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{ HÍREK ) 

A szecselevárosi Zajzoni Rab István kö-
zépiskolának, Brassó megye második ma-
gyar tannyelvű középiskolájának névadó 
ünnepségére került sor 1992. október 25-én. 
A névadó ünnepség - melynek keretében az 
iskolaudvaron leleplezték Zajzoni Rab Ist-
ván, a mindmáig egyetlen valamennyire is 
jelentős hétfalusi csángó költő mellszobrát -
egyben az immár négyszázötven (!) éves 
csángó oktatás ünnepe is volt. 

A szecselevárosi (négyfalusi) Zajzoni Rab 
István középiskola egyike azoknak a magyar 
tannyelvű oktatási intézményeknek, me-
lyeknek önálló működését (1990 szeptembe-
rétől) a hatóságok engedélyezték. Korábban 
magyar nyelvű középfokú oktatás a helyi 
elektromos berendezéseket gyártó vállalat 
mellett működő szakközépiskola magyar ta-
gozatán folyt. Az úgyszólván a semmiből 
létrehozott középiskola felszereléséhez sváj-
ci, magyarországi, hollandiai egyházi és vi-
lági szervezetek, alapítványok támogatása 
segítette a helybéliek erőfeszítéseit. Egy régi, 
korábban elemi iskolának otthont adó épüle-
tet sikerült közadakozásból elfogadhatóan 
rendbehozatni és a pillanatnyi igényeknek 
megfelelően felszerelni (jelenleg két-két tize-

dik, illetve tizenegyedik, valamint egy kilen-
cedik osztály működik itt). Hasonlóképp 
közadakozásból gyűlt össze a mintegy két-
száz kilogramm bronz, Zajzoni Rab István 
mellszobrának alapanyaga (a szobor Szász-
Benedek István alkotása). 

Az 1832-1862 között élt csángó költőt a 
magyar irodalmi közvélemény viszonylag 
hamar elfeledte. (Táncsics köréhez tartozott , 
művei: Magyarok kürtje, 1857, Kordalok, 
1859, Börtöndalok, 186Í). Szűkebb pátriájá-
ban viszont emléke máig eleven. Zajzoni 
szülőházán 1884 óta emléktábla áll, még a 
két világháború között is minden évben 
emlékünnepélyen emlékeztek meg róla. Ver-
seit ma is ismerik, szavalják s még amikor a 
hatósági rosszallás megakadályozta is a 
közös emlékezést, nem szűnt meg a korán 
elhunyt költő kéziratainak felkutatása, ren-
dezése. Megjelenés előtt áll - Erdély zugából 
címmel - Zajzoni Rab István prózakötete és 
megjelent, ugyancsak az iskolanévadó alkal-
mából Magyar iskolák a Kárpát-kanyarban 
címmel a csaknem fél évezredes csángó okta-
tás történetét bemutató tanulmánykötet is. 

Balázs János 
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