
Furulya, fuvola, barokk hegedű, 
brácsa, barokk cselló, nagybőgő, 
csembaló, viola da gamba, lant és 
énekhang finomra csiszolt, össze-
hangolt játékával adott ízelítőt a 
Codex együttes az 1757-es Sepsi-
szentgyörgyi kottás kéziratból és 
az erdélyi barokk zenéből kedden 
este Csíkszeredában a reformá-
tus templomba összegyűlt zene-
kedvelőknek.
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Tiszta gondolati, hangula-
ti váltásokkal, élvezhető 
előadásmódban, no meg a 

budapesti Andrejszki Judit vendég-
művész kellemes hangszínével köz-
vetítette a Codex régizene-együttes 

a két forrásból – a Sepsiszentgyörgyi 
kottás kéziratból (1757) és a Kájoni-
kódexből (XVII. század) – váloga-
tott zeneműveket kedden este Csík-
szeredában, a református templom-
ban tartott hangversenyén.

A Filip Ignác Csaba által veze-
tett formáció a két említett kézirat 
mellett válogatott dalokat a Bocs-
kor János énekeskönyvéből (1716–
1739) is. A csíkszeredai előadás egy 
négymegállós turné kezdete volt, 
ugyanis a Codex és meghívottjai teg-
nap már Árkoson, az Árkosi Kultu-
rális Központban, ma pedig a brassói 
Belvárosi Református Templomban, 
holnap pedig a Bukaresti Magyar 
Kulturális Intézetben lépnek fel.

A műsor fő attrakciójáról, a 
sepsiszentgyörgyi kottás kéziratról 

Csörsz Rumen István, a magyar-
országi Musica Historica Együttes 
vezetője így ír: „Domokos Pál Péter 
(1901–1992), a moldvai népzene 
és 17–18. századi zenetörténetünk 
fáradhatatlan kutatója az 1950-es 
években Sepsiszentgyörgyön egy 
kéziratos kottagyűjteményre buk-
kant. (...) A kézirat magyar táncait 
a megtaláló közölte elsőként, húsz 
polonéz dallamot pedig egy lengyel 
zenetörténész, Zofia Steszewska.”

Amint az előadáson is elhang-
zott, a gyűjtemény nagy része máig 
kiadatlan, s még sok munkát ígér a 
kutatóknak és a muzsikusoknak. A 
Codex régizene-együttes jóvoltából 
a turné során az ebből a kéziratból 
építkező műsort élvezhetik a zene-
kedvelők.
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VI. ŐszI Hadjárat Homoródmentén

„Nem kell történelmet 
írjunk, meg kell tanuljuk”

egy hónapig tart az az ellenőr-
zés, amelyet a román Közokta-
tás minőségbiztosító Ügynök-
ségének munkatársai a humán-
erőforrás-fejlesztése operatív 
program keretében végeznek 
20 Hargita megyei tanintéz-
ményben. a cél: a különböző 
oktatási szinteknek megfelelő 
kritériumrendszer kidolgozása.
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Kormányhatározat szabta 
meg azt a kritériumrend-
szert, amely szerint egy 

akkreditált tanintézménynek ren-
delkeznie kell. Ezek a standardok 
azonban nem különböztetnek meg 
oktatási szinteket, az óvodáktól a 
középiskoláig ugyanazokat a köve-
telményeket szabják meg a fejlesz-
tési terv, a stratégiai, illetve nyilván-
tartási dokumentumok szintjén. 
A Román Közoktatás Minőség-
biztosító Ügynöksége a jó minő-
ségű közoktatás biztosítását célzó 
projektje keretében dolgozza ki az 
egyes oktatási szinteknek megfele-
lő kritériumrendszert. Arra pedig, 
hogy megtapasztalják, hogyan mű-

ködnek a gyakorlatban ezek a nor-
mák, kísérleti tanintézményeket vá-
lasztottak. Hargita megyében húsz 
oktatási intézményt választottak ki 
erre a célra: négy óvodát, 11 általá-
nos iskolát és öt középiskolát. 

Mától a Román Közoktatás 
Minőségbiztosító Ügynökség 
két értékelő szakértője – akiket 
május és június folyamán készí-
tettek fel erre a munkára – végez 
két-két napos ellenőrzést a kísér-
leti tanintézményekben. Az el-
lenőrzés során megvizsgálják az 
illető óvoda vagy iskola fejlesztési 
tervét, stratégiai és nyilvántartási 
dokumentumait, szóba állnak az 
intézmény vezetőivel, pedagógu-
saival és kisegítő személyzetével, 
a diákok és szülők képviselőivel, 
valamint az oktatási intézmény 
fenntartóival, az önkormányza-
tok képviselőivel. 

Görbe Péter szakfelügyelő a 
Hargita Népe kérdésére elmond-
ta, az előttünk levő hónap folya-
mán az ellenőrzések során a szak-
értők értékelőlapot töltenek ki, 
amelyből le tudják vonni azokat 
a következtetéseket, amelyek a kü-
lönböző szintű oktatási intézmé-

nyek újraakkreditálásához szüksé-
ges kritériumrendszer kidolgozá-
sához szükségesek. 

Hargita megyében a következő 
tanintézményekben lesz ellenőrzés: 
óvodák: Kis Herceg (Csíkszere-
da), Kipikopi (Székelyudvarhely), 
Nárcisz (Szentegyháza), Voinicel 
(Maroshévíz); általános iskolák: 
Petőfi Sándor Á. I. (Csíkszere-
da), Domokos Pál Péter Á. I. 
(Gyimesfelsőlok), Balánbányai 
Általános Iskola, Vaskertes Á. I. 
(Gyergyószentmiklós), Köllő Mik-
lós Á. I. (Gyergyócsomafalva), Szé-
kely Mózes Á. I. (Lövéte), Bethlen 
Gábor Á. I. (Székelyudvarhely), 
Tamási Áron Á. I. (Farkaslaka), 
Tölgyesi Általános Iskola, Miron 
Cristea Á. I. (Maroshévíz), Marosi 
Gergely Á. I. (Siménfalva); a kö-
zépiskolák közül a csíkszeredai Kós 
Károly Építészeti Szakközépisko-
la, a maroshévízi O. C. Tăslăuanu 
Gimnázium, a gyergyóalfalvi 
Sövér Elek Szakközépiskola, a 
székelykeresztúri Berde Mózes 
Unitárius Teológiai Gimnázium és 
a székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium vesz részt a kísérlet-
ben, illetve vár ellenőrzésre. 

a jobb oKtatásI mInŐség érdeKében

Húsz tanintézményt ellenőriznek

négymegállós turnén a Codex egyÜttes

Régizenére hangolva

A Codex együttes. Turnékezdő előadás színhelye volt a csíkszeredai református templom fotó: csíki zsolt

beszélgetés mihály józsef hu-
szárkapitánnyal, a szentegy-
házi Hagyományőrző Huszár 
egyesület kapitányával, az ok-
tóber 7–9. között zajló VI. Őszi 
Hadjárat kapcsán.

– Hogyan lett önből huszár, 
később huszárkapitány?

– Szüleimnek köszönhetem, 
hogy ma huszár lehetek. Édes-
anyám nagy tisztelője volt II. Rá-
kóczi Ferencnek, s Rákóczi-dalo-
kat énekelt időnként. Tőle hallot-
tam a szabadságharcos eszmékről. 
Édesapám pedig konok, kemény-
kezű székely ember volt. Szüleim 
szerették volna, hogy pap legyek, 
ez azonban nem sikerült. De hiva-
tást éreztem arra, hogy tegyek va-
lamit a fiatalságért, a nemzetért. A 
’89-es változás után Haáz Sándor 
tanár úrral együtt megjutalmaztuk 
azokat a gyermekeket, akik eljöt-
tek a március 15-i megemlékező 
ünnepségekre. Úgy gondoltam, 
tennünk kell annak érdekében, 
hogy tudjunk fejet hajtani azon 
őseink előtt, akik hősi halált hal-
tak. Sajnos, ekkoriban nem volt 
nálunk emlékmű, ahol leróhattuk 
volna kegyeletünket. Az 1996-os, 
millecentenáriumi év közeledté-
vel kezdeményeztem, ültessünk 
a templom kertjében 11 fenyőfát 
legnagyobb magyarjaink emléké-
re. Volt már egy emlékkeresztünk, 
amely az 1896-os millenniumi év-
ben állíttatott. Megfogalmazódott 
bennem, hogy így, száz év teltén mi 
is kellene egy ilyen emléket állít-
sunk. Az ötletet sokan felkarolták, 
Bodó Levente szentegyházi szob-
rászművész készített egy honfog-
laló íjászt ábrázoló emlékművet, 
amit a templomkert északi részé-
ben helyeztünk el. Ekkor ültettük 
el a tizenegy fenyőfacsemetét. A 
megemlékező ünnepségeken helyi 
fiatalok segítettek nekem. Négy 
évig ment ez így, szerepeltünk, 
együtt tevékenykedtünk. Ezután 
határoztam el, hogy jogi szemé-
lyiséget kellene nyernünk. Fontos 
volt tudni, kire számíthatok. Így 
lettünk huszáregyesületté, jelen 
pillanatban pedig 24 tagot szám-
lálunk. Erdély- és Magyarország-
szinten is a miénk a legnagyobb 
csapat, amelynek én vagyok a ka-
pitánya.

– Honnan jött az Őszi Hadjá-
rat ötlete? Hogy sikerült megvaló-
sítani?

– 2001 óta járunk minden 
évben Budapestre, Tavaszi Hadjá-
ratra. Ez annak az 1849. április 1. 
és 9. között lezajlott forradalmi 
eseménynek a felidézése, amelynek 
során körbevették Pestet és a kör-
nyező falvakat az osztrák csapatok, 
ott voltak a legvéresebb csaták, s 
valamennyit az eredeti helyszínen 
lejátszottuk. Ezek gyönyörű élmé-

nyek voltak, részesei lehettünk an-
nak, 200 huszár összecsapásának 
lovon, kardokkal. Katona Tamás 
történész volt az esemény narrá-
tora, s mi, huszárok a megírt for-
gatókönyv alapján játszottuk el az 
eseményeket. A mi hadjáratunk, 
az Őszi Hadjárat viszont Bem tá-
bornok toborzó hadjáratára épül. 
Ő volt az a lengyel hadvezér, aki 
átérezte a székelység harcát az el-
nyomás ellen, így ő lett a székely 
katonák toborzója. Mi ezt játsszuk 
el a környező falvakban a hadjárat 
során. A helységbe beérve kijön 
elénk a polgármester, én pedig 
jelentem csapatunk létszámát és 
engedélyt kérek a toborzásra. A 
település központjába érve felol-
vassuk Bem tábornok toborzó-
beszédét, ezt pedig a Gyere pajtás 
katonának című nóta eljátszása és 
tánc követ, ami során elbúcsúznak 
a legények a lányoktól, és jönnek 
velünk a következő faluba. Azért 
vonunk be minél több fiatalt, mert 
mi nem kell történelmet írjunk, 
csak meg kell tanuljuk. Ezeket a 
gondolatokat kell felébresszük az 
emberekben, mert az identitástu-
dat, a magyarságtudat mindenki-
ben megvan. 

– Hogy fog kinézni az idei Őszi 
Hadjárat? Kik vesznek részt rajta?

– Tartjuk a kapcsolatot nagyon 
sok huszáregyesülettel, akiket 
meghívunk minden évben erre az 
eseményre. Vendégeink érkeznek 
Nagyszalontáról, Székelyderzsről, 
Szentjobbról, Marosvásárhelyről, 
Sár patakról, Kápolnásról, itt lesz-
nek velünk a bélafalvi tüzérek, 
sepsiszentgyörgyi, szovátai, szé-
kelyudvarhelyi, csíkszeredai, gyer-
gyói huszárok, valamint számos 
külföldi huszárcsapat. Emellett 
pedig nagyon sok szentegyházi, 
valamint a környező falvakból jövő 
fiatal is részt vesz ezen az esemé-
nyen. Az idei hadjáratra eddig 98 
lovas huszár jelentkezett, valamint 
55 szekeres, mivel nem lehet ennyi 
lovat beszerezni. Az összlétszám 
jelenleg 653 személy. 

Tamás Attila
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