BARTHA
JUDIT

Mindig kételkedj
abban, hogy jó
tanár vagy, de folyton törekedj arra,
hogy az légy.
sebő józsef

V

allja magáról Bartha Judit magyar szakos tanár, aki
1952. augusztus 3-án született Nagyajtán unitárius
családban. Szülei Csegzi Sándor nyárádszeredai
tanító és Fekete Rozália varrónő. 1957-ben édesanyjával
Zajzonba költöznek. Az újraszerveződött családba, az apácai
származású Oláh János nevelőapa házába került, aki saját
gyermekeként szerette, nevelte és támogatta egész életében.
Tanulmányait a Zajzoni Általános Iskolában végezte, majd
a négyfalusi középiskolában folytatta. Az iskolát, a tanulást
mindig szerette, tanítói, tanárai igazi pedagógusok lévén szigorúak és igazságosak voltak. A Marosvásárhelyi Pedagógiai
Főiskolán 1974-ben szerzett román–magyar szakos tanári
oklevelet, majd szeptember 1-jétől 40 éven át tanított kinevezett tanárként a Zajzoni Általános Iskola magyar katedráján.
Innen vonult nyugdíjba 2012. október 1-jén. Magánélete
szorosan összekapcsolódott tanári tevékenységével, iskolája
és közössége életével. Közben 1981-ben a Bukaresti Egyetem
Filológia Karának távoktatási tagozatán kiegészítette felsőfokú tanulmányait. Román nyelven írt államvizsga-dolgozatának témája Zajzoni Rab István csángó költő élete és költészete volt. 1991-ben I. fokozati dolgozatának is ugyanezt a témát
választotta, melyet kibővítve magyar nyelven is megírt. A
Zajzoni Rab Istvánnal kapcsolatos kérdések már gyermekkorában is foglalkoztatták, és tanárként megpróbálta az
elfelejtett költő életművét ismét életre kelteni.
1992-ben az Erdély zugából című prózakötetben társszerzőként jelentette meg Zajzoni Rab István prózájának méltatását, 1996-ban Zajzoni verseiből egy válogatáskötetet állított
össze. A költő életéről és munkásságáról szóló tanulmánnyal
szerepelt a Bencze Mihály szerkesztette gyűjteményeskötetben is. Ápolta a háromfalusi gyermekekben Zajzoni emlékét,
gondozták síremlékét, 1982–2012 között emlékünnepségeket
szerveztek. 2012-ben a Zajzoni Emlékév keretében Bartha
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Judit emlékszobát rendezett be a költő nevét viselő kultúrotthonban. Zajzoni Rab István életéről Zöld fa voltam címmel
színdarabot írt, amelyet az iskola diákjai mutattak be szintén az
emlékév keretében.
1982-ben felelevenítette a csángó leánytáncot, amelyet ma már a
Háromfalusi Hagyományőrző Napokon is bemutatnak a felnőtt
táncosok. A Zajzoni Rab István leírása alapján a ma élő hagyománynak megfelelően életre keltette diákjaival a borica táncot.
Az Orbán Balázs Nyomdokain címet viselő hagyományőrző
honismereti táborozások során tanítványaival együtt megismerkedett a népi bútorfestéssel, és azóta minden évben festett
ládikókkal búcsúznak a VIII.-os iskolatársaiktól a háromfalusi
VII.-es diákok.
Bartha Judit volt iskolaigazgató is, 1991–2005 között pedig a
Brassó megyei magyartanárok módszertani felelőse. Tagja a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének, megalakulása
óta iskolai, majd megyei alelnökként aktív munkatársa a szervezetnek.
A magyarság megtartásának érdekében, március 15. megünneplésére hagyományt teremtett egy Fogadalom tételével, amelynek
szövege az ő megfogalmazásában így hangzik:
„Március 15-én, a magyar szabadság szent ünnepén a magyar
nemzet tagjaként fogadom:
Nemzetemhez, szülőföldemhez mindig hű maradok.
Ünnepeinket megtartom, más népek ünnepeit tiszteletben tartom.
A szabadsághoz, az értelmes élethez való jogommal mindig élni
fogok, embertársaim jogait tiszteletben tartom.
Vallásomat gyakorolva őrzöm meg, és hirdetem a lelkiismeret
szabadságát.
Emberi méltóságomat minden körülmények között megőrizem és
soha senkit meg nem alázok.
Anyanyelvemet megőrizem és gyermekeimnek is megtanítom.
Úgy élek és járok a világban, hogy munkámmal hasznára legyek,
és se magamra, se családomra, se nemzetemre soha szégyent ne
hozzak.
Isten engem úgy segéljen!
Éljen a Világszabadság!”
2014. szeptember 28-án megkapta a Zajzoni Rab István-díjat
a Hétfalu művelődési és oktatási életében kifejtett kimagasló
tevékenységéért. A díj elismerésül szolgál a Zajzoni Rab István-
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nal kapcsolatos kutatásaiért, munkájáért, mellyel hozzájárult
nemzeti közösségünk értékeinek gyarapításához.
A szakmai, nevelői munkássága elismeréseképpen javasoljuk
Ezüstgyopár-díjra, kívánva neki erőt, kedvet, további kitartást és
Isten áldását a közösség szolgálatához és minden munkájához!

hochbauer gyula
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