
Borbáth Erzsébet 1945. november 22-én – Ady Endre születésnapján – született Csíkrákoson. 

Nyolcgyermekes családban nőtt fel. Korán megismerkedett a vidék sokszínűségével, mivel 

édesapjához, aki vízimolnár és olajütő volt, nem csak székely falvakból, hanem Gyimesből is 

jöttek őröltetni, olajat préseltetni. Iskoláit Csíkrákoson kezdte, a középiskolát 1963-ban, a mai 

Márton Áron Gimnázium reál osztályában végezte. Osztályfőnökének, Pethő Ilona 

magyartanárnak köszönhetően választotta az irodalmat. A gimnázium után a Marosvásárhelyi 

Tanárképző Főiskolára jelentkezett, ahol 1966-ban diplomázott. A főiskola elvégzése után öt 

évet Gyimesközéplokon tanított, a mai Majláth Gusztáv Károly iskolában, ahol élő kapcsolatba 

került a gyimesi csángókkal. A kolozsvári Babeș–Bolyai Egyetem magyar karán 1974-ben 

államvizsgázott. Népköltészeti gyűjtőmunkával, személynévanyag gyűjtéssel foglalkozott. 

Család-, kereszt- és ragadványneveket kutatott. A dokumentáció ma is forrásmunka a kutatók 

számára. Három évig Csíkszentmiklóson tanított, 1972-től Csíkszeredában magyartanár. Olyan 

közösségbe került – itt fontos megemlíteni Beder Tibort és Balázs Lajost –, ahol a 

gyermekközpontúság volt a fő szempont. 1979-ben a csíkszeredai 11-es számú, román-magyar 

tagozatú iskola igazgatója, majd 1990 januárjában a magyar tagozat leválásával, megalapítják 

a magyar tannyelvű József Attila Általános Iskolát, amely az egyik erdélyi központja lett a 

csángó fiatalok magyar nyelvű oktatásának. Borbáth Erzsébet intézményvezetőként és 

magyartanárként, a szakmailag jól felkészült tanári karral, 1990-től felvállalta a moldvai 

csángómagyar gyerekek tanítását, felzárkóztatását, megküzdve a nyelvi, beilleszkedési 

nehézségekkel. Intézményvezetőként, tanárként, és mint a Domokos Pál Péter Alapítvány 

alelnöke, amely alapítvány a mai napig támogatja a Romániában magyar egyetemeken tanuló csángó 

diákokat, egy évtizeden át több száz moldvai csángó gyermeket tanított Csíkszeredában, akkor 

sem csüggedve, amikor anyagi nehézségekkel küszködtek, vagy amikor a Bákó megyei román 

sajtó magyarosítással vádolta, holott a gyerekeknek joguk volt anyanyelvükön tanulni és a 

szülők szabad akaratukból küldték gyermekeiket Csíkszeredába. Szó szerint édesanyjuk helyett 

édesanyjuk volt, igazi gondviselőjük, terelgetőjük, aki a mai napig figyelemmel kíséri 

mindegyikük sorsát és akire több száz moldvai öregdiák gondol hálával és szeretettel. A 

fakultatív magyarórák moldvai elindítása után, 2000-től 2004-ig a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének megbízásából szakfelügyelője volt a programnak, 2011-től 2019-

ig a Csángómagyar Oktatási Program felügyelőbizottságának tagja.  

A szárnyai alól kikerült tanítványok „Erzsike nénije” áldozatos munkájával nem csak a 

moldvai magyarságot, hanem a teljes magyar nemzetet szolgálta. Több évtizedes munkássága 

későbbi nemzedékeken átívelő eredményekben mérhető. A József Attila iskolában tanulók 

közül sokan egyetemet, főiskolát végeztek, tanárok, tanítók, orvosok, vállalkozók, költők, írók, 

képzőművészek, szerkesztők, jó szakmunkások, kiváló csángó értelmiségiek lettek, akik 

megállják a helyüket az életben és közvetítik azt a kultúrát, amelyből származnak. Büszkeségei 

ők a moldvai magyarságnak.  

Borbáth Erzsébet nem tartja magát hősnek, felelős pedagógusnak annál inkább, aki 

becsülettel, tisztességgel dolgozott a gyermekekért, annak tudatában, hogy emberi sorsok 

függenek a pedagógus munkájától.  

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A moldvai magyar nyelvű oktatás megalapozása érdekében 

végzett sokrétű, önzetlen tevékenysége elismeréseként dr. Áder János köztársasági elnök úr 

Borbáth Erzsébet részére a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozza.  


