük, hogy jelentsék az iskolának. Legtöbbjük élt is ezzel a lehetőséggel. Így, akár feltűnő módon, akár észrevétle-
nül, de a város felnőtt közössége formálta a fiatalok személyiségét, és együttesen irányították őket a helyes útra. 

Az intézménynek volt egy Lustra elnevezésű könyve, melybe a heti bűnösöket jegyezték le. Szombatonként a diákok U-alakba álltak, 
és úgy hallgatták, amint az igazgató kiszabja a méltó büntetést – néha megszégyenítve őket ugyan, de nevelő hatással a többi 
tanulóra nézve. Feleselésért, kiszökésért, vagy éppen cigarettázásért csak a tanárok jóhiszeműsége döntött arról, hogy az érintett 
diák nem mehet haza egy ideig, felfüggesztődik, vagy pedig kicsapják az iskolából. 

A tanárokat elvtársnak szólították, de még a pár évvel idősebb diákokat is magázniuk kellett a tanulóknak. „Alászolgája”- ez volt a 
hivatalos, tisztelettudó köszöntés, mely akkoriban elvárt volt a mikósoktól.

Egy hálófelelőst is kirendeltek a szobákhoz, hogy gondoskodjon róla, minden a legnagyobb rendben legyen a fiatalokkal. A nagyta-
tám gimnáziumi éve alatt ezt a tisztséget éppen egy Dobalyi László nevű 10. osztályos (végzős) tanuló töltötte be. A szilenciumi órák 
közben a folyosót a szolgálatos tanuló (vigil) pásztázta a teremből kilógó diákok elkapása céljából, kiket feljegyzett magának, és 
jelentette a nevelőnél (Berle Bélánál). Az ilyesfajta viselkedés szintén büntetés vont maga után. 

Egy alkalomkor, mikor az iskolába vitt fát és szenet pakolták a diákok a fásszínbe (a jelenlegi színház területén), nagytatám egy 
körülbelül 15 cm-es darabból faragott egy lovat, mely olyannyira megtetszett a lányoknak, hogy megmutatták Hervai tanár úrnak. 
Így került be tehát nagytatám a rajzkörbe. A tagok többségével ellentétben ő nem volt az a kimondottan jó tanuló, ezért nemsokkal 
később – mivel nem tudott javítani a jegyein – ki is tiltották onnan. 
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A falusi gyerekeket akkoriban nemhogy nem kényeztették el otthon a szülők, sokuk már egészen fiatal korában elkerült otthonról, 
és egy távoli városba, egy teljesen új közegbe került. Költséges volt a gyerekek taníttatása, és csak kevesen engedhették meg ezt 
maguknak. Legtöbbeket már a kötelező (talán hét) osztály után egyből a mély vízbe dobták: nem volt mit tenniük, dolgozni kellett, 
hogy segítsék családjukat.

Mivel a dédszüleim nem voltak kollektív tagok, a bentlakást és oktatást 100%-ban ki kellett fizetniük, mely akkoriban nagyon 
drágának számított (havi 180 lej). Nagytatám következőképpen élte meg a helyzetet: 

„Falusi embernek nem volt pénze. Édesanyám, amit tudott, csirkét, gabonát, zöldségeket vitt a piacra, hogy pénzt csináljon belőle. En-
gem gyakran küldtek haza az iskolából, hogy szervezzem be szüleimet a kollektívbe. Bátyám, Pista, aki a zoltáni állami gazdaságban 
dolgozott, gyakran a szememre hányta, hogy neki soha nincs pénze, mert mindet el kell vinni az úrficskának az iskolába. Én éreztem, 
hogy ez nem az én iskolám. Szerény öltözetem, kitaposott cipőm nem illett egy mikós diákhoz.” 

1956-ban, a parkban – körülbelül a mai kőszínpad helyén – egy 10-15 m átmérőjű emésztőgödör tátongott. „A városnak 
nem voltak megoldva rendesen a szennyvízlevezető csatornái”- emlékezett vissza nagytatám, majd leolvadt arcáról a ked-
ves mosoly (addig ugyanis végig örömmel mesélt a gyerekkoráról), majd teljesen elkomorodott. A gyékénnyel elkerített 
területen – folytatta a beszámolót – megbújt néhány áruló, és a nád közül megleste, mely mikós diákok koszorúzzák a 

`48-as emlékművet, jelét adva annak, hogy együtt éreznek a magyarországi forradalom elszenvedőivel. A szabályszegőkre 
néhány hosszú év börtön várt, a tanárok többségét meghurcolták, faggatták őket, és megkísérelték rájuk bizonyítani, hogy 
az ők téves nézeteik ösztönözték bűncselekményre a fiatalokat. A besúgók kilétére viszont nem derült fény. A kommunizmus 
idején erről az esetről még beszélniük sem szabadott az embereknek, de így, visszagondolva – vélekedett nagyapám – már 
érti, akkoriban miért voltak annyira maguk alatt az iskolai oktatók: többüket sok eséllyel személyesen is érinthetett a 
hatalom vádaskodása.

Hét év Gidófalván, egy a Mikóban, három esztendő az építészeti szakiskola falai közt, majd végül kettő a technikumban… Ennyi 
tanulásra és folyamatos önfejlesztésre volt szüksége nagytatámnak ahhoz, hogy szerencsésen boldoguljon az életben. Azóta, hogy 
először betette lábát a Székely Mikó Kollégium kapuján, számos építkezést lebonyolított úgy városon belül, mint országos szinten, 
az alapkőletételétől az átadásig. Számára – még ennyi év távlatából is – a Mikó jelentette élete egyik mérföldkövét, egy biztos 
pontot fiatalkorában, egy szilárd alapot, melyre bátran építkezhetett. Csodálattal tölt el, hogy még most is fel tudja sorolni tanárai 
java részét, és olyan inspiráló tisztelettel beszél az iskoláról, hogy csak remélni tudom, majd, ha évek múltán én is visszatekintek, 
hasonlóképpen látom majd.

Szüleim fiatalkora sem nevezhető eseménytelennek, a szabályok sokasága, melyet romániai székely gyerek létükre el kellett visel-
niük a kommunizmus idején, monotonnak viszont annál inkább. 

Ünnepek alkalmával (például Május 1-én, Augusztus 23-án, a pártkongresszusok időpontjában, vagy éppen Ceaușescu születésnap-
ján) a város különböző pontjain felvonulásokat tartottak, melyre már jó néhány nappal hamarabb elkezdték a diákok felkészítését. 
A térre kicsődült a város népe, majd hazafias dalok éneklésére kényszerült. A városlakók piros, sárga és kék táblákat emelgetve 
különféle alakzatokba rendeződtek. 

Reggelente, az órák megkezdése előtt minden tanuló és oktató vigyázzba állt, kihúzta magát, és minden alkalommal elismételte 
ugyanazt a néhány keserves sort, mely a román nemzetet, főként a „hőn dicsőített” diktátort emelte piedesztálra. 

Iskolájukban a gyerekek folyamatosan megfélemlítve érezték magukat, és nap mint nap résen kellett lenniük, kinek és mit han-
goztatnak, ugyanis nem lehetett tudni, hol bújnak meg a besúgók. Ez persze ahhoz vezetett, hogy nemcsak a diákoknak, de a város 
összes lakójának lassan egymástól is tartania kellett. 

Édesapám 1986-ban felvételizett a Székely Mikó Kollégiumba, viszont csak szeptember 15-én informálták őt arról, hogy mivel a 
tanulók közé két román fiú is bekerült, az egész osztályt románul fogják majd tanítani. 

Érdekességként fontosnak érzem azt is megjegyezni, hogy abban az időben tilos volt 5-6 személynél nagyobb csoportba verődni. Ha 
valaki mégis megtette, szervezkedés gyanújával kellett szembenéznie. Így tehát a ballagás előtti napon a tanárok lakásához kisebb 
létszámú csoportok érkeztek énekelni.

A napi rituálé részét képezte az országszinten egységes kinézetű egyenruha felöltése, ugyanis már a kapunál ellenőrizték a karsza-
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lagokat és a lányok hajpántját is egyaránt. Aki ezeket otthon felejtette, kockáztatta azt, hogy kiteszik egyes órákról. Felvonulásokkor, 
különböző ünnepnapokkor pionír ruhába öltöztek a tanulók.

Évharmadonként legalább egy napot a katonai kiképzésre szántak. Az osztályfőnök által tartott felkészítő során a fiatalok hármas 
oszlopba rendeződtek, s a földre fekve megpróbálták eltalálni a céltáblát. A felügyelet ellenére néha viszont a hadi gyakorlat veszé-
lyes is lehetett.

1989. decemberében megkezdődött a forradalom. Az emberek kigyűltek a tanács elé, s a fiatal diákok (köztük édesapám is) 8-10 fős 
csoportokba verődtek, majd felkutatták a Székely Mikó Kollégium tantermeiben a Nicolae Ceaușescu-t ábrázoló képeket, leszedték 
a falról, majd ripityára törték. Murza, a matektanár, amikor megérkezett, a diákokat arra próbálta ösztönözni, hogy ne törjék össze 
a keretet, csak óvatosan vegyék ki mögüle a fényképet. „Biztos gondolta, hogy amikor jön a következő diktátor, annak a képe kell 
az üveg mögé kerüljön.” – fintorgott visszaemlékezve édesapám. Elmentek a Mikesbe is (a mai Mihai Vitéz iskola épületébe), mely 
akkoriban a 2-es Liceum nevet viselte. A lépcső feljárata előtt a homlokzaton találtak rá a körülbelül 2 m magas keretre a diktátor 
portréjával. Az erősen odaszegezett „bálványt” kemény munka árán ugyan, de eltüntették a város szeme elől. Édesapámat az üveg 
meg is vágta aznap, így nem csak mentális, de fizikai sérülést is ejtett rajta Ceaușescu.

Másnap egy kartonlapra jól kidolgozott betűkkel felírta az intézmény nevét (Székely Mikó Kollégium), majd kifestette temperával. 
Iskolakezdéskor Farkas Csilla és Dani Béla osztálytársai segítségével kerítettek egy létrát, és a kapusház falára, a lehető legmaga-
sabbra felszegelték azt. Huszonnégy óra sem telt bele, s mintha mit sem jelentene az, valaki leszedte. „De emlékszem – élte bele 
magát édesapám a történtekbe -, biztos, hogy Antal Miklós, volt fizikatanár laboránsa, a mai Háromszéknél dolgozó Albert Levente 
csinált fényképet a műről a túlsó járdáról.”

Kellemesebb vágányra terelve a szót, édesanyám is beszámolt az őszi, mezei munkáról. Állítása szerint a diákok még örültek is 
annak, hogy a tantermekben való rostokolás helyett a természetben kell fizikai munkát végezniük. Gumicsizmában, egy vödörrel 
a kezükben indultak útnak. A busz, mely őket szállította, zsúfolásig megtelt népdalokat éneklő diákokkal. A mezőn sorba álltak, 
de – mint minden csíntalan gyereknek – a napi poénon járt az eszük. A fiúk mezei egerekkel riogatták a lányokat, akik ugyanolyan 
erőbedobással görnyedtek a szántóföld fölé, mint a fiúk, és „lelkesen” szedték a pityókát. 

Ők még azon diákok közé tartoztak, akik a mai informatika meg számítógép kezelési órák helyett műhelymunkára jártak cinezni, 
illetve reszelni.

Annak ellenére, hogy az iskolában töltött éveik szorosan összekapcsolódtak a kommunizmus igazságtalanságaival és szoros sza-
bályzatával, szüleim a Mikóra mégis örömmel tekintenek vissza. Tudásukat sokat csiszolták, számos élménnyel gazdagodtak e falak 
közt, és életre szóló barátságokat is kötöttek. 

Ükapám: Bagoly Zsigmond (Papolc jegyzője) az 1900-as évek elején itt végzett
Dédapám: Bagoly Levente 1931-32 tanévben végzett a zágoni Csutak Vilmos tanár úr igazgatósága idején
Nagyapám: Bagoly Levente István a sepsiszentgyörgyi mesteriskolában az 1970-80-as években tanította a Mikó mestereit 
szilárdságtanból és anyagismeretből
Másik nagytatám: Gábor Áron 1956-ban a Székely Mikó Kollégium diákja volt
Unokabátyám: Tóth Kálmán 1998-ban végzett itt
Édesapám: Gábor Áron 1990-ben zárta le tanulmányait a Mikóban az Elektrotechnika osztály keretén belül
Édesanyám: Gábor (Bagoly) Csilla 1988-ban végezett a mikós Matematika-Fizika osztályban
Nagynéném: Bagoly Zsuzsánna szintén 1990-ben érettségizett itt
Unokatestvéreim: Geréd-Erőss István és Éva is itt végzett már az ezredforduló utáni években
Én: Gábor Eszter jelenleg a 10. A osztályba járok
Húgom: Gábor Hanna 8. D osztályban tanul
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Gábor Hanna 

Családi hagyomány a Mikóba járni 

Családom története már hosszú évtizedek óta összeköthető a Székely Mikó Kollégiummal. Minden itt végzett családtagom boldogan 
mesélt az itt eltöltött éveiről, azokkal a szavakkal élve, hogy egyik legmeghatározóbb időszaka volt életüknek az a néhány év, amit 
a kollégium falai közt tölthettek. Mindannyian emlékezetes éveket tudnak a hátuk mögött, és szívesen emlékeznek vissza arra a sok 
tapasztalatra, élményre, amelyekért a Székely Mikó Kollégiumnak lehetnek hálásak. Én csak remélni tudom, hogy itt folytathatom 
majd tanulmányaimat és néhány év múlva, amikor leérettségizem, egy felejthetetlen időszak fog bezárulni mögöttem és én is a 
szüleimhez, nagyszüleimhez hasonlóan fogok visszaemlékezni iskolámra.

Családom története a Székely Mikó Kollégiumban az 1900-as évek elején kezdődött, ugyanis ükapám, Bagoly Zsigmond ebben az 
időszakban végezte itt kollégiumi tanulmányait. 

Mindössze harminckét év múlva – Csutak Vilmos tanár úr igazgatósága idején – dédapám, Bagoly Levente az édesapját követve az 
1931-32-es tanévben végzett a Székely Mikó Kollégiumban.

Nagytatám, Gábor Áron 1956 őszén felvételizett a kollégiumba. Felvételi eredménye 4,40 volt, ami akkoriban jó jegynek számított, 
ugyanis az ötös osztályzat volt a legnagyobb. Nagytatám Gidófalván végezte az V-VII osztályt, ezért bentlakásba került, amikor 
nyolcadikban bejutott a Székely Mikó Kollégiumba. Ősszel, iskolakezdés előtt költöztették be a szülei. Egy lovasszekérrel hozták el 
egészen az iskola főkapujáig. Mindössze egy rozsszalmával teli zsákot, pokrócokat és egy párnát tudott vinni magával, amit az iskola 
kapujától egyedül kellett felcipelnie az emeletre. A bentlakási hálószobába csak deszkaágyak voltak, minden szobához tartozott egy 
török vécé. Mindig volt egy hálófelelős, aki a bentlakási rend fenntartására, az időben lefekvésre figyelt. Nagytatám kollégiumban 
töltött éve alatt Dobalyi László X. osztályos, végzős tanuló volt a hálófelelős. Nagy szigorúság volt, a nagyobb diákokat magázni 
kellett, mindig így kellett köszönni nekik: „Alá szolgája”. 

Akkoriban hatalmas újdonságot jelentett a diákok számára, hogy attól az évtől kezdve a fiú gimnáziumba előkelőbb lányok is járhat-
tak, ettől fogva már vegyes osztályok alakultak ki. Csodálattal tölt el, hogy nagytatám még ilyen sok év elmúltával is fel tudja sorolni 
legkedvesebb tanárait. Osztályfőnöke, Antal Miklós fizika szakos tanár volt, emellett Harkó József földrajz szakos tanárára, Delne 
András kémia szakos tanárára, Kobai Anna magyar szakos tanárnőjére, Dani Árpád orosz szakos tanárára és Dobalyi László román 
nyelvet tanító tanárára is nagy mértékben emlékszik. 

Egy alkalommal sok fát és faszenet hoztak az iskolába, amit a diákok kellett helyre pakoljanak a fásszínbe (körülbelül a mostani 
(tánc)színház épülete helyén volt a fásszín). A szén rakása közben nagytatám egy nagyobb, összeálló faszéndarabot talált, amit meg-
tartott és később egy lovat faragott ki belőle. Nagytatám úgy vélekedett, hogy nagyon jól sikerülhetett, mert a lányok elvitték Hervai 
tanár úrnak, (a rajztanárnak) hogy megmutassák, mit készített. Emiatt Hervai tanár úr bevette nagytatámat a rajzkör tagjai közé. 
Nagyon komolyan működött a kör, kizárólag jó tanulók járhattak oda. Nagytatámnak romlottak az eredményei és nem sikerült kijaví-
tania azokat. A tanár úr nagyon sajnálta ugyan, de muszáj volt kitiltania nagytatámat a rajzkörből a nem megfelelő eredményei miatt.

Mivel nagytatám szülei nem voltak kollektív tagok, a bentlakás árát teljesen ki kellett fizetni, ami abban az időben nagyon sok pénz volt (180 
lej havonta) és a falusi embernek nehezen gyűlt össze annyi pénze, hogy ki tudjon fizetni egy ekkora összeget. Amikor nagytatám tudatta 
szüleivel, hogy muszáj kifizetniük a bentlakást. Édesanyja, amit tudott, mindent (tyúkot, gabonát, zöldséget, gyümölcsöt) vitt a piacra, hogy 
pénzt kapjon érte és legyen lehetőség kifizetni az iskolát. Gyakran haza is küldték nagytatámat, hogy szervezze be a szüleit a kollektívbe, de 
édesapja nem akarta. Meg kellett küszködnie azzal is, hogy szerény öltözete, kitaposott cipője nem illett egy mikós diákhoz.

Nagytatám sikeresen elvégezte a nyolcadik osztályt a kollégiumban és felvételizett az Építészeti Szakiskolába műköves szakra, 
aztán elvégezte a mesteriskolát, de mindig is büszkén emlékezett vissza a Székely Mikó Kollégiumra, mindig is ezt az iskolát tartotta 
élete kiinduló pontjának. Sok évtized után is, még mindig nagyon boldogan mesél az iskoláról és büszke, hogy ide járhatott, még 
ha csak egy évig is.
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Egyenruha 1956-ban

A mikós diákokat a városban is meg lehetett különböztetni, ugyanis oda is egyenruhába kellett járniuk. Az egyenruha fontosabb 
részeit az embléma, a simléderes mikós sapka és a karszalag jelentették, amin fel volt tüntetve minden diák száma.

Szokások, szabályok az iskolában 1956-ban

Ebéd után volt a szilencium, avagy csendes tanulás másnapra. Ez idő alatt, a folyosón mindig volt egy szolgálatos tanuló (vigil-nek 
nevezték), akinek a feladata az volt, hogy ha valaki kiment az osztályból a szilencium alatt, felírta a nevét és átadta a nevelőnek, aki 
aztán büntetést szabott ki számára. Az egyik nevelő abban az időben Berle Béla volt. 

Az iskolának volt egy nagy könyve, a „Lustra”, amelybe minden héten beleírták a bűnösöket. Bűnösnek számított, ha valaki cigarettát 
szívott, kiszökött az iskolából, vagy szemtelenkedett, feleselt. Szombatonként felolvasták a bűnösöket, az igazgató kiszabta a méltó 
büntetésüket. Akivel nem volt semmiféle probléma, volt hetente két kimenője: szerdán 15-17 óráig, vasárnap 14-17 óráig, viszont 
aki vétett a szabályok ellen, megvonták ezt a lehetőséget tőle. Ha valakit megfogtak cigarettázni az iskola területén, vagy a városban 
akárhol, kicsapták az iskolából két hétre. Bárki jelenthette, ha a diák rendetlenkedett a városban, ugyanis minden kollégiumban 
tanulónak karszalagja volt és rajta egy szám, csak azt kellett bejelentsék és már meg is volt, ki a bűnös. Ezeken a büntetéseken 
kívül még olyan is volt, hogy nem engedték haza a tanulót bizonyos ideig, vagy végleg kicsapták a kollégiumból. Akik jól viselkedtek, 
kihasználták a lehetőséget és kimentek a megengedett órákban, sorba álltak a kapunál és sorra megnéztek mindenkit, hogy meg 
van-e pucolva a cipője, rendes öltözetben van-e felöltözve.

1956-ban épült egy nagy emésztőgödör a színház elé, amely gyékénnyel volt körülvéve. Néhány besúgó elbújt benne és lesték, hogy 
kik azok a mikós diákok, akik koszorúzzák az 1848-as emlékművet, és név szerint feljelentették őket. Ezekre a diákokra néhány 
hosszú börtönben eltöltött év várt, a tanárokra pedig megpróbálták rábizonyítani, hogy az ő hatásukra cselekedtek így a diákok. 
Mivel abban az időben kommunizmus volt, még beszélni sem szabadott erről.

Édesanyám, Gábor (Bagoly) Csilla az ötödik osztályt kezdte a kollégium falai közt 1980-ban és a matek-fizika osztályban végzett 
1988-ban. Édesapám 1986-ban, kilencedik osztálytól lett mikós diák és 1990-ben fejezte be tanulmányait az elektro osztályban. 
Ebben az időben az iskola neve Matematika-Fizika Líceum volt.
Ünnepek voltak május 1-én, illetve augusztus 23-án, ekkor felvonultak a téren, hazafias énekeket kellett énekelniük, alakzatokat 
alakítottak ki és piros-sárga-kék zászlókat emelgettek. 
Minden reggel Románia himnuszát kellett énekeljék a diákok és a tanárok is egyaránt, vigyázzállásban. Az osztályokban lehettek 
besúgók is, de senki nem tudhatta ki az, ezért mindenki megfélemlítve érezte magát, mindenki mindenkitől tartott. 

Egyenruha az 1980-90-es években

Karszalagjuk, fejpántjuk volt a diákoknak, ha valaki otthon felejtette, kitehették óráról, vagy ha a kapunál is ellenőrizték, be sem 
mehetett az iskolába. Felvonuláskor vagy ünnepnapokkor kötelező volt (általában) a pionír ruha.

Minden diák számára kötelező volt a katonai kiképzés, amelyre az osztályfőnök tartott felkészítőt. Évharmadok voltak, és minden 
évharmadban kötelező volt legalább egy nap terepen lövészetet tanulni.

Családunk kötődései a Székely Mikó Kollégiumhoz az utóbbi 100 évben

Ükapám, Bagoly Zsigmond – az 1900-as évek elején végzett a kollégiumban
Dédapám, Bagoly Levente – az 1931-32-es tanévben végzett a kollégiumban
Nagytatám, Bagoly Levente István az 1970-80-as években tanította a Székely Mikó Kollégium mestereit anyagismeretből a 
mesteriskola képzésen
Nagytatám, Gábor Áron 1956-ban végezte a nyolcadik osztályt a kollégiumban
Édesanyám, Gábor (Bagoly) Csilla 1988-ban végzett a matek-fizika osztályban
Édesapám, Gábor Áron 1990-ben végzett az elektro osztályban
Nagynéném, Bagoly Zsuzsánna 1990-ben végzett matematika-fizika osztályban
Unokatestvéreim, Geréd-Erőss István és Geréd-Erőss Éva szintén itt végeztek néhány évvel ezelőtt
Testvérem, Gábor Eszter jelenleg tizedik osztályos tanuló a matek-informatika osztályban
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Kernászt Sára

Elődeim a Székely Mikó Kollégiumban 

Apai szépnagyapám, Székely Géza a Székely Mikó Tanodában az 1860-as években diákoskodott. Országos szertornász volt.
Kernászt József üknagyapám is mikós diák volt.
Édesapám nagybátyja Kernászt János, és felesége Kernászt Ildikó, leánykori nevén Tóth Ildikó és fiuk, Kernászt Zsolt is a Székely 
Mikó Kollégium diákja volt.
Nagytatám Kernászt István VII-ig az iskola tanulója volt, de a szüleit kulákoknak nyilvánították, ezért csak Hétfaluban folytathatta 
a tanulmányait.
Nagymamám Kernászt Irma, nagybátyám Kernászt Aba-Sámuel és apukám, Kernászt Huba Attila is a neves iskola tanulója volt.

Édesapám, Kernászt Huba-Attila emlékei és élményei a Székely Mikó Kollégiumban

,,Első osztálytól jártam a Székely Mikó Kollégiumba. 1982.szeptember 15-én kezdtem az iskolát Farkas Dóra tanító nénivel. A kicsi 
épületben jártam mi voltunk az 1.C. A másik két osztály az A és a B román osztályok voltak. 1989-ig 1. Matematika-Fizika Líceum 
volt a neve.

I-IV-ben nagy élményem, hogy Dóra néni sokat vitt kirándulni a megyében. Sok múzeumban voltunk, majdnem az összesben, még 
a megyén kívül is. Ami érdekes volt, hogy az iskolának volt egy kicsi lova és akkoriban minden télen az iskolában disznóvágás volt. 
Mindig végig néztük ahogyan levágják. Az iskolában nagyon sok mindent éltem át, még földrengést is. Amikor ez megtörtént, akkor 
a tanár úr futott ki elsőnek az osztályból és volt egy fogyatékkal élő osztálytársunk, akit ki kellett vigyünk, de mire kiértünk, a föld-
rengés befejeződött. Ez az eset az V-VIII-as éveimbe volt, amikor délután jártunk iskolába. 1989-ben kiültünk az iskola elé a járdára. 
Tüntettünk, mivel meg akarták szüntetni a magyar nyelvű oktatást ennek következménye az lett, hogy az 1. Matematika-Fizika 
Líceum teljesen magyar lett, visszakapta a Székely Mikó Kollégium nevet és a státuszát. Volt egy rajztanárunk, aki nagyon szeretett 
jazz-t hallgatni ezért a diákok úgy nevezték, hogy Jazz Béla de az igazi neve Kiss Béla volt. Minden héten tartott jazz estet. Aki erre 
az eseményre elment, az kapott egy tízest. Pescaru Cristina tanárnő alapozta meg a román tudásomat. Nagyon szerettem, mert szó-
rakoztatva tanított. Sok nyári táborban voltunk, melyeket Péter Albert orosz- és táncszakos tanár, Dobricza Áron testnevelés tanár és 
Grümman tanító néni szerveztek. Ott voltam először nagyobb szintű focimeccsen, mert a testnevelés tanárral és a többi gyerekkel 10 
km-t oda és 10 km-t vissza gyalogoltunk, hogy elmenjünk erre a bizonyos meccsre, de megérte az a sok séta. A táborban fagyűjtés, 
tábortűz-rakás, fogpasztázás, fürdés és hasonló elfoglaltságok voltak. Dancs Árpád zenetanár úr meghallgatást tartott, hogy kit 
vegyen be a kórusba. Én már nem emlékszem, hogy mit énekeltem, de a tanár úr azt mondta, hogy nincs rám szüksége, így én a 
kórusba nem jutottam be. 

12 évet jártam a Mikóba. Sok igazgatóm és osztályfőnököm volt. Szerettem Kádár Gyula történelemtanár urat. Abban az időben nem 
szabadott magyarság történelmet tanítani, de azért a tanár úr tanította, ha még tilos volt, akkor is. Becsey Pali bácsi latin tanár volt, 
s szegény olyan idős, hogy mire felért az osztályterembe, már negyedóra eltelt, tanultuk a latin deklinációt. Volt fordított nap is ami 
olyan volt, hogy a tanár a diákkal szerepet cserélt. Én aznap pizsamában mentem és az egész osztály háttal ült. Amikor bejött Pali 
bácsi, olyan ideges és mérges lett, hogy még senki sem látta olyannak. Csurulya Edit magyar tanár néni sok dolgot tanított az életről, 
kicsit olyan volt, mint egy pszichológus. V-VIII-ban ő volt az osztályfőnököm. IX-XII-ben két oszim volt Ördög Gyárfás Ágnes és Dobra 
Judit magyartanárok. Szerettem mindkettőt. Ágnes tanárnőt azért, mert nagyon értett a gyerekek nyelvén. 1994-ben érettségiztem. 
Nagyon jó volt abba az iskolába járni. Mai napig is tartom a kapcsolatot a diáktársaimmal, mivel nagyon jó barátságok alakultak ki.”

Nagymamám Kernászt Irma (leánykori nevén Veress Irma) emlékei és élményei a Székely Mikó Kollégiumba

„X. osztályban mentem a Székely Mikó Kollégiumba és egyből beálltam a Népi Együttesbe. Gocz Erzsébet volt az osztályfőnököm. 
Berde Zoltán magyartanár úr figyelmeztetései ezek voltak: „Hová tartozunk és mit tegyünk azért, hogy megmaradjunk magyarnak.” 
Emlékszem, minden héten írtunk helyesírási felmérőt. Nagyváradról érkeztem a Székely Mikó Kollégiumba és elég rosszul sikere-
dett az első dolgozatom. Oda is jött a tanár úr és megkérdezte, hogy téged lányom ki tanított? Válaszoltam, hogy Szép Éva. Erre azt 
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válaszolta, hogy elég szépen megtanított. Ennél a tanárnál minden héten valaki kellett mondjon egy verset, majd az utána következő 
bírálta azután meg a tanár úr is elmondta a véleményét és erre kaptunk jegyet, így ment ez, névsor szerint. 

Nagyon sokat mentünk az együttessel kiszállásra, erre még most is emlékszem, öreg fejjel. Mi voltunk az első együttes, akik voltunk 
Pécsett. Sokat énekeltünk, nagy bulik voltak, mentünk mindenféle helyre az iskolával. Mikor ide jöttem, Albert Ernő gyűjtötte az 
anyagot, a balladákat a könyvéhez. A Háromszéki népballadák gyűjteménybe a nagytatám népballadája is bekerült. 

Döme Zoltán tanár úrnak, aki kémiatanár volt, március 8-án nőnapon, egyben Zoltán napkor egy puszit nyomtam a kopasz fejére, 
hogy ne kelljen feleljünk, mert másnak nem volt bátorsága megtenni. Döme tanár úr hétfői órái még mindig az emlékezetemben 
élnek. Gyakran csoportosan jelentettünk a kultúrcsoport ürügyén, hogy kiszálláson voltunk és nem tudtunk tanulni. 

Szegény Becsey Pali bácsi latin órájáról ellógtunk, csak egy páran maradtak ott. Másnap az egyik osztálytársunk cukorkát vett 
és csak annak adott, aki ellógott, aki nem, annak nem adott. Büntetésből kiállítottak négyszögben az udvarra, emiatt egy héten 
keresztül szilenciumra kellett járjunk (délutáni tanulás).  

Az osztályomban nagyon jó hangulat volt, ez volt a C osztály. Olgival, a padtársammal mindig annyit röhögtünk és Olgi olyan jóízűen 
tudott nevetni, hogy sokszor másra is ráragadt és az egész osztály röhögött. Fiatalok voltunk s akkor még diákként úgy éreztük, hogy 
a boldogság végtelen. Volt egy osztálytársunk, akit Pufinak hívtunk. A hátsó padban ült. Mikor mi izgultunk, hogy felelni fogunk, ő 
nyugodtan énekelt, mert őt nem zavarta a felelés így nem tanult: „Megettem egy szőke kislány combot, s utána a bécsi nagyharangot, 
megettem én mindenféle jót.” Úgy emlékszem, ő már nem velünk érettségizett. 

Para Lajos matematikatanár úr óráján nagy volt az izgulás, mert kicsapta a naplót, s ahova nyílott az az ember felelt. Közben jártam 
a Népművészeti Iskolába festészet és grafika szakra. 1973-ban érettségiztem. Stefán Magdi tanította a lányoknak a tornát a fiúknak 
pedig a férje, Stefán Dezső. Tornaórán fekete rövidnadrágban és rövid ujjú fehér blúzban kellett lennünk. Május 1-én volt egy nagy 
ünnepség, amire az egész iskola készült, mert tornászni kellett. 

Ami a mai gyerekeknek nagyon furcsa lenne, hogy mi jártunk a poligonra lőni. Ez is egy iskolai tevékenység volt. Praktikáztunk is, 
amit Porodán Mária tanított. A lányok ilyenkor kézimunkáztak, varrtak vagy hímeztek. Lányok többen voltunk mint fiúk. Egyszer az 
aranykönyvbe is írtam, mert szép volt a külalakom és én írhattam fel az emberek nevét. 

Egyenruhát kellett viselni. A szoknya térden alól kellett legyen, ami sötétkék volt, hozzá világoskék ing és fehér hajpánt. Volt kémia-, 
fizika-, biológialabor és egy rajzterem. Három vakációnk volt. Egy nyári, egy téli, ami azt hiszem, hogy két hét volt és egy tavaszi, 
ami szintén két hét volt. 

Kettesével ültünk a padokban. Mint ahogy említettem, nekem Olgi volt a padtársam és nagyon szerettem vele ülni. 8-tól 2-ig volt a 
tanítás, esetleg néhanapján volt hogy 3-ig maradtunk, de már nem emlékszem. 

Nagyon jó iskolának tartottam és most is annak tartom a Székely Mikó Kollégiumot. Rengeteg élményt és emléket szereztem az 
iskolában az alatt két év alatt, mikor oda jártam.
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Kozsokár Gergő

Családom és iskolám 

 

„Mit erőszakkal nem, csöndben és halkan 
munkálva véghezvihetünk.”
(gróf Mikó Imre) 

Létezik ma ideális, eszményi, tökéletes ember? Olyan, akikre példaként nézhetünk fel? Vagy a kiüresedett értékek világában ezt ma 
már hiába keressük? És ha már ezt a kérdést teszem fel, akkor felmerül bennem az a gondolat is, hogy létezik-e ideális iskola, amely 
a legtöbbet teszi a rá bízott gyerekekben rejlő lehetőségek kibontakoztatásáért? 

Én úgy gondolom, hogy ezeknek az eszményeknek létezniük kell, hisz ezek nélkül céltalan és reménytelen lenne bármiféle fáradozá-
sunk, szárnybontogatásunk, és miközben a jelent fürkésszük, fel kell néznünk a csillagokra is, hogy a tökéletes embert, a tökéletes 
alma matert se tévesszük a szemünk elől. Gondolom ezt tették a szüleim is, hiszen már kiskoromtól nagyon gyakori szó volt csalá-
dunkban a MIKÓ. Ahogy ezt kiejtettek, azt mindig valami különös érzéssel, nosztalgiával, hangszínnel tették és volt bennük valami 
határozottság, eltökéltség is:” A Mikóban kezditek az első osztályt”. Gyermekként nem igazán értettem, a központ fölé magasuló, 
szinte nyomasztóan óriási épülettel azonosítottam… Székely Mikó Kollégium. Mivé vált számomra ez a három szó az elmúlt kilenc 
év során? Csak egy hely, ahova hétfőtől péntekig kötelező bemenni, ahol kemény munkával lehet csupán elismerést nyerni? Egy 
épület, ahol szigorú szabályok között, tudtunkon kívül válunk legjobb önmagunkká? Sokat gondolkodtam ezen az elmúlt években, 
és fokozatosan ráébredtem, hogy mekkora jelentőségük van. Ráébredtem, hogy ez az iskola nem csupán a szükségest, az előírtat, 
a betartandót jelenti, hanem ezek mellett az a hely, ahol új, talán évtizedekre szóló barátságok kötődnek a szórakozással, jókedvvel 
teli szünetekben, ahol motivációra tehetünk szert, és mindemellett az élet legfontosabb leckéit is megtanuljuk. A Székely Mikó nem 
térben meghatározott helyet foglal el, hanem egy mikós szívében rejtőzik, és minden tanításával, életérzésével együtt, generációról 
generációra adódik tovább. A nagyszüleim és a szüleim is ebben az iskolában tanultak, ezért nagy dicsőség számomra, hogy én is ide 
járhatok, és ezért is tölt el büszkeséggel, hogy ezen a pályázaton keresztül lehetőségem nyílt bemutatni a családomat és örökségük 
egy részét: a mikós éveiket. 

Mikós családtagjaim bemutatását a legidősebbtől legfiatalabb felé haladva tenném meg. Édesapám felőli nagytatám, Kozsokár 
Gábor 1957-ben végzett a Székely Mikó Kollégiumban. Róla kétségek nélkül el lehet mondani, hogy az iskola büszkesége lehet, 
hiszen líceumista korában többször is érdemösztöndíjat szerzett jeles tanulmányi eredményeivel Később, az iskola egyik tanárának 
tanácsára jogi pályára tért. Hosszú évekig tartó, sikeres jogi pályájának csúcspontja szenátori és az alkotmánybírói munkája volt. 
Nagytatámat információgyűjtés céljából megkértem, meséljen nekem a mikós éveiről. 

,,Már az én időmben nagyon fontos volt az iskola számára a hagyományőrzés, amely mindig lenyűgözött. A legkedvesebb emlékeim 
az utolsó iskolai évemre, 10. osztályra vezethetőek vissza, tudniillik abban az időben csak 10 évet kellett tanulni. Ebben az évben 
adtunk elő az évfolyamommal és a lánylíceummal egy Móricz Zsigmond előadást, amelyről nagyon pozitív emlékeim vannak.

,,Emellett boldogan tekintek vissza a bankettünkre 10. osztály végén, ahová eleinte el sem akartam menni, hiszen táncolni nem 
tudtam. Egy lány a bankett előtt megtanította a legfontosabb és egyben legegyszerűbb táncmozdulatokat, hogy el tudjak menni az 
eseményre. Így is tettem, és máig sem bánom. 

A kedvenc tanárom Salamon Ferenc tanár úr volt, aki abban az időben földrajzot tanított. Egy nagyon odafigyelő, támogató tanár volt, 
aki mindenkivel foglalkozott, és úgy éreztem igazán érdekelték őt a diákok. 10 osztály végén, mikor nem volt ötletem sem merre 
induljak, ha befejezem az iskolát, Salamon tanár úr tanácsolta nekem a jogi pályát, hiszen ezt látta nekem a legjobbnak, és nem 
tévedett…” 

Édesanyám felőli nagytatám, Pásztor Ferenc is rengeteget jeleskedett az iskolában. Ő 1966-ban érettségizett a Mikóban. Örömmel 
járt ebbe az iskolába, és mindig boldogsággal töltötte el, ha tanulás terén elért eredményeiért dicséretet kapott. Később gépész-



84

mérnöki oklevelet szerzett a brassói egyetemen, és sok éven át ő volt a megye egyik legnagyobb gyárának vezérigazgatója. Tőle is 
lehetőségem volt megkérdezni, milyenek is voltak mikós évei. 

„Nagyon szeretek az ilyen kérdésekre válaszolni. Nagy örömmel gondolok vissza azokra az éveimre, hiszen dicsőség volt számomra 
ennyire neves iskolába járni. Legkedvesebb élményem iskolai éveimről talán az, amikor Rácz Lajos tanár úr, aki németet tanított 
(a barátaimmal csak Bitte papának szólítottuk) azt a feladatot adta, hogy az óra végéig tanuljunk meg egy hosszú, négy szakaszos 
verset németül. Óra végéig egyedül én tudtam megtanulni a verset, a tanár úr nagyon megdicsért, mondván ,,Pásztor Ferenc iskolánk 
egyik büszkesége!” 

De nem csak pozitív emlékeim fűznek az iskolához, hiszen van egy kellemetlen emlékem, amikor az egyik barátommal lekéstük a 
buszt, amely Szemerjáról kellett volna minket eljuttasson az iskolához reggel 7 órakor, egy kemény téli napon. Gyalog kellett elér-
nünk az első óránkra, ahonnan természetesen elkéstünk. Tornaóra volt az első, és Benedek Károly tanár úr kiállított az osztály elé, 
és azt mondta: –Nézzétek meg ezt a két puhányt! Autóbusszal akartak iskolába jönni! Szégyen! 

A kedvenc tanárom Tiboldi Zoltán volt, aki földrajzot tanított. Akkoriban a földrajz volt a kedvenc tantárgyam, részben a tanár úrnak 
köszönhetően. Tiboldi végtelen tudású, türelmes, csendes és szerény tanár volt, ezért jó okom van azt mondani, hogy ő volt az a 
tanár, akire legjobban felnéztem.”

Anyai nagytatám is nosztalgiával emlékszik vissza a ballagás, az érettségi bankett napjára, amelyet abban az időben még az iskola 
udvarán lévő étkezdében tartottak meg.

Következőként édesapámat, Kozsokár Attilát szeretném bemutatni, aki szinten nagyon szeretett a Székely Mikó Kollégiumba járni. 
1993-ban végzett matematika-fizika osztályban. 

Az egyetem elvégzése után apukám közgazdász pályára tért. Jelenleg ő a Közüzemek Rt. vezérigazgatója. Nagyon szerette a líceumi 
osztályát, mondván, ,,összetartó és támogató közösség volt” 

Hozzá is intéztem néhány kérdést mikós éveivel kapcsolatban. 

,,Kedvenc emlékeim iskolás éveimről a rengeteg kirándulás, melyekről csak jó emlékeim maradtak fenn. Sok ilyen felejthetetlen ki-
rándulást az általam legkedveltebb tanárnak, Kádár Gyula történelem- és földrajzszakos tanár úrnak köszönhetek, aki nagyon sokol-
dalú, művelt pedagógus volt és emellett egyedi oktatási stílussal rendelkezett. 7. osztályban kötelező mezőgazdasági tevékenységre 
mentünk az osztállyal, ahol krumpliszedés volt a feladatunk. Nagyon élveztem ezt a feladatot, hiszen nagyon jó csapatépítésként 
fogtam fel, és szerintem sokat segített akkori osztályomnak. 

Szívesen emlékszem vissza kicsengetésünk napjára is, hiszen az a megtiszteltetés ért, hogy én mondhattam a ballagási ünnepségen 
a búcsúbeszédet. Felemelő érzés volt így elköszönni a számomra sokat jelentő osztálytól, iskolámtól.” 

Édesanyám, Pásztor Boglárka ugyanabban az évben ballagott el a Mikóból, mint édesapám, 1993-ban. Pszichológia szakon végzett 
Kolozsváron, jelenleg a Megyei kórházban dolgozik pszichológusként, már több, mint 20 éve. Így vallott diákéveiről: 

,,Ha az emlékek között csatangolok, három fontos szó köré csoportosíthatom érzéseimet, gondolataimat, tapasztalataimat: követ-
kezetes fegyelem, magas, de ugyanakkor ésszerű elvárások kitűnő pedagógusok részéről és életközeliség. Középiskolás éveimet a 
magyar nyelv és irodalom iránti szeretet és elkötelezettség határozta meg, amelyet egy olyan kiváló pedagógusnak köszönhetek, 
aki nem csupán hatékonyan közvetítette a tudást, hanem példaértékű egyéniségével hitelesen tette azt, ugyanakkor nem sajnálta 
az időt, energiát a gyémántcsiszolásra sem. Albert Ernő tanár úrral végzett közös munkánknak köszönhetem a tantárgyversenyeken 
elért eredményeimet. A vele való tanár-diák kapcsolat nem csupán a tananyag oktatásából és a számonkérésből állt, hanem egy 
támogató, fejlődésünket nyomon követő és biztató hozzáállásból is. Ennek semmi sem nagyobb bizonyítéka, mint azok a meleg 
hangvételű sorok, melyekkel néprajzi gyűjteményét nekem dedikálta. 

Líceumi éveim során, a rendszerváltás után, ugyancsak az ő biztatására diáktársaimmal újraindítottuk a Mikó diákújságját, aminek 
célzatosan a Szellem nevet adtuk, és amiben a forradalom utáni évek világmegváltó hangulata ötvöződött a saját serdülő lázadá-
sunkkal (a fiúk vállig érő hosszú lobonccal, a lányok posztó tarisznyával és térdig érő férfi pólóban jártak iskolába), így meglehetősen 
határfeszegető, igazi tinédzseres, lázongó hangvételű cikkek is napvilágot láttak. De ebben is rejlett az iskola életközelisége, hogy 
bizonyos keretek közé szorítva ugyan, de ennek is teret biztosított.
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És ha már az életközeliségről beszélek, az számomra túlmutat a Mikóban magas szinten megtanult fegyelmezett, igényes munkán. 
Valóságismeretet, az élethez való rugalmas alkalmazkodást is jelentette, amelyben az iskola az oktatáson kívül úgy szervezte 
meg életét, hogy abban a diákok közötti személyes kapcsolatoknak, a szabadidős programoknak a közösség szellemi életben való 
beépülésnek reális része legyen. A kisdiák és középiskolás éveimben ezek az értelemszerűen a pionír tevékenységek köré csoporto-
sultak, ami azonban csak kerete volt a kiváló hangulatú kirándulásoknak, közmunkáknak, krumpliszedéseknek (osztálytársaim által 
„dedikált” pionírnyakkendőm őrzi ezen idők szép emlékét).

De az igazi közösségi élményt a Mikó híres táncegyüttesében eltöltött 6-7 év jelentette, a belföldi és külföldi turnék. A rendszervál-
tás utáni, több ezres anyaországi, majd szlovákiai és kárpátaljai tömeget vonzó előadásaink hangulata, az együtt először elénekelt 
magyar himnusz a dugig megtelt pécsi sportcsarnokban még ma is lúdbőröző emlék. És persze barátságok, sírós veszekedések, 
átborozott éjszakák és szerelemek is, melyekkel az iskolám nem csupán dolgozni, élni is megtanított. 

Hálám és tiszteletem igyekszem leróni azzal, hogy gyerekeim számára is a Mikót választottam, immár 13 éve a szülőbizottság aktív 
tagjaként igyekszem bekapcsolódni az iskolai mindennapok körforgásába, kihívásaiba.” 

Nővérem, Kozsokár Hanna számára a mikós élmények, emlékek és az ezekhez fűződő érzések még nagyon frissek, hiszen csak 
tavaly nyáron ballagott el iskolánkból,jelenleg a marosvásárhelyi Orvosi és gyógyszerészeti egyetem első éves hallgatója. Ezért 
hasznosnak láttam neki is feltenni néhány kérdést az itt töltött éveiről.

„Teljesen másképp kezdtem gondolni a Mikóra ballagás után, hiszen – bár mindig is szerettem az iskolát és tanáraimat –, a búcsú 
tükrében léptek előtérbe olyan emlékeim, melyekről sosem gondoltam, hogy a legkedvesebbekké válnak majd. Kedvenc élményeim, 
a közösséget összehozó iskolai rendezvények, a gálák, bálok, és az ezekre való örömteli felkészülés.”

Hannának kedvenc órái az irodalom-, a nyelv - és a biológia órák voltak. Mindig is büszkén gondolt arra, hogy harmadik generációs 
mikósnak mondhatja magát.

„Az évek során szokásunkká vált, hogy a ballagási ünnepségek közeledtével felkeressük szüleink, nagyszüleink tablóképét, felismer-
jük a hasonlóságainkat, őseinktől hallott történeteket meséljünk, és büszkén mondhassuk, hogy már hányadik generációs mikósok 
vagyunk.”

Befejezésként kijelenthetem, hogy nagyon büszke vagyok, hogy egy olyan családban nőhettem fel, melynek tagjai nagyobbrészt 
mikós diákok voltak és sikeres, példamutató életpályájukkal mintaként szolgálnak nekem. Emellett remélem, hogy én is továbbad-
hatom a mikós szellemet jövőbeli gyermekeimnek, a következő generációnak...
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László Andrea

Emlékek a múltból

Kopott lépcsők, 160 éves iskola... Arra gondolok, hányan tanulhattak e falak közt e hosszú évek során, szereztek itt érettségi 
diplomát.

A 8. D osztályban tanulok, nevem László Andrea. Elődeim közül nagytatám – László Tibor – a múlt század ’50-es éveiben volt itt 
diák. Életének utolsó szakaszában – amikor még elemista voltam – sokat mesélt az akkori diákcsínyekről. A tanárokat kellő módon 
tisztelték, de az elégedetlenkedők tudtak derűs hangulatot is teremteni az osztályban. Megtörtént olyan is, hogy a padok közt sétáló 
tanár öltönyét tintával spriccolták le. Igaz, ő nem sokáig maradhatott az iskolában, mivel édesapja a város egyik nagykereskedője 
volt, ezért öccsével el kellett hagynia a Mikót. Távozása után lett a Mikó tanulója Szabó István, nagymamám fiúikertestvére. 
Őt követte húga is, Szabó Irén. Mindketten itt szereztek érettségit. Ennek akkor ára volt. Édesapjuk – a szabómester –, hogy 
gyermekei tanulhassanak, be kellett álljon a helyi Ipari Szövetkezetbe, mely akkor a kollektivizálás egyik formája volt.
Apai nagymamám, Lászlóné Szabó Ilona, aki a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen diplomázott geológia-földrajz szakon, 35 évet 
tanított e nagy hírű iskolában. Napjainkban családommal egy fedél alatt élünk vele, külön lakrészben. Így naponta átlépek hozzá. El-
elbeszélgetünk, kérdezget az iskolában történtekről. Az onnan hozott jó hírek mindig jókedvre derítik. Most én kérem, hogy meséljen 
nekem a pályájához kötődő emlékeiről. Régi fényképeket vesz elő a fiókból. Sok közülük az iskolai kirándulásokon készült.

– Amit fontosnak tartottam, próbáltam megvalósítani a tanórákon kívül is. Abban az időben, negyven-ötven évvel ezelőtt, kevés 
család rendelkezett gépkocsival, a természet megismertetése és megszerettetése arra az oktatóra hárult, aki tanítványainak iskolai 
kirándulásokat szervezett. Mi minden ősszel az iskolai év kezdetén az 1-4. osztályosokkal az Erős oldalig, a Honvéd forrásig, az 
5-8. osztályosokkal Sugásfürdőig gyalogtúráztunk. Ha tájékozódási versenyt szerveztem, akkor tovább merészkedtünk, a Sugástól 
az 1018 méteres Görgő csúcsig. Ezekre mindig több csoport jelentkezett. Ilyenkor csatlakozott a tanári kar jó néhány tagja is. 
Maradandó élményt nyújtottak a tündérszép tájakra szervezett kirándulásaink is: a Szent Anna-tóhoz, Bálványosfürdő környékére 
(akkoriban nem kellett félni a medvetámadásoktól), a Békás-szoroshoz, vagy a Gyilkos-tóhoz. Érdekesek voltak a várlátogatások is. 
A törcsvári és rozsnyói vár látogatása történelmi szemléletet nyújtottak. Hasznos látnivalókat nyújtottak a Duna-deltai kirándulások 
is, ahol tanulóink védett állatokat és növényeket ismerhettek meg, tudomást szereztek a lipovánok életéről. A kirándulók közül 
kerültek ki azok a tanítványok, akik később földrajztanárok lettek, de van olyan is, aki tanításaimat felhasználva, egymaga jutott el 
a Himalájára, és vitt virágot Kőrösi Csoma Sándor sírjára.

– Látod ezt a nekem dedikált könyvet? – teszi fel az egyszerű kérdést. Egy kelet-afrikai út összegzője. – Bólintok, majd folytatja.
– Elégtétel számomra, büszke vagyok a szerzőjére, mint egykori tanítványomra. Ekkor felnyitja a borítólapot, majd hangtalanul 
elolvassa a benne lévő dedikálást. Ezután átadja a nyitott könyvet, így nekem is lehetőségem lesz az elolvasására.

– És a tanítás? – kérdezem kis hallgatás után.
– Az oktatás a pártpolitikának volt alárendelve. Jó tanári közösség volt mindig. Nagyjából egy célt követtünk, megtettük, amit 
lelkiismeretünk szerint megtehettünk. Néhányunk közt máig élő a szoros kapcsolat. Hetente egyszer találkozunk, beszélgetünk. A 
tanóráimon megismertettem a tanulókkal a térképek és atlaszok használatát. Történt egyszer, hogy világmegváltó álmokat kergető 
diákcsoport – mert a fiatalok nagy tettekre képesek, de kellő tapasztalatuk nincs – határokat rajzolt be Erdélyről és a Kárpát-
medencéről az atlaszokba. A hivatalos szervek ellenőrizték is a földrajzszertárt, így megtalálták a keresett atlaszokat, amiről én 
persze semmit sem tudtam.
Kiválasztottak három atlaszt, melyeket el is vittek. Engem felelősségre vontak, külföldi utazásunkat megakadályozták, később 
útlevelet csakis a szocialista országokba kaptam. Ezzel együtt is szép pálya volt. Édesapád is a Mikóban érettségizett, innen ment 
egyetemre.

– Igen, tudom, minket is látogatnak volt osztálytársai. Most légy szíves segíts a földrajz leckében. Lenne egy kérdésem, és jövő órán 
felelni fogunk a táblánál – mondom el félelmem.
Nyílik az ajtó. Húgom, Eszter lép be, kezében a 6. osztályos földrajzkönyvével. Neki is segítség kellene…

Reggel együtt indulunk az iskolába, a Székely Mikó Kollégiumba. Ott leszünk a lépcsőkoptatók közt...
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Pászka Orsolya-Mercédesz

A 160 éves Székely Mikó Kollégium

Családunk mikós történelme, története és hagyományai az 1966-os évekig nyúlnak vissza, ugyanis nagymamám, Tamás 
Katalin ekkor kezdte líceumi tanulmányait a Székely Mikó Kollégiumban. Ezen hagyományokból építkezve szeretném elmesélni 
családom történetét, amely ezen nagy múltú, 160 éves kollégium padjait koptatja már három generáció óta.

Jómagam, Pászka Orsolya-Mercédesz, képviselem a harmadik generációt, a VIII.C. osztály tanulója vagyok.
Az első és legfontosabb generációt a nagymamám, Tamás Katalin képviselte, valamint nagymamám testvére, Tamás Sándor, 

aki szintén mikós diák volt. Ezen kívül itt végezte tanulmányait édesanyám, Kovács (Pászka) Katalin-Kinga, édesapám, Pászka 
Benedek, édesanyám testvére Kovács (Nagy) Melinda-Ágnes, édesanyám unokatestvére, Tamás Simon Lehel, unokatestvérem, 
Kovács Hanna, valamint keresztmamám, Pásztor Csilla.

A nagymamám, Tamás Katalin volt az első generáció tagja családunk történelmében, aki a Székely Mikó Kollégiumba járt, 
amely akkoriban az I-es Számú Líceum nevet viselte. 1966-ban kezdte a IX. osztályt. Tisztelettel említette osztályfőnökét, Para 
Lajos tanár urat. Nagy szeretettel beszélt kiváló tanárairól, úgymint Albert Emő iskolaigazgatóról. Kedvenc tanárai között szerepel-
tek Péter Albert orosz- és tánctanár, Dobra Irén történelem szakos tanárnő és Csurulya Edit magyartanárnő.

1968-ban, Péter Albert tanár úr biztatására és támogatásával, nagy lelkesedéssel vetette bele magát az akkor alakuló Székely 
Mikó Néptáncegyüttes elindításába és munkálataiba. A Népi Együttes alapító tagja és ugyanakkor első krónikása volt az 1968-
1969 közötti időszakban. Aktív tagja volt a néptánccsoportnak 1968-1970 között.

Számos írása jelent meg a Krónikában. Az első bejegyzés 1968. december 12-én látott napvilágot, ugyanis a tánccsoport a 
télifa ünnepélyen mutatkozott be először az Állami Magyar Színház termében, a Halálra táncoltatott leány című balladafeldolgozást 
adták elő. Az előadás szép sikert aratott, a következőkben még három alkalommal játszották telt ház előtt a színházban. Kiszállá-
sokra mentek a környező falvakba, az ott összegyűlt pénzből fellépőruhákat varrattak. Idéznék egy 1969. május 18-i bejegyzésből: 
„Ikavár. Csoportunk lkavárnál tartott előadást. Műsorszámaink nagyon jól sikerültek, a végén a függöny helyett az eső vetett véget 
előadásunknak. Mindenki fedél alá szaladt, csak a cimbalom ázott egyedül a színpadon. (Fő a kitartás).” 1969. június 20-án Buka-
restben az országos versenyen elnyerték a zsűri különdíját A halálra táncoltatott leány című balladafeldolgozással. Néptánchoz és 
népi hagyományainkhoz való ragaszkodását gyerekkorából hozta magával, hiszen már kisgyerekként is a Tanulók Házában, akkori 
nevén Pionír Házban tanult néptáncolni. Az akkori időben ez rendkívül fontos dolognak számított, mert csupán így volt lehetőség 
megőrizni a magyar népi hagyományokat.

Írásban rögzítette beszámolóját osztályuk, a X. C. osztály marosvásárhelyi kirándulásáról. Osztálytársával és legjobb barátnőjé-
vel Szalay Máriával közösen cikket írtak a tánccsoport tevékenységéről.

Édesanyámnak, amikor nagymamám iskolás és táncos élményeiről mesélt, csillogott a szeme és boldogan emlékezett vissza 
azokra az időkre. Sajnos én már nem ismerhettem, csak fényképről, mert jóval születésem előtt meghalt.

1970-ben sikeres érettségi vizsgát tett.
Kapcsolata alma materével csak 1997-es halálával szakadt meg. Azelőtt tevékenyen részt vett az iskola életében, hiszen a 

Székely Mikó Véndiák Társaság választmányának tagja és titkára volt. Minden érettségi találkozón részt vett, nagy lelkesedéssel 
vetve bele magát a szervezésbe. 

1990. június 2-3 között került megrendezésre a Népi Együttes fennállásának 22 éves évfordulója, ami szinte már népünnepély-
lyé vált. Nagymamám a szervező bizottság lelkes tagja volt, fáradhatatlanul készült a táncpróbákra. Nem ment zökkenőmentesen 
a dolog, hiszen akárhonnan nézzük, 22 év telt el, ennek ellenére lelkes csapat verbuválódott. Nagymama volt a balladafeldolgozás 
női szólistája, a régi generáció képviselője. Idézet az 1990-es krónikából: “A halálra táncoltatott lányt a két szélső generáció egy-
egy párja járta. A régiek közül Tóth Lajos és Tamás Kati, tőlünk pedig Veress Kinga és Böjthe János volt a szólista.”. Június 2-án 
A fiatal generációval közösen adták elő a kisstadionban A halálra táncoltatott lány balladafeldolgozást nagy sikerrel. Június 3-án 
Bálványosra és a Szent Anna-tóhoz kirándultak. “ A hangulat ekkor már kezdett oldódni a korosztályok között, mi is bekapcsolód-
tunk a régi Illés, LGT-számokba. Bár éreztük, hogy a régiek most egészen új világba térnek vissza (ó, azok a legendás hetvenes 
évek!) – most igazán találkozott a régi és az új Mikó.”
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1991. május 31 - június 2 között szervezték meg a Mikós Véndiákok II. Világtalálkozóját. Nagymama ezen az esemény szerve-
zésében is részt vett.

A IX. C. osztályban előadást tartott a diákoknak. Elmesélte mit jelentett számára mikós diáknak lenni, egyúttal szellemi stafétát 
adva át a következő nemzedéknek. Ebben az évben édesanyám is IX-es volt, szintén a Mikóban, évfolyamtársainak mesélte, hogy 
milyen büszke édesanyjára és nagyon hálás, hogy ő is a mikós diákok csapatát erősítheti.

Nagymamám testvére, Tamás Sándor szintén mikós diák volt. 1968-1972 között volt az iskola diákja és alapító tagja a Székely 
Mikó Népi Együttesnek. Erősítette a tánccsoportot a 22 éves táncos találkozón.

Édesanyám Kovács (Pászka) Katalin-Kinga, az 1982-1994-es időszakban volt az iskola tanulója. I-III osztályban Porodán Mária 
tanítónéni tanította. Nosztalgiával meséli, hogy kedves, jólelkű tanítónénije ragasztotta rá a Kati nevet (habár születési bizonyít-
ványában szerepel mindkét név), ő otthon, családi körben a Kinga névre hallgatott. Mária tanító néni szólította először Katinak, 
ami aztán a későbbiek során rajta is maradt. A tanító néni tanította a nagymamát is, ezért ahányszor anyára nézett, mindig eszébe 
jutott egykori kedves tanítványa. Az I osztály első két-három hetében édesanya nem is reagált a Kati névre, hiába szólította fel 
a tanító néni felelésre, ülve maradt egész addig, amíg a Kinga nevet nem hallotta meg. Azután, ahogy hozzászokott, attól kezdve 
mindenki csak Katinak szólította.

IV. osztályban Szakács Ágnes tanító néni vette át az osztály oktatását, mivel Porodán tanító néni nyugdíjba vonult.
V-VIII. osztályban Jancsó Dezső tanár úr volt édesanyám osztályfőnöke és biológia tanára. Gyakran vettek részt iskolai kirándu-

lásokon. Egyik emlékezetes kirándulása az Almási barlangnál volt. Bátran bevállalta a kirándulást, igen ám, de arra nem számított, 
hogy a folyó fölött drótkötélen kell átkelni. Inába szállt a bátorsága és nem lépett rá a drótkötélre. Szerencsére voltak licis diákok 
is a kiránduláson, akik végül a hátukon vitték át a folyó sekélyebb részén. Ma is kellemes élményként emlékszik vissza ezekre az 
osztálykirándulásokra.

Kedvenc középiskolai tanárai közé tartozik Csurulya Edit magyartanár, aki Katalin cárnőnek szólította. A tanárnő támogatásával 
és biztatására többször vett részt szavalóversenyeken. Szerette a földrajzórákat is, amit Tiboldi Zoltán tanár úr tartott.

Sikeres felvételi vizsga után 1990-től a IX. E osztályba, az idegen nyelv osztályba jár. Osztályfőnöke Kékedy Erzsébet-Katalin 
angol szakos tanárnő volt. Kedvenc tantárgya itt is a magyar nyelv és irodalom, Ördög-Gyárfás Ágnes tanította. Nagyon jó osztály-
közösség volt, most is 5 évente szerveznek érettségi találkozókat, ahol mindig nagyon jó hangulat uralkodik.

Az 1991-es II. Mikós Világtalálkozó zárónapján az ökumenikus istentisztelet után édesanyámat érte az a megtiszteltetés, hogy 
másik két diáktársa kíséretében vitte az égő fáklyát a Vártemplomtól a kopjafáig. 1994-ben érettségizett.

Édesapám, Pászka Benedek is mikós diák volt, igaz, ő csak az I-IV. osztályt járta itt. Nagynéném Kovács (Nagy) Melinda-Ágnes 
is a Mikó padjait koptatta, I-VIII. osztályban. Tanító nénije Szakács Ágnes, V-VIII-as osztályfőnöke pedig Jancsó Dezső tanár úr.

Édesanyám unokatestvére, Tamás Simon Lehel az 1996-1997-es tanévben érettségizett.
Unokatestvérem, Kovács Hanna 2013-2017 között volt iskolánk tanulója. Osztályfőnökei Pető Mária és Csia Kinga voltak. 2013-

ban a Székely Mikó Kollégium gólyabáljának győztes gólyapárja, ugyanakkor a Városi Gólyabál gólyakirálynője volt. A Bolyai és 
Zrínyi matematikaversenyek díjazottja, de ugyanakkor ő erősítette a mikós CanSat csapatot, amivel 2016-ban a suceavai Romanian 
CanSat versenyről elhozták a II. díjat. 2017-ben érettségizett.

Én, Pászka Orsolya-Mercédesz, a családi hagyományt folytatva és hűen őrizve, a VIII. C. osztály tanulója vagyok. Első osztálytól 
mikós diák. Tanító nénim I-III. osztályban Geangalau Lenke volt, majd IV. osztálytól Incze Jolán. Szeretek részt venni különböző 
iskolai vetélkedőkön. I-IV. osztályban részt vettem a Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny körzeti és megyei szakaszán, 
az Aranytoll meseíró versenyen, a Poveştile Cangurului versenyen. Dicséretet kaptam a Kányádi Sándor szavalóverseny körzeti 
szakaszán 2015-ben.

Osztályfőnököm Kovács Tünde testnevelés szakos tanárnő. Nagyon sokat kirándulunk, iskolai tevékenységeken veszünk részt 
az osztállyal. A néptáncos családi hagyományt is folytatom, drága nagymamám nyomdokaiba lépve, hiszen V. osztálytól, 2016-tól, 
a Székely Mikó Néptáncegyüttes tagja vagyok és imádom ezt a közösséget. Oktatóim Tőkés Edit és Zsolt. Fontosabb előadások, 
amiben részt vettem: Könnyek Tava, Ki a ludas? Táncoltam és táncolok a magyarpalatkai és a magyarszentbenedeki koreográfiák-
ban.

Nagyon sokat köszönhetek tanítóimnak, tanáraimnak és szüleimnek, hiszen mindig támogatnak, biztatnak, mellettem állnak. 
Hálás és büszke vagyok, hogy ezen ősi alma mater diákja lehetek. 

Legyen világosság!
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Salamon Eszter-Júlia

Utazás a múltba – a nyolcvanas évek Mikója

A Székely Mikó Kollégiumnak megvan a saját, könyvekben lejegyzett története, és megvannak azok a személyes, többnyire 
élőszóban átadott történetei, amelyek egykori diákjainak, tanárainak élményeiből rajzolódnak ki. Az intézményhez tartozó szemé-
lyek – tanárok, diákok – mind hozzátettek valamit az évek során, és bár az épület hosszú időn át ugyanaz maradt, sokan talán épp 
ugyanazon eseményeknek váltak részeseivé, mégis, valamennyien másképp élték meg, és mi, mai diákok is másképp éljük meg azt, 
ami az iskola falai közt történik velünk. Éppen ez a sokszínűség szép az egészben, amely sok-sok apró darabkából és nézőpontból 
tevődik össze.

Én édesanyámat, Salamon Mártát (lánykori nevén Péter Márta) kértem meg, hogy meséljen arról, ő hogyan élte meg a mikós 
éveit, milyen volt ugyanazon falak között tanulni és élni a mindennapjait, amelyek között most én is ugyanazt teszem. Ő 1984-1988 
között mondhatta magát mikós diáknak, ott végezte a gimnáziumot, majd Balázsfalvára került a tanítóképzőbe és most a Plugor 
Sándor Művészeti Líceumban elemi osztályt tanít román tagozaton. A következőkben az ő szemszögéből mesélem el a történteket, 
mindazt, amit ő most továbbadott nekem.

Ötödik osztályig az akkori 2. Számú Általános Iskolába – a mai Váradi József Általános Iskola – jártam, negyedik osztály végén 
azonban megadatott a lehetőség, hogy gimnazistaként más iskolában folytassam a tanulmányaimat. Ez a lehetőség a matematika 
felvételi volt, amely által bejuthattam egy elitebb, különlegesebb osztályba. A sikeres felvételi után páran az osztályból lekerültünk 
a Mikóba, ami akkor 1. Számú Matematika–Fizika Líceum név alatt futott, az úgynevezett „szuper matek” osztályba. Ez egy válo-
gatott osztály volt, aminek az volt a hátránya, hogy mindig különlegesnek éreztük magunkat, és nem nagyon barátkoztunk a többi 
osztállyal. Mi voltunk egy közösség, az A osztály, a B osztály akkor még román tagozat volt. Évfolyamunkon öt osztály volt, elég 
nagy létszámmal.

Az első emlékeim az első napokról az óriási épület, ahonnan az utcára nem nagyon lehetett kilátni, a tanévkezdő négyszög, 
csend, ünnepi beszédek, új osztályfőnök, kötelező egyenruha, sok gyermek, sok tanár, nagy épület, labirintus és olyan lehetőségek, 
amelyeket az elemiben nem tapasztalhattunk meg.

Nehéz volt az iskola épületét kiismerni, mivel elemiben nem ott jártam. Sokszor elvesztünk a folyosókon, mikor kerestük a 
kabineteket. Zsúfolt órarend, de valamiért a sok óra és a sok információ között mindig kerítettünk időt arra, hogy szünetben kisza-
baduljunk a zárt udvarra. A sok gyerekjáték… Rengeteget sétáltunk, a szünetekben gumiztunk, ugróköteleztünk, és még mindig 
előttem van a becsengetés utáni gyors kettes sorba állás, a szolgálatos tanár, aki osztályonként enged fel a hátsó ajtókon. Mai napig 
rejtély számomra, hogy hogyan tudtunk kettes sorba állni másodpercek, percek alatt, és mindenkinek megvolt a helye a sorokban. 
Rendesen, civilizáltan mentünk fel három bejáraton a tantermekbe.

Az érdekes laboratóriumok, külön rajzkabinet, külön biológiakabinet, kötelező leadott herbáriummal, rovargyűjteménnyel, amik 
szerintem még mindig megtalálhatóak ott. Emlékszem a rengeteg matematika feladatra, a sok házi feladatra, amiket valahogy kevés 
idő alatt meg tudtunk oldani, a rengeteg memóriagyötrő tanulnivalóra, a mechanikus tanulásra. Négy éven keresztül minden egyes 
hétfőn reggel tollbamondással kezdtük a hetet. A gyenge hibákra, ékezethibákra egy pont, a közepes helyesírási hibákra három pont 
és súlyos helyesírási hibára öt pont járt mínuszba. Minden öt pontra kaptunk egy jegylevonást. Valahogy hagyománnyá vált ez a 
tollbamondás a tanár úrnál. Román órákon elég sok diktálás, tanulnivaló, egy nagyon kedves tanárnővel.

A magyartanárunk Berde Zoltán, a román Ercse Irén, a matematika Bíró Judit, aki nagyon sokat segített az ötödik osztályos 
matematika elsajátításában, sok munkával, házi feladattal és odafigyeléssel, valamint a jól bevált tanítási módszereivel. Később 
Csáki Ágnes tanított hasonló odaadással. Az osztályfőnökünk Szász-Fejér Gyöngyi volt. Mi kivételes osztály voltunk, mivel franciát 
tanulhattunk. Az évfolyamon egy osztály németet tanult, a másik három pedig oroszt. Mi voltunk a kivételesek ebből a szempontból, 
vagy legalábbis mi úgy éreztük magunkat. Az osztályfőnök nagyon odafigyelő pedagógus, aki a rendszer ellenére gondot fordított a 
diákjaira. Egy példakép volt számomra, és nagyon megszerettette a nyelvet.
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A reggeli rituálé iskolába menetel, szolgálatos tanár, szolgálatos diákok, elég elrettentő ellenőrzés, a kapuban ellenőrző, karsza-
lag, egyenruha, hajpánt, nyakkendő, nyakkendőgyűrű. Abban az esetben, ha valami hiányzott, nem engedtek be a kapun, hazatérítet-
tek, hogy ezeket elhozzuk. Az öltözet drasztikus volt, és ha jól emlékszem, déli egy óráig egyáltalán nem szabadott elhagyni az iskola 
területét, még szünetben sem, csak nagyon indokolt esetben. Ebből a szempontból, mivel zárt udvar is volt és a kapun sem engedtek 
ki, mindig úgy tekintettünk a belső udvarra, mint egy börtön udvarára, ahol sok-sok ember van napközben.

Az iskolában különböző szakkörök voltak. Versenyek, hagyományos, régi, bevált olimpiászok, iskolarádió. A szünetekben a fizika-
laboratórium előkészítőjében a zene néha-néha felhangzott. A különböző körök magukba foglalták elsősorban a matematikát, ezen 
kívül fizika, magyar és más szakkörök, olimpiászok működtek, amelyek elég szép számú jelentkezőkkel büszkélkedhettek. Ott volt 
még a testnevelés kör, vagy másképp művészi torna.

Emlékszem még a diákcsínyekre, az előre eltervezett április 1-i viccekre, amikor a fiúk és a lányok egyenruhát cseréltek egy 
alkalommal. Ezekkel próbára tettük a tanárok türelmét, amely alkalmanként el is fogyott. Ahhoz képest, hogy az akkori rendszer 
kifejezetten szigorú volt, mindig megkaptuk a módját annak, hogy jól érezzük magunkat az iskolában.

Ha már a körök. Nem feledkezhetek el a kórusról sem, amelyet Dancs Árpád zenetanár vezetett éveken keresztül. Akit felvettek, 
annak kötelező volt járni. Mindig egy célpont volt a nagy kórusba belépni, odatartozni. Nekem nyolcadik osztály közepén adatott 
meg a lehetőség, hogy egy fél évet abban a kórusban, a Madrigálban énekeljek, addig a pionír kórusban énekeltem. Ők mindig 
példaképek voltak számomra azelőtt is. Akkor már – a rendszer ellenére is – kiszállásra jártak, ezért úgy tekintettünk rájuk, hogy 
óriási lehetőségeik vannak ahhoz, hogy az országban előadásokra menjenek. Ez a kórus IX-XII-es kórus volt, ahová már nyolcadik 
osztályban voltak előválogatók.

A tánccsoportban nem táncoltam, ezért nem is tudok túl sokat mesélni róla, de a tánckar vezetője Péter Berci bácsi volt, aki 
egyben az évfolyamunkon a D osztály osztályfőnöke is volt. A mi osztályunkból is voltak néhányan, akik néptáncoltak, de a D-sek 
voltak a táncosok. Emlékszem, amikor szálltak fel az autóbuszokra, mentek kiszállásra a székely ruhákkal és a sok hangszerrel.

Volt néhány olyan tantárgyunk, amelyeknek soha nem vettük hasznát. Hetedik osztályban ilyen volt az alkotmánytan, amelyet ha 
jól emlékszem románul tanultunk. Vagy a nyolcadikos román történelem- és földrajztanítás, amikor enyhén kínai nyelven tanultunk.

A fizikatanárnőre Bodor Máriára emlékszem, aki ülve meg tudta tartani az órákat anélkül, hogy az osztályban eluralkodott 
volna a hangzavar. Az osztályunk egy időben volt fegyelmezett és fegyelmezetlen is. A szünetekben, mikor Izsák Ferenc igazgató úr 
végigment a folyóson, mindenki a falhoz lapult, senki nem mert az útjába állni, nagyon nagy tekintélye volt. A kémiatanárnőnk pedig 
Nemes Ildikó volt hetedik osztályban és tőle kaptam az első négyesem, mivel nem tudtam az alumínium vegyjelét. Nyolcadikban pe-
dig Nagy Emese tanította a kémiát. Biológiából Jancsó Dezső, rajzból Kiss Béla, zenéből Dancs Árpád, latinból Drăgan Mariana, föld-
rajzból Lukács Ilona, tornából ötödik osztályban Kovács Rozália, aki abban az évben nyugdíjba ment, utána pedig Latzin Edit tanított.

Ugyanakkor ő volt a felelős a művészi tornáért is. Művészi torna előadást adtunk elő 3-4 méteres pántlikákkal a Kultúrházban. 
Emlékszem, rózsaszín szalagom volt, valami dressz volt rajtunk, de már nem emlékszem pontosan milyen volt az öltözetünk. Négy-
méteres szalagokat aggattak pálcákra. Az előadás közepén valahogy a szalagok összebogzódtak, és nem is tudom azóta sem, hogy 
hogyan sikerült befejezni az előadást.

A tornaünnepélyeken az egész iskolát felsorakoztatták augusztus 23-án, akkor volt a nemzeti ünnep. Bár tanítás sem volt akkor, 
azelőtt napokig jártunk fel a stadionba, és gyakoroltuk a tornaünnepélyt a nagy melegben. Megtanultunk különböző formákat kirakni, 
mozdulatokat elsajátítani. Akkoriban mindezt nagyon élveztük, de most visszatekintve a vakációnk egy része az augusztus 23-i 
felvonulásokra és ünnepélyre ment rá.

A kézimunka óra volt az egyetlen, amikor kimehettünk az iskolából, mert a termek, ahol az órákat tartották a 2. Számú Líceum-
ban voltak, a mai Mihai Viteazul iskolában. Itt kötni, varrni, főzni tanultunk, nyolcadik osztályban pedig az iskolában maradtunk és a 
mostani Jókai-épületben voltak a műhelyek, oda jártunk fémmegmunkálásra. Elég szigorú mestereink voltak, köztük Fejér Zoltán.

Egy másik dolog amire még emlékszem, azok a szégyen négyszögek, amelyeket careunak neveztünk. Amikor a diákok egy része 
rossz fát tett a tűzre, akkor szünetben az egész iskolát összehívatták. Ott is percek alatt teljesen tökéletes négyszöget alakítottunk 
ki és az érintett tanulókat az igazgatóság a négyszög közepére hívatta. Hatalmas szégyen volt, bár szerencsére ezt diákként nem 
éltem meg. Szerintem azok, akik oda egyszer kiálltak, azok örök életükre megszégyenültek ott. Az, hogy az igazgatóság kihívjon a 
négyszög közepére, mindenki elé, az nem lehetett valami jó élmény, és további következményeket vont maga után.
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Az iskolahimnusz már akkor is ez volt, ami most. Akkor nem fogtuk fel, legalábbis én személy szerint nem fogtam fel a jelentősé-
gét a himnusznak. Megtanultuk, mivel a kórusban kellett énekelni, de úgy gondolom, hogy diákként nem adtam akkora jelentőséget 
neki, mint kellett volna.

Mikor nyolcadikban eljöttem az iskolából, hogy a balázsfalvi tanítóképzőbe jelentkezhessek, úgy éreztem, hogy végre megsza-
badultam attól a börtöntől. Ennek ellenére nagyon büszke vagyok arra, hogy valaha mikós diáknak mondhattam magam, hogy oda 
tartozhattam, és részese lehettem mindannak, amit az iskola jelképez, még ha csak négy évig is. Úgy gondolom, hogy olyan alapot 
kaptam az iskolától, ami nem elhanyagolható, főleg, hogy egy olyan osztályba jártam, ahol információk és tanulás szempontjából is, 
de másféleképpen is többet kaptam, mint az iskola többi része.

Többször megbántam, hogy otthagytam az iskolát, és elszalasztottam az ottani középiskolás éveket, de ha nem tettem volna, 
úgy gondolom, hogy nem lettek volna azok a lehetőségek előttem, amik voltak és vannak. Nekünk annak idején nem voltak, vagy 
legalábbis nagyon visszafogottak voltak a lehetőségeink, és az én szemszögemből jobb volt ez a döntés.

Viszont most is szeretettel és büszkeséggel tölt el, ha az iskolára gondolok. Mindig megkérdezem magamtól, hogy mi lett volna, 
ha azokat az éveket is ott töltöttem volna, és tudom, hogy jó lett volna, de akkor és ott, azokkal a lehetőségekkel az volt a helyes 
döntés. Biztos, hogy az élmények nagy része más lett volna és valami kettétörött, amikor otthagytam az iskolát nyolcadik osztály 
végén, és máshol folytattam. Tudom, hogy jó lett volna a folytatás ott.

Elgondolkodtam, hogy vajon mégis milyen lehetett otthagyni az iskolát egy jobb lehetőség reményében, és milyen lehet annyi év 
után, ezúttal szülőként visszatérni, és egy másik szerepkörben részévé lenni a Mikónak. Ugyanakkor, hogy milyen érzés lehet neki 
anyaként, hogy én azt választottam, amiről ő évekkel ezelőtt lemondott. Hogy hogyan éli meg azt a tényt, hogy én úgy döntöttem, 
hogy a Mikóban szeretném átélni a középiskolás éveimet is. Ezt meg is kérdeztem, és erre is elég részletesen válaszolt.

Büszke vagyok arra mindig, minden percben, hogy mint a szülői közösség tagja, az iskolához tartozhatok. Jóleső érzés, hogy az 
iskola megtartotta azt a színvonalat, és tartja továbbra is, úgy diákok szempontjából, mint tanár és szülő szempontjából.

Még mindig úgy gondolom, hogy a Mikó egy olyan iskola, amelynek van mit adnia a diákoknak. Szerintem nagyon jó diáknak 
lenni ebben az iskolában, mert olyan lehetőségeket ad, amelyeket esetleg más iskolákban nem lehet megkapni, vagy ha igen, nem 
ilyen szinten. Az, hogy 160 évet fennállt és fennáll ma is és a mai napig ott a helye, ahol ezelőtt jó néhány évvel, az elmond valamit 
a színvonaláról és a presztízséről.

Elégtétel számomra a döntésed, hogy ebben az iskolában éled a középiskolás éveidet, ott végezz és érettségizz. Úgy érzem, hogy 
amit én akkor elszalasztottam, azt most meg tudod kapni. Örvendek, hogy te ott végzel, és örvendek, hogy egy olyan iskolának a di-
ákja vagy, amelyik meg tudja adni amire szükséged van és ki tudja nyitni azt a sok kaput a világ felé, amelyre egy fiatalnak szüksége 
van. A felkészülés, amit ott kaptok, az úgy gondolom, hogy segít, hogy bármely szinten, bárhol a világon, akármelyik egyetemen és 
munkahelyen megálljátok a helyetek. Olyan felkészültséget szereztek, amelyet esetleg a diákok máshol nem kapnak meg, vagy ha 
meg is kapnak, akkor sem ilyen szinten.

Én pedig – mai diákként – úgy érzem, hogy talán még közelebb kerültem édesanyám emlékei által az iskolához, pedig én is évek 
óta része vagyok annak. Kaptam egy apró szeletet a múltból, amit hozzátehetek a saját emlékeimhez, és amelyet most másokkal 
is megoszthatok.
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Simion Emőke

Mikós családtörténet

Most már 4. éve vagyok a Székely Mikó Kollégium tanulója, és ez a választásom erőteljesen meghatározza a jelenem és jövőm. A 
döntést magát pedig nagyban befolyásolta a múltam, pontosabban a nagyszüleim múltja. A mikós szellemet tőlük kaptuk örökségül, 
először a nagynéném, majd a nővérem és én. Mi büszkén éltetjük és adjuk tovább a családfa újabb ágának is majd.

Simion Emőke vagyok, XII. C osztályos tanuló, és családom története összekapcsolódik a Székely Mikó Kollégiummal. A felhívást 
ürügynek véve határoztam el, hogy feljegyzem felmenőim visszaemlékezéseit a mikós éveikről. Édesanyám felőli nagymamámat 
kértem meg, hogy mesélje el az ő édesapja – dédnagytatám –, illetve az ő férje, nagytatám és természetesen saját emlékeit, be-
nyomásait az 1960-as évek Mikójáról.

Az időben visszaugorva legelőször dédnagytatámról, Sinka Lajosról (1921-2001) teszek említést. Ő volt a kollégium karbantar-
tója körülbelül 6 évig. Egy asztalos mesterrel, „Palócska bácsival” együtt feleltek az intézmény épségéért. Dédnagytatám telente az 
épület belső udvarában korcsolyapályát készített a diákok számára, Csongvai Árpád igazgató kérésére. Nagymamám emlékezetében 
él, ahogy kicsi lányként vitte az ebédet dédnagytatám számára, aki minden nyáron kimeszelte és ellenőrizte az épület osztálytermeit.

Akkor a nagyépület második emelete fiúbentlakásként szolgált. Az osztályok összetétele már vegyesen volt (fiúk és lányok 
egyaránt), illetve 3 magyar és 1 román osztály működött párhuzamosan.

Így tehát dédnagytatám biztatására választotta nagymamám 1966-ban az akkor 1-es számú Líceumnak nevezett Székely Mikó 
Kollégiumot a továbbtanulásra.

Nagymamám, Sinka Júlia az I-VIII. osztályt a szemerjai 4-es számú Általános Iskolában járta. A IX. osztályba felvételizni kellett 
a kívánt iskolánál magyarból, románból és számtanból. A sikeres vizsga után bejutott a IX. C osztályba, több mint 30 felvételizővel 
együtt.

Ekkor 3 osztály indította a tanévet, de ez a tizedik osztályban négy részre osztódott. Az A osztály a reál tagozat, a B a román 
tagozat, a C a német tagozat, a D az angol tagozat lett. Nagymamám a C osztályt választotta, ami annyit jelentett, hogy intenzíven 
tanulta a német nyelvet, illetve felvették még a latin nyelvet is. Az orosz nyelv kötelező volt mind a négy tagozat számára.

Nagymamám az édesapjától – aki fiatal korában Gál Lajos olimpikon csapattársa volt – megörökölte az atlétika szeretetét 
is. A IX. osztályban csatlakozott az iskola atlétika csoportjához, amelyet Ștefan Dezső tornatanár vezetett. Csak pár csoporttársát 
sorolom fel: Latzin Gábor, Nagy Gyula, Veress Ibolya, Krausz Ildikó. Hosszútávfutóként képviselte az iskolát az atlétikai versenyeken. 
A X. osztályban ízületi panaszokkal az iskolaorvoshoz kellett forduljon, aki megállapította, hogy nagymamámnak ízületi reumája van 
és felmentést adott az iskolai tornaórák alól, ugyanakkor kizárta az atlétika folytatásának lehetőségét is.

Így nagymamám új tevékenységet keresett ehelyett, és csatlakozott az iskola frissen megalakított Népi Együttes Kórusához. 
Dancs Árpád – az iskolahimnusz zenéjének szerzője – vezette a kórust. Nagymamám ott töltött diákévei alatt született meg a 
himnusz, elsők között tanulta és énekelte a kórusban. Azóta is, ha valamely eseményen felcsendül a Mikó himnusz, mama szeme 
könnybe lábad az emlékek jóleső érzésétől. “Ifjúság szavával szólni végtelenbe, tisztább feladatot soha nem találok.” - tartja sze-
mélyes mottójának 50 év távlatából.

Az együttes első feldolgozott táncdarabja A halálra táncoltatott leány balladája volt, amelyben nagymamám a főszereplő szink-
ronhangját kölcsönözte: „Eressz el, eressz el, Darvas Kis Kelemen!”, erre jött a válasz „Dehogy eresztelek, dehogy eresztelek”. A 
főszereplő hangját Albert István adta. Az előadás tetőpontja a halálra táncoltatott lány utolsó sikolya volt, amely nagymamám 
számára egy felejthetetlen pillanat, hisz ez az ő feladata volt. Emlékezetesek még a marosvásárhelyi és bukaresti fellépések, illetve 
több környékbeli falut meglátogattak a darabbal.

Az iskolai hétköznapokról kérdezve számomra egy érdekes téma hozódott fel, a kötelező pityókaszedés. Az iskolai tanév kezde-
tekor a diákságnak egy hónapig tanulás helyett a földeken kellett „önkéntes munkát” végeznie. Utánfutós traktorral vitték ki a diák-
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sereget a környező falvak földjeire, mindez teljesen jó hangulatban történt, tehát a pityókaszedés már-már kirándulásnak számított.

Az iskolai élethez visszatérve fontos megemlíteni a szüneteket. Titkos búvóhelynek számított a takarítónők öltözője a lány 
illemhely előtt. Nagymamám és barátnői itt töltötték a duruzsoló vaskályha mellett a hideg téli szüneteket – kis protekcióval. Ezt 
nagymamám az édesapja ottani munkássága által kapta.

Becsengetés után nagymamám átvette a hírnök szerepet, hisz ő ült az ajtóhoz legközelebb. A küszöbről rá lehetett látni a tanári 
szobára, így az ő feladata volt jelenteni a tanár közeledtét a zsibongó, hancúrozó osztálynak.

A diákság mindig is diákság volt tehát, de az iskolai szabályzat jóval szigorúbb lehetett. Itt leginkább a kötelező egyenruha 
viseléséről tudunk beszélni. Lányok és fiúk egyaránt teljes rendbe kellett járjanak, amely egységes volt és egy sajátos karszámmal 
volt ellátva. Ezen az iskola neve és egy többjegyű szám szerepelt. A lányoknak kötelező volt a hajpánt viselete – legtöbbször ez 
hiányzott – meséli nagymamám. Egyes tanárok még órára sem engedték be azt, aki enélkül érkezett, különösen Para Lajos tanár úr 
követelte meg. A lányok egyenruhája világoskék színű ing és sötétkék zsebes ruha volt övvel. A fiúk ugyanilyen inget, illetve zakót 
viseltek. A tanszereket mindenki olyan táskába hordozta, amilyen otthon volt, de a legelterjedtebbek a kézben hordozható bőrtáskák 
voltak. A tankönyveket a műanyag borítók megjelenése előtt kék papírral vonták be, címkével ellátva. A könyvek ingyenesek voltak, 
a füzeteket egyetlen üzletbe árulták a városban, amely a Csíki utca sarkán volt. Tanév elején mindig nagy sorok kígyóztak előtte.

Nagymamám „kedvenc tanára” Berde Zoltán magyar nyelv- és irodalom szakos tanár úr volt. Különleges tanítási módszerét 
kedvelték az irodalomban érdekelt diákok. A leadott lecke írásának hosszas folyamatát mindig megtörte az aktuális mű hangos 
felolvasása a tanítványok által. – „Na Júlia, olvasd fel!” – hangzik fel nagymamám emlékezetében.

Meg szeretne emlékezni még Kabai Eszter román szakos tanárnőről, Kapui Irma történelem szakos tanárnőről, József Álmos, 
Péter Albert, Dancs Árpád tanár urakról.

Az osztályfőnök Rácz Lajos német szakos tanár úr volt, a diáknyelven “Bitte papa”-ként szólították, meséli a diákcsínyek huncut 
mosolyával nagymamám. Nagy tudású, a diákok körében nagy tisztelettel rendelkező, szeretett tanárként emlékeznek róla. Kedves 
közös iskolai emlék számára a szebeni Brukenthal Múzeum meglátogatása az osztállyal. 

A tanár úr nem sok idő elteltével lebetegedett, így az osztály vezetését Para Lajos matematika-fizika szakos tanár úr vette át. 
Ő vezette be az osztályát a fizika rejtelmeibe, szigorúan, de igazságosan osztályozva teljesítményüket. Jól egyezett az osztállyal, 
megtalálva a közös hangnemet a főként vidéki származású diákokkal, hiszen ő maga is kálnoki születésű volt. Az egész diákság 
körében kedvelt tanár volt, az anyagot mindig türelemmel és érthetően adta le, megfűszerezve az ő sajátos székely humorával. Heti 
egy osztályfőnöki óra kötelező volt a négy éven keresztül.

A XII. osztály végén lévő utolsó osztályfőnökin jó tanácsokat kaptak útravalóként, illetve sok sikert kívántak a közelgő érettségi 
vizsgákhoz. Nagymamám számára ez sem zajlott zökkenőmentesen. Mivel nem volt karórája, az otthoni csörgőóra nem járt jól, 
illetve a rádió is recsegett, Júlia egy negyedóra késéssel érkezett meg a magyar írásbeli dolgozatra. Három osztály várta feszülten 
érkezését, a tanári bizottság a kapunál fogadta. A tételek felbontása után gond nélkül lezajlott a vizsga. Sikerült.

Az ad revidendum 1980-ban hívta össze újra a XII. C osztályt. Az első, 10 éves találkozón még teljes létszámmal volt jelen az 
osztály az osztályfőnökkel együtt. A legutóbbi, 45 éves találkozón már a katedrán, nagymamám melletti, mögötti és előtti padokon 
csak egy-egy rózsaszál jelezte az eltávozottak hiányát. Nyugodjanak békében.

Okkal téve bővebb kitérőt rá, Para Lajos (1942-2008) tanár úr az én családtörténetem fontos szereplője, hiszen ő az én fentebb 
említett nagytatám. Kálnokon, majd Kőröspatakon járta az általános iskolát, végül ő is az akkor 1-es számú Középiskola (1958-
65) néven fennálló tanintézményben tanult tovább, tehát a Mikóban. Az itt eltöltött VIII-XI. osztály alatt kiváló szertornásza volt az 
iskolának, és ezen a pályán szándékozta folytatni életét. Kolozsvárra készült a sportegyetemre, de végül a Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetemen matematika-fizika szakra jelentkezett. Itt tanult öt éven keresztül kiváló eredményekkel, elhatározva, hogy pedagógusi 
pályára lép. 1966-ban visszatért régi Alma Materébe, mint teljes katedrás matematika-fizika szakos tanár (1983-ig).

Nagytatám 1960-ban érettségizett ugyanott, ahol nagymamám 1970-ben. Az itt kialakult ismertségből lett az idő elteltével 
szerelem, majd házasság. Megszületett édesanyám, megalapították családjukat Sepsiszentgyörgyön. 30 év elteltével világra jöttem 
én, és így kapcsolódik a történetem már születésem előtt jóval a Székely Mikó Kollégiumhoz.
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Szerkesztői utószó helyett… 

Visszaemlékezés nagyanyámról, Csutak Rózáról

Sokszor nem tudtam, hogy honnan jön az a végtelen nagy keménység, és szigorúság, az a végtelen humor, ami a legszerencsétle-
nebb pillanatokban, sőt éppen azokban sem hagyta el.

Nem volt egy mesélős alkat, de valahogy ez az csak kicsúszott a száján…

Szikár volt, barna, és vasággyal együtt vagy ötven kiló. folyamatosan Carpați cigarettát szívott. Agyvérzéssel feküdt az ágyban 77 
évesen, és az orvosa, Both Lajos, aki akkor szintén súlyos betegen feküdt a kórházban, kiszökött, hogy meglátogathassa. Pizsamá-
jára tréninget húzott, úgy lógott meg.

–Rózsi, meg ne merj halni!

–Bagoly mondja verébnek, – s nevettek.

Igazából a dögleni szót használta, de nem mertem leírni, kegyeletsértőnek tűnne.

Néztem őket. Összeaszottak és huncut jókedvűek voltak. Már Zágonban, az elemi iskolába is együtt jártak, később mikósok lettek, 
ki az egyik, ki a másik épületben. Lajos bácsi mindenki háziorvosa volt, nagyapámat is többször megmentette. Kiderült, hogy nagyon 
szeretne darázsfészket enni, de ez nálunk nagytatám halála óta tabu tészta volt. Nagyanyám szó nélkül kikelt a betegágyból és 
megsütötte.

–Vidd be a kórházba! –mondta.

A papírzacskóba csomagolt étel elkésett, Both doktor úr aznap délután meghalt.

Nagymama 1917-ben született Zágonban. Szívbeteg édesanyját nagyon korán elvesztette, már akkor reá hárultak a háziasszonyi 
teendők. Nővére, Berta sokkal érzékenyebb lélek volt, és sokkal vidámabb, társaság kedvence alkat, de nem bírt az állatokkal 
foglalatoskodni, mindez nagyanyámra hárult. Dédapám, Mózi tata példásan nevelte a lánygyermekeket, soha nem nősült újra pedig 
fess férfi volt, még nyolcvanéves korában is tépték egymást a fehérnépek miatta a faluban. Amit tudott és lehetett, biztosította nekik, 
kicsit kényeztette is őket. Prágába és Lengyelországba vitte almásdereseit, gyakran büszkélkedett arról, hogy a királyi gárda is az ő 
lovait használja. Otthon csúfolkodtak vele, hogy olyan hosszú a lovak lába, hogy nem érik el a füvet.

Visszafele jövet a lányok mindig kaptak ezt-azt. Festményt Budapestről, Rosenthal-t Prágából…, hogy legyen a hozományba…

Azért a nagy dilemma előtt, hogy Rózsika zongorát, vagy varrógépet kapjon, a praktikus félárva lány mukkanás nélkül a varrógépet 
választotta.

A helyi elemi iskola elvégzése után mindkét lány a Mikóba került. Bár megterhelő volt, de Mózi tata összeszorított foggal fizette a 
tandíjakat, nem akarta, hogy a lányok kimaradjanak a jó nevelésből.

Nagymamának szép emlékei voltak. Erős tájszólással beszélt, ezért a matematika-tanárnő (sajnos nem emlékszem a nevére) hosz-
szasan hetes számokkal végeztette a műveleteket, mert azt ejtette a „legszékelyesebben”.

Franciául tanult, gyönyörű kézimunkákat készítettek. „Mit fünyölsz fiam!?”- ezzel nálunk még az elemistákat is megbuktatták 
volna… dicsérgette a remekműveimet. Volt egy tanáruk, nekem 30 év messzeségből, neki még, vagy 45 is. Hallom, „Tuzson madam”. 
Számomra az ismeretlen asszony méltóságosan graciőz mozdulatokkal halad a Mikó folyosóján. Hogy pontosan ő mit tanított, nem 
emlékszem, mert a fejemben ott jöttek-mentek a képzeletbeli „lánymikó” tanárnői, akik között szép számmal voltak apácák is. 
Nagyon szép arcú, művelt, kedves asszonyok. Egyszer az egyiknek a fityulája alól kilógott egy aranyos hajfürtje, a tanárnő annyira 
elszégyellte magát, hogy lángvörös arccal próbálta elrejteni.

Ami megmaradt dokumentum – annyi költözés és házkutatás után szinte csodaként –, szinten egy-két éves értesítő, egy-egy 
meghívó a színi előadásokra – jobbára népies életképekre –, ahol nagyanyám a nagycsoportos lányok-asszonyok nélkülözhetetlen 
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szerepkörét töltötte be. Néhány felszólítás a tandíj befizetésére, és köszönőlevél a faadományokért.

Folyamatosan hallgattam az egyenruháról, a konviktusról, a hajnalban felszolgált páratlan ízű rozskenyérről és a forró tejről. Mindig 
megvetően nézte az általam elvégzett bármiféle házimunkát. –Fiam engem ezért az ágyvetésért kidobtak volna a kollégiumból. 

S bár soha nem láttam azt az ágyvetést, valami halvány segédfogalmam lehetett arról, amikor már súlyos betegen, járókerettel is, 
addig nem nyugodott, amíg mindent be nem rételt és minden élére nem állt. Akkor remegő lábbal, összeszorított foggal kisántikált 
a konyhába…

A legemlékezetesebb emlék azonban Csutak igazgató úr szikár alakja, aki bár nem egy méltóságteljes, de nagyon igazságos tör-
ténettel került a családi legendáriumba. A vézna, kleopátra frizurás, barna, 12 éves kis Csutak Rózát elkápráztatta a kor technikai 
vívmányaival felszerelt modern kollégium és nem túl come il faut, de az amúgy is technikai érdeklődésű nagyanyámat az angol 
vécé működése lenyűgözte. Hosszasan próbált érdeklődni a szemérmes tanárnők körében a működési elvről, de senki sem válaszolt 
neki. Rozikát olyan fából faragták, ha ő valamit meg akar tudni, azt megtudta. Szétszedte a vécét, leszerelte azokat az alkatrésze-
ket, amihez hozzáférhetett, próbálta megérteni, hogyan is működik. Hogy, hogy nem, de az új, értékes porcelán vécé eltört a nagy 
érdeklődés közepette. Nagy botrány lett belőle és az igazgató úr elé került az ügy. A lány megúszta volna egy írásbeli, vagy szóbeli 
figyelmeztetéssel, de ő „rókony” volt és ebbéli kivételezéssel egy jó nagy nyaklevest kapott. Soha nem rótta fel, 70 évesen is kun-
cogva mesélte az esetet.

Nagyanyám kimaradt az iskolából, mert tüdőcsúcshurutja lett, ami később egész életére kihatott. Azt a csodás képsorozatot, ami 
megjelent József Álmos könyvében is, otthoni képeimből is ismertem. Az egyik képen meglepve ismertem fel nagymamám testvé-
rének jövendőbeli férjét, a képen még aranyifjú Szilágyi Gábort.

Tanítói képesítést szerzett, egyetlen hetet tanított Rétyen, amikor is egy palatáblát eltört egy tanítványa fején, majd azonnal átké-
peztette magát postamesternek. A telefonokkal és a Morse-val jól boldogult, két háborús vonala is volt Szépkenyerűszentmártonban. 
Az egyik neve „Havasi gyopár” volt. Ott, ezen a csodanevű faluban ismerte meg nagyapámat, de ez már egy másik történet.

Szebeni Zsuzsa
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