
Szeretem a régi iskolaépületeket. Külö-
nösen, ha azok gondosan felújítva, eredeti 
szépségüket megőrizve állnak a mai gyerekek 
rendelkezésére. Ilyen iskola a tusnádi Imets 
Fülöp Jákó Általános Iskola is. Az egyszerű, 
különösebb külső díszítést nélkülöző épület 
elé érkezőnek már a bejárat mellett a név-
adó emléktáblája bizonyítja: itt tisztelik a 
múltat. Az előtérben pedig igazi meglepetés 
fogad. Kis házimúzeum kelt történelmi han-
gulatot, idézi a múlt század elejének isko-
láját, és mindazoknak emlékét, akik egykor 
itt tanultak: a mostani gyerekek szüleinek, 
nagyszüleinek, dédszüleinek gyerekkorát. 
Vajon hány generáció ült abban a három ko-
pott, de egyszerűségében szép iskolapadban, 
amely az emeletre vivő lépcső aljában egykor 
volt osztálytermek életére emlékeztet? A pa-
dok közepén levő tintatartó szerepét talán el 

kell magyarázni a mai gyerekeknek, ahogy 
azt is nehezen tudják elképzelni, hogyan 
használták annak idején a palatáblát és pa-
lavesszőt. A padokkal szembeni falra felerősí-
tett régi tábla talán nem kuriózum még szá-
mukra, és a falra szerelt régi csengő zsinórját 
is bizonyára meghúzzák időnként. 

A kis házimúzeum mellett több mint 
százéves lépcső visz az emeletre. A kopott 
kőlépcső tiszteletet parancsol, és a gonddal 
felújított régi korlátot látva, a látogató azon 
gondolkozik, egy évszázad alatt hány kis kéz 
kapaszkodott bele, hány kisgyerek tanulta itt 
a betűvetést, olvasást, számolást. 

A mai tusnádi gyerekek felújított, modern 
iskolában tanulnak. De pedagógusaik gon-
doskodtak arról, hogy megtanulják értékelni 
mindazt a tárgyi és szellemi kincset, amit az 
előző generációk örökségként hagytak rájuk.
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Véget ért a felolvasómaraton
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Várunk minden olyan lencsevégre kapott fo
tót, amely véle ményük sze rint el tér a meg
szokott lát ványtól, hír   érté kű vagy sa játos 
szemszögből láttat ja a világot. Névvel ellá 
tott fény  ké  pe iket és a javasolt kép alá írást a 
benedek.eniko@har  gitanepe.ro email 
cím re vagy szer kesztőségünk postai cí  mére 
(530190 Csíkszereda, Szent  lélek utca 45. 
szám) várjuk. 

*
A fotót Martinaş Cristian, a Hargita Megyei 
Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves 
diákja készítette.
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Ahol tisztelettel idézik a múltat

         villanás n Takács Éva

Marad a borús, felhős idő, kevés napsütéssel a dél-
utáni órákban. A hegyvidéken esőre is lehet számítani. 
Hidegfronti hatás várható. A vérnyomás-ingadozásnak, 
fejfájásnak időjárási okai is lehetnek. Fokozódhatnak a 
reumatikus panaszok.
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Véget ért Németországban a kalandregé-
nyeiről ismert Karl May műveiből tar-
tott maratoni felolvasás, amely 51 napig 

tartott. A nagy megmérettetést a szászországi 
Mittweidában rendezték, ahol az író 1870. már-
cius 14-től hét héten át ült vizsgálati fogságban. 
Karl Mayt aztán lopás és csalás miatt négyévi 
szabadságvesztésre ítélték, a Waldheimi fegy-
ház kettes számú cellájában raboskodott.

Pontosan ebben a cellában olvasták fel 
141 évvel később diákok és segítőik éjt nap-
pallá téve a szerző csaknem teljes munkássá-
gát: 65 regényt, 16 elbeszélést és négy életrajzi 
feljegyzést. A maratont egy alkalommal téves 
tűzoltósági riasztás zavarta meg, de a lelkes ol-
vasók még akkor sem hagyták abba, amikor 
evakuálták az épületet. A kísérlet végén az író 
is megjelent bilincsben – egy színész formálta 
meg. „Izgalmas volt” – értékelte az 51 napos 
programot Suzanne von Borsody színésznő, a 
kezdeményezés védnöke. Ő maga az akció utol-

só felolvasói között volt, sötét kosztümjében 
ült asztalhoz az alig hét négyzetméteres cellá-
ban, hogy erősen gesztikulálva hangosan felol-
vassa a Winnetou első részének passzusait. Azt 
még nem tudni, hogy a felolvasás bekerül-e a 
Guinness Rekordok jegyzékébe. „Elküldtük az 
igényünket” – mondta az egyik projektvezető. 
Az akcióban több mint kétezren vettek részt, 
volt aki többször is felolvasott.
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