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A Zajzoni Rab István Középiskola 
Ve ze tőtanácsa és Szülőbizottsága 2011. 
már cius 11-én többszintű tanácskozást kez-
de mé nyezett a új tanügyi törvény kínálta 
le he tőségek minél hatékonyabb ki hasz ná-
lá sá nak elősegítése, illetve a megkezdett 
is ko la-építési munkálatok folytatása 
ü gyé ben. Délelőtt 10 órakor Négyfalu 
pol gár mes terével találkozott, délután 15 
órától pe dig a Brassó megyei RMDSZ, 
tan fe lü gye lő ség, sajtó, négyfalusi RMDSZ 
kép vi se lő ivel tanácskozott az iskola Veze-
tőtanácsa és a Szülőbizottság.

Napirenden a négyfalusi óvodák (a cser-
nát falusi 2-es óvoda magyar csoportjai, 
il let ve az újonnan indítandó napközi) gond-
jai nak megtárgyalása, a Türkösben el kez-
dett iskolaépület felújítási munkálatainak 
foly tatása, a Zajzoni Rab István Kö zép is-
ko la önálló jogi személyiségének helyzete, 
va lamint az iskola jövőjével kapcsolatos 
más kér dések megbeszélése szerepelt.

Sajnos az országos tanügyben uralkodó 
hely zet, a jogszabályok esetisége és ellent-
mon dásai, az inkább kaotikusnak, mint 
le tisz tultnak mondható állapotok, de a helyi 
prob lémák is ördögi köröket generálnak a 
négyfalusi magyar oktatásban. Circulus 
vitiosus – leginkább így jellemző a fenn-
álló helyzet: egyik probléma a másikat 
ge nerálja, holott nagyon egyszerű meg ol-
dá sok is születhetnének, amelyek egyszerre 
ol danák meg az összes létező problémát, 
per sze ezek többnyire politikai akarat kér-
dé sei, némi anyagi vonzattal megspékelve.

Mindennek az eredője pedig a nem jól 
át gondolt tervezés, a szakértelem hiánya, 
vagy a nemtörődömség.

Próbáljunk meg – szépen sorba menve 
– fel vázolni a problémákat és igyekezzünk 
meg oldási javaslatokat is megfogalmazni!

Mindjárt itt van a csernátfalusi óvoda 
ma gyar csoportjainak a helyzete.

Minden valószínűség szerint a Cuius re
gio, eius religio elvét alkalmazta az a négy-
falusi román iskolaigazgató, aki az első fél-
év utolsó napján megjelent a cser nát fa lu si 

2-es számú óvoda magyar csoportjainál, és 
a hirdetőtáblára kiszögezte új tételét: „2011 
őszétől a csernátfalusi 6-os is ko la megőrzi 
önálló jogi személyiségét, a 2-es számú 
óvoda bekebelezésével.” Igen, akié a régió, 
azé a religio: valószínű ez vezérelhette a 
színromán 6-os iskola igaz gatóját, hogy két 
magyar óvodás cso port önkényes bekebe-
lezésével pótolja a hiány zó diáklétszámát.

Mondanom sem kell, hogy meg nyil-
vá nu  lása tiltakozást és megrökönyödést 
vál tott ki a szülőkben, és ennek hangot is 
ad tunk aláírásgyűjtéssel, a tanfelügyelőség-
hez, pol gármesteri hivatalhoz, minisztéri-
umhoz cím zett beadványokkal. 

Tavaly májusa óta kérjük (akkor 32, most 
39 szülő írta alá a beadványt), hogy a cser nát-
faluban működő két magyar óvodás cso port 
a Zajzoni Rab István Középiskola alá tar-
tozzon. Válasz még nem érkezett, di ver zió és 
provokálás viszont igen a fent em lített, minden 
törvényes alapot nélkülöző hir detménnyel...

Január 11-én 27 szülő kérte egy magyar 
tan nyelvű napközi (8 órás óvoda), 26 szülő 
pe dig egy magyar tannyelvű bölcsőde be-
in dítását Négyfaluban. A tanfelügyelőség 
még másnap jóváhagyta a kéréseket. 
Böl cső de terén sajnos még nem lehet rö-
vid tá von tervezni, mert az Egészségügyi 
Mi nisz tériumtól, az új tanügyi törvény 
ér tel mé ben az Oktatási Minisztérium át 
kell hogy ve gye és működtesse a rendszert, 
ezt még ki kell várni. Napközi terén viszont 
min den ki egyetértett abban, hogy abszolút 
prio ri tásként kell kezelni a helyzetet és 
mindent meg kell tenni annak érdekében, 
hogy ősztől be induljon a magyar tannyelvű 
napközi Négy faluban. A fő probléma a 
helyszín. Mi, kezdeményezők több ötlettel 
is elő áll tunk, a legkívánatosabb a római 
katolikus egy házközség tulajdonába visz-
szakerült volt tür kösi egyházi iskola épülete 
lenne. Itt ó vo dai csoportok működtek, igaz, 
némi fel ú jításra szorul az épület, és arra, 
hogy a Pol gármesteri Hivatal bérelje ki az 
egyházháztól.

(Folytatása a 4. oldalon.) 

Hochbauer Gyula

J á t s z o d j u n k  e g y e t !
Mottó: Minden igazi játék jóideig tart.
Ha eddig a Barcaságon (vagy csak Bras-

sóban és világváros-körzetében) még sen ki 
nem ünnepelte volna meg március 15-ét, 
milyen helyzetre volna szükség a kez de-
ményezéshez? Kerülne elegendő in dí ték? 
Kik volnának a szereplők? Milyen ün nep-
ségminta szerint alakítanák ki a ren dez vény 
keretét? Milyen tartalmi ár nya la tok ban 
különbözne ez az idéni ünnepléstől?

Előkészületként átismételtem a brassói 
if júság szerepét az első 10 március 15-i ün-
nepségen, pontosabban 1885-től 1894-ig.

Olvasom a korabeli brassói sajtóban s 
bras sói iparos ifjak felhívását az ünnep-
lésre: már cius 15-én a Rózsák-teri szék-
házukban e gészen szerény keretek között 

tartanak em lékünnepélyt. A siker kissé 
rápirított a kö vetkezményeket latolgató 
félre (s itt nem csak általában gondolhatunk 
a polgárság bi zonyos rétegére, hanem az 
akkor Bras só ban működő 10 csak magyar 
tagságú ci vil szervezet közül különösen 
a két meg hí vott egyesületre: a Polgári 
Körre és a Da lárdára), akik elsősorban az 
esemény ro mán és szász fogadtatásától 
tartottak. A részt vevők számát nem tudjuk, 
de velük kap csolatosan is van pár adat: „a 
terem zsú folásig megtelt közönséggel, kik 
kö zött nők is voltak, a ró mai katolikus gim-
ná zium és az állami polgári is kola ta ná rai 
is csak nem mind megjelentek, azon  kívül 
szá mo san a polgári kör tagjai kö  zül is”.

(Folytatása a 4. oldalon.) 
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Zajzoni Rab István Középiskola

Z R I K  D i á k s a r o k
Arany-Napok
A Zajzoni Rab István Középiskola ti zen-

öt diákja és két pedagógusa, Székely Edit 
tanítónő és Simon Enikő tanárnő, 2011. 
március 2. és 6. között részt vett Kis új-
szálláson az Arany János Általános Is kola 
által szervezett Arany-napokon.

A tanulók olyan rendezvényeken és 
ver se nyeken vehettek részt, amelyek él-
ményt jelentettek számukra: Arany János 
mell szobrának megkoszorúzása március 
2-án, a költő születésnapján, rendhagyó 
iro dalomóra a Vizsolyi Biblia ke let ke-
zé sé ről, interaktív néprajzi foglalkozás a 
Mor gó Néprajzi Kiállítóteremben, Vitéz 
Lász ló bábelőadás, táncház, játékkaszinó 
tal lérgyűjtő feladatokkal. Március 5-én, a 
dicső séges szolnoki csata napján át sé tál tak 
a januárban felavatott Tiszavirág hídon és 
részesei lehettek az országzászló-a va tás-
nak, elsőként csodálva meg a tu rul ma da ras 
emlékművet. Ezt követően, a had tör ténelmi 
bemutatónak köszönhetően ta núi lehettek 
az 1849. március 5-én Szolnok ut cáin 
zajló csata újrajátszásának, lépésről lé pésre 
követve, hogyan futamítják meg a magyar 
alakulatok a császáriakat.

A Ki Mit Tud? verseny keretében meg-
mu tathatták képességeiket. Ered mé nyek-
kel, új barátságokkal, oklevelekkel, szép ju-

A legelőig s vissza
Ahogy felkeltem éreztem, hogy a mai 

nap különösebb lesz. Magamra vettem a 
su bámat és elindultam a számadóval és 
a többi bojtárral a tehenek után. Minden 
gaz dának bekiabáltuk, hogy „Pálinkát, 
sza lonnát, tikmonyát gazduram!” Amit 
ad tak azt mind a tarisznyákba raktuk és 
in dultunk a tehenekkel a legelőre. Ki men-
tünk a falu főutcájára, majd annak mentén 
a Döjtöne hídjáig mentünk, ott voltak a le-
gelők. Az utolsó számlálás után 211 tehén 
volt a csordában.

A számadó gulyás kiszemelte a legjobb 
he lyet a tehenek legeltetésére, ugyanis a 
te henek jól kell hogy lakjanak, ahhoz hogy 
ha zaérve sok tejet adjanak. A tikmonyából 
és a szalonnából rántottát készítettem és 
jó ízűen megreggeliztünk. A szűrgulyára 
na gyon vigyáztunk társaimmal. Bot ja ink-
kal is tereltük a kószálni akaró teheneket. 
Elő vigyázatosságunk ellenére egyik te he-
net megtámadta a medve. Szerencsére el 
tudtam vágni a nyakát, így el lehet majd 
fo gyasztani a húsát. Előtte azonban fel 
kel lett hívni a gazdáját a legelőre, hogy 
győ ződjön meg, hogy medve támadta meg 
a jószágot, nem pedig mi akartuk ki mérni. 
Mivel minden tehenet ismertem nem volt 
nehéz megállapítani, hogy ki a gaz dája. A 
kisbojtár egykettőre jött is a gaz dával. A 
gazda beleegyezésével fel da raboltuk az 
állatot. Ő elvitte a hús nagy ré szét és nekünk 
is hagyott egy keveset.

A számadó gulyás minden bojtárnak ki-
osz totta feladatát. Egy páran a gulya nyo má-
ban mentek, hogy vigyázzanak a te he nekre, 
míg a mások az itatóhoz terelték (ők nem 
vigyázhattak is, és terelhették is őket). Az 
itató több hosszú, kivájt belű fa, me lyekben 
forrásvíz csordogál, ebből isz nak a tehenek.

Nekem az ebédkészítés feladata jutott. 
A nagyanyámtól tanult recept szerint a 
koc kára vágott szalonnát kiolvasztottam az 
üstben, ebben megpirítottam a piros hagy-
mát, rádobtam a kockára vágott húst. Mikor 
a hús kifehéredett meg szór tam jól pirospap-
rikával, beledobtam a sza lon nabőrt, sóztam, 
borsoztam és fel ön töt tem vízzel. Mikor a 
hús puhulni kezdett, be letettem a kockára 
vágott pityókát s nem sajnáltam belőle a 
fokhagymát sem. Ad dig hagytam rotyogni 
a tűzön, míg a zsír ja feljött. A forró, borsos, 
paprikás pi tyó katokánynál jobb nincs is. A 

földre le ül ve elővettük a butykost és ittuk 
belőle a pá linkát, megvetettük az ágyát az 
ételnek. Ez után nekiálltunk a gőzölgő pi tyó-
ka to kány nak. Miután jóllaktunk, a maradé-
kot a kutyáknak adtuk. Ezek egyből ne ki-
szök tek az üstnek, beledugták az orrukat is. 
Egy mást lökték félre, mert mindegyik a kart 
enni. Nem is kellett mosogassak, a ku tyák 
mind kinyalták az ételmaradékot. Fon tos a 
kutyák gondozása, mert ők nagy se gítséget 
nyújtanak nekünk. 

Az öregbojtár az eget fürkészte, hogy tud-
ja, milyen idő ígérkezik. Én a tehenek közt 
járkáltam, néztem, nehogy va la me lyik nek 
baja legyen. A többi bojtár is must rál ta a 
teheneket, míg egyesek vigyáztak, hogy el 
ne fusson vaegy jószág. A szá ma dó gulyás 
számolta a teheneket, hogy mind megvan-
nak-e. Ekkor észrevette, hogy egyik tehén 
hiányzik. Rá is jött me lyik ről van szó.

– A Riska megint elkószált valahova! 
Men jetek utána, mert ha nem találjuk meg, 
nagy lesz a baj! – kiabálta felénk. Az zal én 
elindultam János barátommal Ris ka után. Most 
sokat segítettek nekünk a kutyák, mert egyből 
szagot fogtak és u tána szaladtak. Nyomukban 
loholtunk mi. Szerencsére nem volt semmi 
baja. Egy szer megforgattam a botomat és arra 
nyom ban vissza is indult a többi tehén felé.

Kezdett szürkülődni, ezért vissza kellett in-
dulni a faluba. A számadó gulyás ment elől, 
a csorda első harmada után az ö reg boj tár, a 
felénél én és Jancsi, az utolsó ne gyedénél 
még két bojtár, a csorda után a kis bojtár 
és még két fiatal bojtár vonult. A kutyák 
a csorda mellett és a csorda után loholtak, 
morogtak a kóborolni akaró te henekre. Egy 
hosszú sorban haladtunk, messziről úgy 
nézett ki, mint egy fura ün ne pi felvonulás.

Ahogy a faluba értünk minden tehén ma-
gától ment be a gazdája udvarába. Ha volt 
egy-két eltévedt állat, akkor mi haj tot tuk be 
őket gazdájuk udvarába. Ha a gaz da el volt 
menve hazulról, akkor a tehenek megálltak 
a kapu előtt és várta a gaz dáját. Egyes tehe-
nek megunták a vá rást és elmentek, aztán 
mi meg kellett ke res sük őket. Ha egy tehén 
hiányzana, ak kor a számadó gulyás nagy 
bajba ke ve re dett volna. 

Akárki kipróbálta a pásztorkodást, rá-
jö hetett, hogy nem is olyan könnyű mes-
ter ség, de nekem megérte, mert jó fizetést 
kap tam és sikerült vigyázni az állatokra is.

Miklós Botond, VII. osztály

talomkönyvekkel gazdagodva tértek haza.
Díjazottak: alsó tagozat, hangszeres 

ze ne: Deák Tímea (IV. o.) és Tóth Tímea 
(IV. o.) furulya I. helyezés, Benedek 
And rás Norbert (IV. o.) gitár II. helyezés; 
vers mondás: Benedek András Norbert III. 
díj, Kajcsa Renáta (IV. o.) és Tóth Tí mea 
oklevélben részesültek a rajz pá lyá zaton 
nyújtott kiváló teljesítményükért. Fel ső 
tagozat, hangszeres zene: Soós Már ton (V. 
o.) furulya II. helyezés; vers mon dás: Szőts 
Andor (VIII. o.) III. helyezés, kü löndíjban 
részesült a Nyárád-menti tán co kat bemuta-
tó Bute Renáta (VII. o.), Ma róti Krisztina 
(VII. o.), Tana Andrea (VIII. o.), Ádám 
Norbert (VIII. o.), Or bán Botond (VIII. 
o.) és Szőts Andor (VIII. o.), valamint a 
kuka jelmezt be mu ta tó Jónás Szilárd (V. 
o.) Ádám Norbert és Orbán Botond. „A 
pásztor élete” szö veg alkotási pályázaton 
Kristály Szilárd Ist ván (VII. o.) I. helyezést 
ért el, Miklós Bo tond (VII. o.) pedig külön-
díjban ré sze sült. A rajzpályázaton Piroska 
Krisztina (V. o.) III. helyezést ért el.

Az Arany-napok „Én vagyok a jó pász
tor” bibliaismereti pályázatán Szé kely 
Anna Zsófia (V. o.), Köpecsiri Anikó (V. 
o.) és Sipos Emese (V. o.) III. he lye zést ért 
el, Bute Renáta, Maróti Krisztina és Tana 
Andrea szintén III. helyezést ért el.

A Zajzoni Rab István Középiskola nyolc 
IV. osztályos tanulója vett részt a Me sék 
szárnyán nevet viselő me se ve tél  kedő 
utolsó megyei fordulóján. Nagyon szé pen 
teljesítettek annak ellenére, hogy az egyik 
csapattagot betegség miatt a ver  seny előtt 
két nappal kellett egy osz tály társának 
helyettesítenie. A szor gal mas készülésért, 
tanulásért, csa pat mun ká ért, együtt mű kö-
dé sért és az elért ered mé nyért dicséretet 
ér demel az Évszakok csa pat: Benedek 
András Norbert, Czo guly Mária Mónika, 
Kajcsa Renáta Gab ri ella, Tóth Tímea (III. 
helyezés) és a Le ve lek csapat: Benedek An-
dir András, Bo kor Edwárd Zoltán, Bö zö di 
Júlia Anna bella, (Deák Tímea), Szén Erika 

Pásztor én
Pásztornak lenni... Nem csak egy egy-

sze rű, évszázadok óta fenntartott mes ter-
ség, hanem életforma.

Ez az átlagos ember számára igen ide ge-
sítő nyugalom, amit én is alig-alig szok tam 
meg. Off... ez a „büdösség”, ké nye sen 
modern emberek gázmaszkkal kö ze lítik a 
kecskéimet, viszont ez szerintem a legjobb 
bűz, a természet illata: cso dá la tos! Ha nem 
lenne az ember undora, min den  kit ilyen 
lehelet venne körül.

Tyűű! Első napom... a kiképzés. A mi-
kor meg láttam azt a hatalmas, leselkedő 
far  kast és csak-csak mondtam a pász tor-
nak „Uram! Uram! Ez meg fog tá mad ni! 
Megesz!” S az úr rám mordult és most már 
két farkastól féltem...

Ez volt a „nagy félelem”, amit immár 
ti pikusnak tartok.

Egy nap a pásztori életemből...
A felkelés... hajnalban, hogy a kedves 

kecs kecskéket a hajnal fogadja a dom-
bon. A vizes fű előnyös, nem kell forrás 
u tán kutakodjak – ez túl egyszerű lenne, 
kí vülről tudom az összes vizet – így egész 
nap lustálkodhatok a domboldalon.

A kecskegazdák szabják meg nekem 
mi lyen dagadtan vagy soványan adjam 
vissza, párosítsam őket avagy... nem.

A fizetésem, túúró. Az az egészséges 
tú rómány, amit édesapám és társai ál lí ta-
nak elő, azzal a túrónagy odafigyeléssel.

Kecskéék, kecskék ide, kecskék oda, 
ez a legsikeresebb karrier.

Jakab Edina, VII. osztály

(IV. helyezés). Gratulál nekik, és további 
si kereket kíván Székely Edit tanító néni.

*
Igencsak szép eredményeket értek el a 

Zajzoni Rab István Középiskola diákjai 
az Áprily Lajos Főgimnázium Te het ség
ku tató versenyén, amelyet 2011. már ci us 
12-én szerveztek meg: I. osztály rajz: 
Berei Zsolt I. díj, ének: Orbán Emese II. 
díj, verses mese: Kósa Székely Kincső I. 
díj, II. osztály rajz: Bálint Annamária II. 
díj, III. osztály rajz: Kovács Eszter A pol-
ka II. díj, Pál Eszter Evelin dicséret, é nek: 
Kiss Istók Dávid III. díj, IV. osztály ver ses 
mese: Kajcsa Renáta Gabriella II. díj, Jónás 
Gyöngyike dicséret.
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Hochbauer Ferencné Gáspár Sára

Messz i rő l  ke l l  kezdenem. . .  ( v i s s zaemlékezés )
Messziről kell kezdenem. Az 1848-49-

es jobbágyfelszabadítás után a kis ne me-
sek termőföldjei munkaerő hiányában 
(mi vel tulajdonosaik nem sokat értettek 
a föld műveléshez) jórészt megműveletle-
nek ma radtak, vagy megvásárolta azokat 
a bér lő. Az uraságok fiai megélhetés után 
kel lett nézzenek: egyetemet végeztek, 
ügy védek, orvosok lettek vagy ala cso-
nyabb végzettséggel (akkori kö zép is ko-
lá val) községi jegyzők, megyei, városi 
tiszt vi selők lettek.

Az akkori Hétfalunak alig volt saját ér-
tel miségi rétege. Kivételt képeznek: Bor-
csa Mihály ev. lelkész és leszármazottai.

Id. Kiss Árpád lelkész Sep si szent ki-
rály ról származott Négyfaluba. Terje-
delmes csa ládot alapított. Ennek a nagy 
csa lád nak néhány tagja ma is itt él.

A mi családunkat soha nem tekintették 
i degennek. Nagybátyám Lukács Károly 
Kiss Margitkának udvarolt. Lukács Ká-
roly erdőmérnöki főiskolai hallgató volt. 
Utol só vizsgái előtt hívták be katonának 
az első világháborúban. Mikor annak vé-
gé vel Magyarországra ment, hogy hát ra-
levő vizsgáit letegye, a kitört forradalom 
és az utána következő zűrzavaros idők 
miatt nem tudott hazajönni. Hosszú ideig 
nem tudtak semmit róla.

Etus néni (Dr. Kiss Kálmánné), a csa-
lád irányítását kézbe véve úgy döntött: 
„mivel azt sem tudjuk Lukács Károly él-e, 
hal-e, te, Margitka, menj férjhez Ka nabé 
Gyárfáshoz, aki kinevezett ta ní tó, biztos 
állása van és már régóta jár utánad.” 
Margitka hiába könyörgött, hiá ba sírt, a 
döntés ellen szava nem le he tett. Férjhez 
ment Gyárfáshoz. Rá két hó nap ra jött 
a távirat Lukács Károlytól: Élek, jö vök 
haza. Margitka kétségbe volt esve, el 
akart válni, de jött az első gyermek, már 
minden késő volt.

A két család közti barátság mindezek 
el lenére sem bomlott fel. (Ez talán nagy-
a nyám kiegyensúlyozott lényének volt 
kö szön hető).

A régi kapcsolat annyira erős volt, hogy 
an nak idején a Margitka kelengyéjét 
nagy mamám az édesanyám staffi rung-
já val együtt készítette el. Az események 
ala kultával a Margitka kelengyéjét vissza 
a karták adni. Természetesen, nagyanyám 
nem fogadta el.

A családok ünnepek, névnapok al kal-
má val változatlanul látogatták egymást. 
Nem voltak nagy traktamentumok, 
csak sü teményt kínáltak és 1–2 pohárka 
Gyár fás bácsi készítette poros ribizli bort. 
Kár tyáz gattak, néha énekeltek (magyar 
nó tá kat) – ennyi volt a mulatság.

Mi, gyermekek (Klárika, Gabi, Bébi; 
Sá nek Boriska, akit Sancinak hívtunk, 
Bös ke, Saci – a Bíró László gyermekei) 
a Kalmi (ifj. Kiss Kálmán) vezetésével 
öt letes társasjátékokat játszottunk. É des a-
nyámék (Gáspár Gyula családja) min den 

szerdai napon, Könczey Győzőékkel 
kár tyáztak, felváltva hol egyiknél, hol 
má sik nál. Rámslit játszottak, filléres 
alapon. Ké sőbb olykor bekapcsolódtak 
dr. Vig Gá borék. Este 8–10:30 közt folyt 
a játék. Itt is apró süteményt szolgáltak 
föl, sze szes ital nem volt.

A Kiss famílián kívül, Dr. Kozma 
Mik ló sékkal voltak szüleim családi kap-
cso lat ban.

Kozma Miklós felesége Pallós Ve-
ronka, francia nyelvet tanított az akkor 
már ro mán fiúgimnáziumban (a refor-
mátus temp lommal szembeni épület.) 
Nagyon okos, művelt és állítólag nagyon 
szép nő volt. Három fiúk volt: Miklós, 
Saci és Ban di, akik jogi egyetemre jártak.

Kozma Miklósnak jól menő ügyvédi 
iro dá ja volt, szép háza Csernátfaluban, a 
főúti ro mán templommal szemben. Még-
sem volt boldog. Sokat gyötörte felesége, 
mind több és több pénzt követelve tőle 
öl töz kö désre, cicomára. Fiai azt vágták 
fejéhez: „Miféle apa az, aki nem tud 
mindenik fiának autót venni?”

Édesapám mesélte, hogy Kozma utolsó 
új évi köszöntőjén sírva borult az asztalra, 
mi kor mindezt elmondta neki.

Többet talán nem is találkoztak.
Még abban az évben Dr. Papp Endre 

(ügyvéd) arra kérte Kozma Miklóst, 
hogy he lyettesítse őt egy hosszúfalusi 
ár ve ré sen, mivel ő Háromfaluban van el-
fog lal va. Kozma elfogadta a helyettesítést 
és el ment az árverésre. Itt alig kezdődött 
meg a licitáció, M. M., az alperes, Kozmát 
há tulról fejbelőtte: azonnal meghalt.

Még kisiskolás gyermek voltam, mi-
kor – jól emlékszem – a hátsó bejárati 
aj tón kon rohant be valaki kétségbeesetten 
kiál toz va: Dr. Kozmát agyonlőtték.

A gyilkost sok évi börtönre ítélték, de 
egy későbbi amnesztia alkalmával ke gyel-
met kapott. Fiai: Kozma Miklós és Bandi 
a Bécsi Döntés után Nagyváradon te le ped -
tek le. További sorsukról nem tudok. Laci, 
anyjával együtt még egy ideig Négy fa  luban 
maradt, ügyvédi gyakorlatot foly ta tott nem 
sok sikerrel. (A két nagy ügy  vé di iroda: 
Dr. Papp Endre és Dineti) min  den jó ügyét 
elhalászta előle. Így nem ma  radt más hátra, 
ő is Nagyváradra ment. Ott, úgy mondják, 
egy gazdag zsidó lányt vett feleségül. Az 
itteni szép nagy házat eladta.

A 30-as évek elején apám (Gáspár Gyu-
la) Wiener (Waldemar) bácsival és még 
több barátjukkal Deresztyébe a Sör kert be 
jártak kuglizni.

Apámék baráti köréhez tartozott Köpe 
Ist ván és felesége, Bertalan Irén. (Köpe 
Ist ván volt a neve ugyan, de bohém volta 
miatt mindenki csak Köpe Pistának hívta, 
hiába volt okleveles és többször kitűnte-
tett mezőgazdász. A főút és a Háromfa-
luba vezető út sarkán volt a házuk, mely 
ma is áll. Ezt azonban eladta egy Stănescu 
nevű mér nöknek és Körpényesen vett egy 

há rom holdas kertet. Ebben egy villaszerű 
új épület állott gazdasági épületekkel. A 
kert ben 30 hatalmas diófa zöldellt. Vé gé-
ben folyt a Nagy-Tatrang vize. 

Pista bácsiéknak nem volt gyerekük, 
s hogy életüket színesebbé tegyék, 
nya ranta 2–3 hétre odavittek nyaralni 
abba az álom szép kertbe. Társaságról 
is gon doskodtak: meg hívták Ulrich ba-
rátunk Rita nevű kis lá nyát. Egykorúak 
voltunk, 7–8 évesek, és bár Rita alig 
tudott magyarul, remekül meg értettük 
egymást. Vasárnaponként a szü lők is 
odajöttek. Tatrangról meg átjött Tat rangi 
Pál András, aki csodálatos flek ke neket 
tudott sütni, s így a boldogsághoz nem 
hiányzott semmi. Tatrangi Pál András 
es küt nem tett tanító volt. Azt mondta: 
„Én a magyar alkotmányra annak ide jén 
letettem az esküt, másra nem es kü szöm.” 
Az esküt nem tett tanítókat a ro mán ta-
nügy azonnali hatállyal kitette állá sukból. 
Szerencsére, a Pál András fe le ségének 
volt Tatrangon egy kis ven dég lő je. Annak 
a jövedelme tartotta el később a családot. 
Két leánya volt: Juci és Böske. Juci egy 
román katonatiszthez ment fe le ségül, s 
erről apjuk többé tudni sem akart. Bös ke 
a zárdában végezte a 4 gim ná zi u mot. A 
kétéves kereskedelmiben osz tály tár sam 
volt, s később is tartottuk egy ideig a 
kapcsolatot.

Pál András író volt, egyike a méltatlanul 
el felejtett kiemelkedő egyéniségeknek. 
Az egykori Csángó Naptár régi szá mai-
ban sorra jelentek meg csángó tárgyú 
szí nes elbeszélései: Andris, Sirkóék szénát 
hoz nak, Hol a kontyom? – ezekre em lék-
szem, de több is van.

Miután özvegyen maradt, leányával 
együtt Brassóba költöztek. Ott is halt meg.

Leánya beszélte, hogy Brassóban több 
nép rajzi tárgyú íráson dolgozott. Meg pró-
bál ták ezeket közölni, de mindenütt azzal 
kül dték el, hogy nem időszerűek. (Persze, 
hisz kommunizmus volt akkor!)

Köpe Pista később elvált Irén nénitől, s 
fe leségül vette a Barkó család egy tagját, 
akit talán Annának hívtak, és annak fiával, 
Palival együtt mentek ki Magyarországra. 
Nem tudom, a birtok kinek a kezére ke rült, s 
volt tulajdonosa sorsáról sem tudok sem mit.

Édesanyám barátnői és közeli ismerő-
sei kö zé tartozott dr. Sükmösd Zsigmond-
né (An tónia néni), Götz Béláné Becsek 
Bo ris ka, Lázár Piroska néni, akivel együtt 
szőt ték nagy rámán a perzsa sző nye ge ket, 
dr. Tompa Istvánné (Annus néni – Sipos 
Jánosné Berecki Anna leánya), aki Zaj zon 
fürdőről átjőve olykor meg lá to ga tott és 
elsírta panaszait: „Hát tudod, szí vem...” 
és vége-hossza nem volt a könnyes be-
szédnek.

Nyaranta megélénkült a társasági élet. A 

Magyarországra menekült, vagy odaháza-
sodott családok hazajöttek látogatóba: Kar-
dos Gyula (aki Kiss-leányt vett feleségül), 
Könczey Irénke gyer me ke ivel (Vilike, 
Jenőke és Ferike), Könczey Jolánka és a 
Kiss család más tag jai.

Hozzánk is hazajöttek az elszakadt 
csa lád tagok: Lukács Károly és családja, 
Tóth Bó dogék Magyarországról, Miksik 
Ákos né (Judit néni) Csehszlovákiából – 
amíg le hetett.

Hétfalu csángó értelmiségeiről nem so-
kat tudok. Úgyszólván semmi kapcsolatot 
nem tartottak a Székelyföldről ide te le ped-
tek kel, inkább egymás közt barátkoztak. 
Bá lint Andrásék, Jakab Mihályék, Sipos 
And rás hosszúfalusi lelkész családja, a 
Bor csa-Bodolai család látogatta egymást, 
va csorákat adtak, de közelebbit nem tu-
dok. A vacsorákra Bálint András egy em-
lékezetemben megmaradt meg jegy zé sé ből 
következtetek: „Bőven, mint Siposéknál”.

A pedagógusok nem barátkoztak egy-
más sal. Csórikék és Veress Benedek 
csa ládja iskolán kívül nem érintkezett. 
Rá tar tiságukkal sok keserűséget okoztak 
a nyám nak (Gáspárné, majd Bálintné Lu-
kács Irén), aki tanítónő volt.

A második világháború s utána a kom-
mu nizmus mind a csángó, mind a székely 
ol dalon mindezt megszűntette. Az öregek 
las san kihaltak. A fiatalok már másféle é-
letet éltek. A Székelyföldről új értelmiségi 
ré teg telepedett be: fiatal tanárok, tanítók. 
Egyi kük, Kovásznai Miklós megpróbálta 
össze hozni őket, de ez már másféle tár sa-
ság volt mint a szüleimé, s ami túl közel 
van hozzánk, arról még nem írhatok.

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

Agrárkiállítás Pápán
Április 15–17 között rendezik meg 

Pá pán a Veszprém megyei Eurórégiós 
Gaz danapokat, ahová a Romániai Ma-
gyar Gazdák Egyesületét (RMGE) ez 
évben is meghívták.

Kiállító standot biztosít a RMGE 
azok számára, akik erdélyi nép mű vé-
sze ti termékeket, faragott dísz tár gya-
kat, fajátékokat, erdei mézet, körte- 
vagy szilvapálinkát stb. visznek.

Külön lehetőség adódik Pápán 
leadni a honosítási, visszahonosítási 
ké rel me ket is.

Indulás Marosvásárhelyről  RMGE 
szék háza elől.

Jelentkezni a 0740478270 tele fon-
szá mon lehet.

Hirdetés

A  G a z d a k ö r 
f e l h í v á s a
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Hochbauer Gyula

J á t s z o d j u n k  e g y e t !
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ünnepélyt a Himnusz nyitotta meg, s 

egy induló volt a záró mozzanat. Közöttük 
5 szavalat: Petőfi Sándor: Március 15, 
Pe tőfi Sándor: Honfi dal, Petőfi Sándor: 
Ma gyar ifjakhoz, Bajza József: Apotheosis, 
Ba ráczy Sándor: 1885. március 15. Két 
be széd: Koós Ferenc királyi tanácsos tan-
fe lügyelő ünnepi beszédét Killyéni Endre 
ol vasta fel, Szterényi József, a Brassó 
ak ko ri szerkesztője pedig zárbeszédet 
mon dott. (Játéksúgó figyelmeztet, hogy 
a fő sze replőknél az ifjúság közé felnőttek 
ke ve redtek, s Brassó történetének ebben az 
év tizedében rengeteg találat van Koós Fe-
renc re és Szterényi Józsefre. A szavalt köl-
tők nél még Bajzával sem okvetetlenkedik, 
csak Baráczyt nem találja az em lé kez te tő-
jében, s így én súgom neki, hogy a brassói 
köl tő-tanár egy évvel korábban két könyvét 
is megjelentette Brassóban.) A Petőfi-sza-
va latok gyakoriságát a közönség igénye is 
sza bályozta: egy brassói honleány (1888. 
már cius 15-én) 100 bokréta árát ajánlotta 
olyan alapítványra, amellyel évente a leg-
jobb Petőfi-szavalatot jutalmazzák.

Az első brassói március 15 ünneplésnek 
má sik fontos tartalmi mozzanata a Kos-
suth La joshoz küldött távirat: „A brassói 
iparos if jak egylete, városunk első március 
15-iki ünnepélyén egybegyűlt közönség 
ó ri ási lelkesedéssel hódolatának ki fe je
zé sét küldi a nemzet legnagyobb fiá nak.” 
Jelentősége jóval túlmutat az egy sze ri 
gesztus szerepén, ugyanis ugyanezek az 
ifjak Kossuth hátralevő életének minden 
már cius 15-éjén táviratot küldenek neki, 
te me tésén külön küldöttséggel vesznek 
részt, s gyászukat azzal is kifejezik, hogy a 
nagy hon fi temetése után 6 hétig gyászsza-
lagot vi selnek kalapjukon. Emellett egy a 
vidék ma gyarsága és Kossuth közti tágabb 
pár be szédet is kezdeményezett, hiszen 
1887-ben Kossuth üdvözlete az ünneplő 
brassói ma gyarsághoz ebbe a folyamatba 
il leszt he tő, mely Bereczky Anna s lánya 
hímezte gyász lepellel, s Brassó küldöttsé-
gének a te metésen való részvételével zárult.

A második március 15-ike meg ün nep lé-
sé től is tartózkodik még a brassói ma gyar-
ság többsége, s a vidéki magyarságban 
(még a hétfalusiéban) sem fogalmazódik 
meg az egységes ünneplés igénye, sőt a 
hét falusiak tüntetőleg Tömösön ün ne pel-

tek. A legrégibb magyar egylet, a Magyar 
Ka szinó „nem látta még alkalmasnak az 
időt arra, hogy Brassóban ily ünnepély 
ren deztessék”. 

Az iparos ifjak a Polgári Kör köz re mű-
kö désével szervezte a második em lék ün-
ne pélyt is az utóbbi székházában. A „kis 
há zi ünnepélyre” zsúfolásig telt a terem. 
A kö zönség egy része a műsor végeztével 
haza ment másik része ottmaradt, „mintegy 
szá  zan” hogy estéllyel fejezzék be a napot. 
A városban még egy helyen gyűlt össze 
tár  saság, de ők csak estéllyel (azaz ünnepi 
va csorával) ünnepeltek a Zöld fához cím-
zett szállóban.

Az ifjúság kezdeményező szerepe 
két ség bevonhatatlan: korosztályként is, 
egy let ként is. Nemcsak az első két esz-
ten dő ben, hanem következetesen abban 
az idő ben is, amikor az összes brassói 
magyar egy let képviseletével létrejött Ál-
landó Már cius 15-iki Bizottság szervezte az 
eseményt sőt akkor is, miután ettől átvette 
a Brassói Ma gyarság Intéző Bizottsága. 
A kö zép is ko lák ifjúságára az említett idő-
szakban ke vés utalást találunk: „Ott volt 
a kö zép is ko lai fiatalság is, amely magyar 
ü gye ink ből mindig kiveszi a maga részét” 
(1887-ben) és említésszerűen 1888-ban a 
ma gyar iskolák tanárai, tanítói és ifjúsága. 

Talán az ünnepi tüntetés leg fel sza ba dul-
tabb kifejezése a 9. március 15-ike, amikor 
„a tanulók Kossuth Lajos azt üzente... 
cí mű dallal járták be az utcákat. Ezrek 
kí ván csiskodtak. Moór Gyula főesperes, 
dr. Vaj na Gábor lakásáig, a Brassó szer-
kesz tő sége, a főreáliskola, a kereskedelmi 
a ka démia, a római katolikus főgimnázium, 
a magyar kaszinó, a magyar polgári kör 
kép viselői előtt a Himnuszt és a Szózatot 
el énekelte.”

*
Ha más szegezte volna nekem ezt a 

„Játszodjunk egyet!”, én valahogy így 
törném a fejem: a tartalom adott,... a játékba 
be nevezők száma attól függ, mi a valós 
– nem a beetetett – tét, ...ezért, mielőtt a 
já ték szabályok szerkesztésébe kezdenék, 
sze retném, ha élőben mondaná nekem va-
la ki „Játsszunk március tizenötödikét!”... 
A történelem folyamán fordult már elő, 
hogy sikerült. S nem is biztos, hogy nem 
ér ne meg egy kis fejtörést, ha a játék tisz-
tára sikerül.

Kovács Lehel István

A  n é g y f a l u s i  m a g y a r 
o k t a t á s  ö r d ö g i  k ö r e i
(Folytatás az 1. oldalról.)
Meg kellett értenünk, hogy a jelenlegi 

vál ságos helyzetben Négyfalu költ ség ve-
té  sében nem lehet beszorítani egy újabb 
bér leti szerződést.

Ekkor körvonalazódott az a megoldás, 
a mely egyszerre oldaná meg a cser nát-
fa lu si óvoda, a napközi, de a 6-os iskola 
lét szá mának kérdését is, és ezzel a meg-
ol dás sal mindenki egyet is értett: nemrég 
é pí tették fel a Petőfi Sándor utcában azt a 
há romszintes épületet, amelyet óvodának, 
nap közinek szántak a tömbház-negyed 
szá má ra. A megoldás egyszerű: költöz-
zön ide a csernátfalusi óvoda két román 
csoportja is, és az egész tartozzon admi-
nisztratív szem pontból a 6-os iskola alá, a 
két magyar csoport maradjon helyben és 
a felszabadult é pületben induljon be a ma-
gyar napközi, ez pedig tartozzon a Zajzoni 
Rab István Kö zépiskola alá. Csakhogy 
– mert sajnos van csakhogy is –, sikerült 
a háromszintes é pületet úgy megtervez-
tetni, és felépíteni, hogy mindössze 60 (!) 
óvodás számára van hely benne, pedig 
kívülről akár 150 személy be fogadására 
is alkalmasnak tűnik. Hogy át lehessen 
vinni a két csernátfalusi román cso portot, a 
manzárdban kellene még te remkialakítási 
munkálatokat folytatni, amire me gint 
pénzre van szűkség. A polgármester úr 
ígéretet tett, hogy megpróbálja májusig 
elő teremteni ezt a pénzt, és ősszel lehessen 
az óvodákat itt beindítani.

Felkérjük tehát az érintett szülőket, hogy 
fi gyeljék az újsághirdetéseket, mert a tör-
vé nyes beiratkozási periódusig – májusig 
– mindenképp véglegesen el szeretnénk 
dön teni, hogy hol indítjuk be a napközit, 
ha más hol nem megy, a ZRIK csernátfalusi 
é pületében szorítunk neki helyet, mert a 
tür kösiben nem lehet, az ugyanis évek óta 
fel újítás alatt van.

És el is érkeztünk az egyik legnagyobb 
prob lémánkhoz, amely számos ördögi kört 
ge nerált: az építkezéshez.

2007-ben kezdték felújítani a közép-
iskola tür kösi épületét, az építkezési cég 
1 100 000 lej összértékkel nyerte meg a 
li citet, a kormány ebből 750 ezer lejt fizetett 
ki, majd 2008-ban le is álltak a munkálatok. 
A 2009/2010-es tanévben egy építőtelepen 
kel lett folyatni a tanítást, a WC az udvaron, 
az óvodát le kellett költöztetni Cser nát fa-
lu ba, tornaterem nincs, viszont bőven van 
ki látás balesetekre, napi áramszünetekre 
az ideiglenesen felszeret rendszer miatt, 
be tö résekre, sőt az idő már kikezdte a 
be nem fe jezett falakat. Tavaly decem-
berben a kor mány kiutalt még 100 ezer 
lejt az építkezés foly tatására, és örömmel 
nyugtáztuk, hogy az ajtókat, ablakokat be 
lehetne vele tenni, vég re le lehetne zárni 
az épületet. Csakhogy – mert itt is van 
egy csakhogy –, rá pár nap ra – honnan, 
honnan nem – az é pít ke zé si cég bemutatott 

egy 700 ezer lejről szóló ad dig ismeretlen 
számlát, megköszönte az át utalt 100 lejt 
és kijelentette, hogy még van 600 ezer lej 
tartozásunk! Igen, így lehet el tűn tetni 3 nap 
alatt 1 milliárd régi lejt.

2010. december 23-án, 224 szülő 
alá í rá sá val beadvánnyal fordultunk a 
Pol gár mes te ri Hivatalhoz, hogy a helyi 
költségvetésből tá mogassák az iskola 
felújítási munkálatait, rá mutatva a fennálló 
veszélyekre.

Beadványunkra nem érkezett válasz, sőt 
a február 24-én sorra kerülő költségvetési 
vi tán egyedül Papp Árpád helyi tanácsos, 
is kolaigazgató tiltakozott az ellen, hogy 
a vá ros költségvetésében nem szerepel 
sem mi lyen összeg a Zajzoni Rab István 
Kö zép iskola számára. A többiek mind 
meg sza vazták a költségvetést.

Itt sajnos tehetetlenek vagyunk, a Pol-
gár mesteri Hivatal és a Tanfelügyelőség 
kel lene kérje az építkezési céggel kötött 
szer ződés felülvizsgálatát, politikai, jogi  
nyo más gyakorlásra lenne szükség a mun-
ká la tok folytatásához.

Harmadik pontként a Középiskola önál-
ló jogi személyiségének helyzetét tárgyal-
tuk vé gig. Az eddigi tanügyi rendszer az 
iskolák ön álló jogi személyiségét súlyosan 
sértette az által, hogy Költségvetési Köz-
pontokat ho zott létre, és megfosztotta az 
egyes is ko lákat a jogi személyiség legfon-
tosabb is mér vétől, a saját vagyontól és saját 
költ ség vetéstől. Aláírási joga és pecsétje le-
he tett egy iskolának, de saját bankszámlája, 
sa ját könyvelősége már nem, hanem több 
is kolát egy-egy Költségvetési Központhoz 
csa toltak. A helyzet abszurditására leg in-
kább az volt jellemző, hogy ha az iskolának 
szük sége volt egy doboz krétára, akkor a 
Köl tségvetési Központ nem adhatta azt 
meg, mert pont nem volt rá keret, viszont 
kül dött egy felesleges táblát, mert az volt 
elő irányozva az adott hónapra.

Az új tanügyi törvény 86-os cikkelye 
ki mond ja, hogy minden iskolának saját 
költ ség vetése lehet, az iskola Vezetőtanácsa 
kell hogy elfogadja ezt. Vagyis végre meg-
va lósulhat a decentralizáció!

A Zajzoni Rab István Középiskola 
január 11-én írásban kérte ezt a Tan-
felügyelőségtől, és – meglepetés – semmi-
féle indoklás nél kül elutasították! Közben 
naponta szá mol nak be a híradók arról, hogy 
Arges megye, vagy Temes megye – és sor-
ra a megyék – felszámolták a Költségvetési 
Köz pon to kat, minden iskola sértetlen jogi 
sze mé lyi ség gel rendelkezhet. Kivétel 
Brassó me gye. Itt továbbra is kötik az erős 
köz pon to sí tás ebét a karóhoz. Pedig az 
önálló költ ség vetés nemcsak a Zajzoninak 
használna, ha nem az Áprily Lajos Főgim-
náziumnak is, vagy bármilyen más román 
iskolának is.

Az iskolák teljes jogi személyiségének 
el érése, a decentralizáció megvalósítása 

pri o ritás kellene hogy legyen Brassó me-
gyé ben is, arról nem is beszélve, hogy 
egye ne sen törvénybe ütköző most az 
önálló költ ségvetés elutasítása.

*
Végezetül szót ejtettünk a Zajzoni Rab 

Ist ván Középiskola körvonalazódó jö vő-
ké péről, arról, hogy az Országos Akkre-
ditációs és Minőségbiztosítási Bizottság 
(ARA CIP) ellenőrzése pozitíven folyt le, 
szak ma ilag rendben találta az iskola mű kö-
dését, és jóváhagyta a ter mé szet tu do mányi 
szak in dítását az eddigi matematika-infor-

matika he lyett, azzal a megjegyzéssel, hogy 
az é pü letet minél hamarabb be kell fejezni, 
le gyen helye a fizika, kémia és biológia 
la bo ra tóriumoknak. A szakváltással meg-
oldható az eddig oly sok gondot okozó 
nehéz ma te matika érettségi problémája. A 
ter mé szet tu dományi szak sokkal könnyebb 
ma te ma ti ka tételsort kap az érettségin.

Feladatokkal, kihívásokkal teli év elé 
né zünk, szoros együttműködésre és össze-
fo gásra van szükség az ördögi körök fel-
bon tását, a jól működő négyfalusi magyar 
ok tatás hosszú távú megalapozását illetően.


