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Kovács Lehel István

Három nap Zajzonival
Mert hogy a lánglelkű, forradalmár 

költő itt volt velünk, az biztos. Versei 
körüllengtek, dalai körültáncoltak, 
három nap alatt végigkövettük ti-
szavirág életének minden pillanatát. 
Zajzoni velünk ünnepelt, mert jovi-
ális lelkülete szinte parancsba adta 
ezt neki.

„Ez a három nap visszahozta gyer-
mekkorom emlékeit, mivel gyakran 
részt vettem régen is hasonló rendez-
vényen. Fontos volt ez az ünnep az 
életemben, mivel szombaton együtt 
lehettem a diákjaimmal, illetve csa-
ládjukkal, más oldalunkról is megis-
merhettük egymást. Vasárnap megha-
tó volt a templomi ünnepség, majd jól 
esett egy jót beszélgetni a kollegákkal 
– nyugodtan, amire sajnos a hétköz-
napokban egyre kevesebb idő adódik. 
A hétfői nap pedig igazán értékes volt 
számomra, mivel az integrált diákok-
kal való foglalkozás során ragyogó 
szemek tekintettek vissza ránk, együtt 
festhettünk, énekelhettünk, Zajzoni 
életével ismerkedhettünk. Az ünnepek 
fontosak számomra, mert úgy érzem, 
még jobban összekovácsol egy közös-
séget.” – foglalta össze Szegedi Erika 
iskolapszichológus.

2022. május 14., 15., 16., születé-
sének 130., halálának 160. évfor-
dulójára emlékeztünk, s nemcsak 
a szervezőknek lett sátoros ünnep, 
hanem bizony minden momentumról 
alig akartak hazamenni a résztvevők.

A VII. osztályból Kiss Istók Margit 
szülő így értékelte a rendezvényt: 
„Véleményem szerint a szervezők a 
Zajzoni Napokat profin levezették, 
látszott, hogy sokan közrejátszottak 
a nagyszabású rendezvény lebonyo-
lításában. Az igazgatónőnek és a 
tanári gárdának köszönhetően szép, 
ünnepélyes rendezvénysorozaton ve-
hettünk részt. Kovács Lehel István is 
a mozgóverseny megszervezésével és 
a «Celeb volt-e Zajzolni?» színvonalas 
előadásával hozzájárult a rendezvény 
sikeréhez.” – majd így folytatta: „A 
szülők majálisa jól sikerült, még az 
idő is velünk tartott. Összességében 
minden jó volt, legyen még sok ilyen 
szép rendezvény megszervezve a kö-
vetkező években!”

Szervezők. Minden egy WhatsApp 
csoporttal kezdődött, ahol igye-

keztünk szinte óránként mindent 
megbeszélni. Bálint Ildikó, Gödri 
Oláh Enikő, Hlavathy Péter, Hlavathy 
Zsuzsánna, Kádár Enikő, Kovács 
Lehel István, Miklós Melinda, Simon 
Enikő, Székely Gyöngyi voltak tagjai 
a csoportnak, melléjük a Zajzoni 
Rab István Középiskola tantestülete 
sorakozott fel, akikkel három nagy-
gyűlés keretei között megbeszéltünk 
minden részletet.

Mindenki szorgoskodott. A tanulók 
padokat javítottak és festettek, az 
alkalmazottak a kaput és a kerítést 
tették rendbe, a kémiatanárnő szo-
borpucolást szervezett, Máté Éva 
Emese a takarítónők segítségével 
ágyásokat alakítottak ki, virágokat 
ültettek, volt keresgélés Zajzonban 
egy régi szekrény ügyében, amelynek 
belső közfalára Zajzoni verset írt 16 
éves korában, minden és mindenki 
ünneplőbe öltözött kívül és belül.

Kovács Eszter Apolka és Pál Dániel 
dizájnerek elkészítették az emlé-
kév logóját, Péter Hajnalka pedig a 
rendezvénysorozat teljes arculatát. 
Giró-Csabai Csilla népművész emlék 
mézeskalácsot, Ábrahám Jakab kép-
zőművész „Fészek” címmel aquafor-
te, aquatinta trilógiát készített, amely 
triptichonként került a díszmeghívot-
tak kezébe, de volt zajzonis csésze, 
ajándéktasak, a szinte naponta a kö-
zösségi médiába bekerülő Tudod-e? 
szösszenetek, pannók csángó költőnk 
életéről, könyvecske válogatott írá-
saiból és persze az adminisztratív 
háttér, pályázat, támogatás Négyfalu 
Polgármesteri Hivatala részéről.

A tanulók is készültek: rajzoltak, 
festettek, ragasztottak – kiállítást 
szerveztek az iskola folyosóin és 
termeiben Zajzoni ihlette munkákból 
Kádár Enikő rajztanár vezetésével. A 
zászlókat tartó és vivő diákokkal, de 
a szavalókkal is többször próbáltunk.

„A Zajzoni emlékév alkalmából 
szervezett háromnapos rendezvényso-
rozat színvonalas programokból állt 
össze. A szombati majálison a jókedv, 
a derű, a vidám hangulat volt jellemző. 
Közösségkovácsoló értékét emelem ki 
a leginkább. A vasárnapi istentisztelet, 
majd az ezt követő kulturális mozza-
natok (szavalatok, előadás Zajzoni 
életéről, koncert), végül a koszorúzás 

egyaránt felemelő, ünnepélyes pilla-
natok voltak, amelyek a kis közösség 
nagy tiszteletét hivatottak kifejezni 
iskolánk névadója előtt. Hétfőn a 
táncház vidám zenéje megalapozta a 
nap hangulatát: a kisiskolás gyerme-
kek jókedvvel énekeltek és táncoltak 
a zöld gyepen, majd érdeklődéssel 
ismerkedtek a Zajzoni Rab István ver-
seivel és örömmel készítettek illusztrá-
ciókat a kedvenc versrészletekről. Úgy 
az ünnepélyes, tiszteletteljes pillana-
tok, mint az önfeledt, vidám percek 
egyaránt azt igazolják, hogy a diákok, 
a szülők és a pedagógusok, vagyis az 
iskola teljes közössége méltóképpen 
tud emlékezni nagyjaira.” – mondta 
Csáka Mária tanítónő.

Program. Péntek délután a kisúj-
szállási testvériskolák négy képvi-
selője érkezett meg, a tanári kar egy 
része az iskolában fogadta őket.

Miklós Melinda matematikatanár 
így vallott erről: „A járvány miatti két 
éves kényszerszünet után örömmel 
találkoztunk újra testvériskoláink, 
a kisújszállási Móricz Zsigmond és 
Illéssy Sándor tanintézmények kül-
döttségével, vezetőivel. Jó volt megosz-
tani tapasztalatainkat, elbeszélgetni 
a közös feladatokról, kihívásokról. 
Jólesően nyugtáztam, hogy mindkét 
oldal (mi is, ők is) elkötelezte magát 
a testvériskolai kapcsolat ápolása, a 
közös diákprogramok, kirándulások 
folytatása mellett.”

*
Szombaton szinte hajnalhasadás 

után már gyülekezni kezdtek a di-
ákok, szülők a Zajzoni Rab István 
Középiskola türkösi épületének ud-
varán, kertjében. Két fontos mozza-
nat kezdődött: a mozgóverseny és az 
immár hagyományosnak mondható 
szülők majálisa.

A mozgóversenyre 18 négytagú 
csapat jelentkezett be, volt zajzonis, 
moroianus, április, székelymikós, a 
keresztvári iskolából, tanuló, felnőtt, 
ötödikestől kezdve a nagymamáig.

Előfeladatként egy Zajzoni-vers ih-
lette fényképet kellett készítsenek és 
beküldjenek, így szerezhették induló 
pontjaikat.

A mozgóverseny a türkösi épület-
től indult, majd további hat pont és 
3,1 kilométer erejéig kúszott fel a 
Pancsóra, a Nyíres farkára, Lusták 
dombjára és tért vissza a Zajzoni 
Rab István Középiskola csernátfalusi 
épületéhez.

Minden pont a költő életéből vett 
egy-egy jeles helyszín volt, a megol-
dandó feladatok pedig összhangban 
voltak Zajzoni ottani életével.

Az indulópont Zajzon volt, ahol a 
költő született 1832-ben. Itt életé-
ből vett eseményeket, helyszíneket 
kellett összekötni, majd egy versét 
elemezni, hogy kijöjjön a lakat nyi-
tókódja. A dobozból kivett cetli és a 
regisztrációkor kézbekapott boríték 
mutatta a további utat.

A második pont Brassó volt, ahol 
Zajzoni a Honterus gimnázium pad-
jait koptatta jeles eredménnyel, na 
és közben első verseit a Cenk alatti 
sétány fáiba véste. Ez ihlette a Mókus-
kák kiemelkedő előfeladat-fényképét 
is. A Szász Adél kémiatanárnő fel-
ügyelte ponton minden csapat nyolc 
fényképet és nyolc ablak-sablont 
kapott, ezekkel kellett megfejteni 
a fákba vésett versek szavait, hogy 
megtudhassák a lakat nyitókódját.

A Regman Zsuzsanna földrajzta-
nárnő és Buna János őrizte pont a 
türkösi román templom előtt a költő 
Pesti életét célozta meg. 

(Folytatása a 2. oldalon.)



2. oldal H é t f a l u

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *

XXVIII. évf. 5. szám

Kovács Lehel István

Három nap Zajzonival
(Folytatás az 1. oldalról.)
Zajzoni ekkor Repiczky János és 

Hunfalvy Pál kedvenc növendéke-
ként keleti nyelveket tanult, hogy 
Kőrösi Csoma Sándor nyomába 
indulva megkereshesse a magyarok 
őshazáját. A feladat is ezt idézte: a 
tibeti nyelv vízszintes és függőleges 
írásképének mintájára (eléírt, föléírt, 
alapbetű, aláírt, mögéírt, valamint 
még-mögéírt és magánhangzó jel) 
kellett felépíteni hat magyar szót, a 
lakat nyitókódját.

Pest után Bécs következett a köl-
tő életében, itt jelent meg első két 
verseskötete, itt dolgozott fogalma-
zóként, s szinte a központban lakva 
járta Bécs utcáit. A Köpe Anna-Mária 
vezette ponton a feladat is ennek 
megfelelő volt: keresztrejtvényt 
kellett megoldani, Bécs korabeli tér-
képén kellett megmérni a Duna-ág és 
az Alster bach hosszát, ki kellett szá-
mítani Zajzoni sétálási sebességét.

Bécsi élete után Zajzoni Rab István 
Pesten bekapcsolódott az újraéledő 
forradalmi eszméket tápláló titkos 
ifjúsági mozgalomba. 1860. február 
19-én Táncsics Mihállyal együtt le-
tartóztatták. Nyolc hónapig rabosko-
dott, majd súlyosodó tüdőbajára való 
tekintettel felmentették.

Az ötödik pont ismét Pest volt, itt 
volt a legnehezebb, legösszetettebb 
feladat: meg kellett szökni a börtönből 
Pál Dániel pontfelelős szeme láttára.

A hatodik pont ismét Brassó volt, 
ahol a súlyosan beteg költő a tüdő-
kórházba került, majd két nap múlva 
meghalt. Itt Farkas Erika biológia 
tanárnő és Timár Renáta németta-
nárnő röntgengépekbe bújtatta a 
versenyzőket, akik röntgenképekre 
írt, csak UV-fényben látható informá-
ciók alapján tudták kinyitni a lakatot.

A hetedik pont ismét Zajzon volt, itt 
már a költő emléke előtt tisztelegtünk.

A mozgóverseny nyertese a ke-
resztvári általános iskola Keresztvári 
Ászok csapata lett (Kis Zoltán refor-
mátus lelkipásztor, Tustean Raul, 
Gábos Zsolt, Sfetcu Eduard diákok), 
ők egy Obscuria szabadulószobás 
belépőt nyertek, ezúton is gratulá-
lunk nekik!

Másodikok a Zajzoni Rab István 
Középiskola „Zajzoni ökrei” nevű 
csapata lett (Hajdu Anett, Gires-Al-
bert Kriszta, Vas-Erik István, Kocsis 
Noémi), kiknek egy römi és Uno 
készlettel gratuláltunk.

A harmadik helyezettet Jenga- 
és Uno-szettekkel díjaztuk, ők a 
Mókuskák voltak (Székely István, 
Székely Anna, Bálint Csenge Klára, 
Kapitány-Partin Zsuzsanna Noémi).

A IX. osztály tanulói egyöntetűen 

így fogalmaztak: „A mozgóversenyt 
nagyon élveztük, habár egy kicsit elfá-
radtunk a nehéz próbák miatt. Miután 
visszaértünk, vártak finom étellel. A 
majálison töltött idő örömmel teli volt, 
mert jobban megismertük egymást és 
jól éreztük magunkat.”

Közben zajlott a Székely Gyöngyi 
patronálta majális, de adjuk is át a 
tollat a főszervezőnek:

„Két év kimaradás után ezen al-
kalommal is nagy előszeretettel 
vállaltam a Szülők majálisának meg-
szervezését. 2011-ben Kovács Lehel 
István, a szülőbizottság elnökének 
ötleteként indult útjára, a most már 
hagyománynak minősíthető, isko-
lánkban a járvány előtt minden évben 
megszervezett Szülők majálisa nevű 
megmozdulás. Egy iskolai közösségét 
az együtt töltött idő kovácsolja össze, 
de sajnos az elvárosiasodás magával 
hozta a lótás-futást, szórakozási-, 
találkozási lehetőségek megszűnését, 
főleg a felnőttek számára. Régen ott 
volt a guzsalyos, egy szüreti vagy egy 
farsangi bál, ahol a falu apraja-nagyja 
részt vett, ismerkedtek egymással, 
barátságok szövődtek. Manapság a 
farsangi, vagy szüreti bálok főképp 
a fiataloknak szólnak, a felnőtteknek 
sajnos nagyon kevés lehetőség adódik 
a találkozásra, egymás közelebbről 
való megismerésére. A Szülők majálisa 
egy ilyen összerázó lehetőséget nyújt 
elsősorban iskolánk előkészítős – 12. 
osztályos diákok szülei számára.

A szervezésben 2014-ben csöp-
pentem bele szülőként, majd szülő-
bizottság tagjaként, az idén mint 
iskola alkalmazottja próbáltam az 
évek során felgyűlt tapasztalata-
imat kamatoztatni. Úgy éreztem, 
az eddigiektől eltérően, az idei egy 
különlegesebb alkalom, hisz nemcsak 
a Zajzoni-emlékév nyitórendezvénye 
volt, hanem a járvány után iskolánk 
első nagyszabású megmozdulása is, 
s el nem tudtam képzelni, hogyan vi-
szonyulnak a szülők a sok korlátozás 
után a szabadsághoz.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a szü-
lőknek, gyerekeknek egyaránt nagy 
szükségük volt erre a rendezvényre. 
Már reggel fél nyolckor jöttek az osz-
tályok a legmegfelelőbb helyet lefog-
lalni az iskolánk melletti, a Barcasági 
Csángó Alapítvány türkösi épületének 
udvarán. Padokkal, asztalokkal, üs-
tökkel, tűzifával felszerelve érkeztek, 
s nagy örömünkre minden osztályból, 
ha nem is teljes, de nagyon nagy lét-
számban jöttek el szülők és diákok 
egyaránt.

A majálisnak a fénypontja, főképp 
a gyerekeknek, a tombola. Minden 
évben gyerek és felnőtt tombolákat 

sorsolunk ki, a jegyek árának bevételét 
idén jutalomkönyvek megvásárlására 
fordítjuk.

Rendezvényünk egy másik, évről-év-
re egyre nagyobb sikernek örvendő 
mozzanata a főzőverseny, amelyre 
az idén 11 csapat nevezett be, ízle-
tesebbnél-ízletesebb tokányokkal, 
gulyásokkal. A zsűrinek évről-évre 
egyre nehezebb a dolga, egyre több 
szempontot kell figyelembe vennie, 
hogy közös megegyezésre jusson a 
nyertes kiválasztásánál. Ilyen szem-
pontok például az ötletesség, az étel 
fűszerezése, íz világa, állaga, tálalása. 
Most is, mint minden évben több díjat 
is kellett kiosztani, annyira profik 
voltak a szakácsok. Nyertesek: I. hely 
– 4-ik osztály – Szarvastokány; II. 
hely – Előkészítő – Hétvezér tokány; 
III. hely – 2-ik osztály – Brumi tokány.

A majálisról nem maradhat el a 
kultúrműsor sem, amelyet Nagy-Dani 
Csilla iskolánk zenetanárnője állít 
össze. Az 5–8-as diákok népdalokkal 
és furulyajátékukkal tették hangula-
tosabbá rendezvényünket, amelyet 
5-ikes és 6-ikos diákok szavalata 
előzött meg, kis ízelítőt nyújtva a kö-
zönségnek Zajzoni Rab István költőnk 
munkáiból.

Külön köszönetet kell mondanom 
Fülöp Tünde, Fülöp Andrea Csilla, Si-
mon Ildikó, Bálint Ildikó kolléganőim-
nek, akik kisgyerekeiket is bevonva 
nagyon nagy segítséget nyújtottak 
a rendezvény lebonyolításában. Há-
lás köszönettel tartozom Márkus 
Szilárd-Dávidnak – DJ Effekt-nek, 
aki önként vállalta, és nagyon profi 

módon biztosította a háttérzenét, 
ezáltal is hangulatosabbá varázsolva 
az idei majálist. A Barcasági Csángó 
Alapítványnak is köszönöm iskolánk 
nevében, a terület biztosítását.

A 9. (három évben elmaradtak a 
majálisok) majálisunk után remélem 
még sok ilyen rendezvényben lesz 
része iskolánknak, amelyek által 
jobban megismerhetjük egymást, s 
jobban összekovácsolhatjuk parányi 
közösségünket.”

Bubla Kiss Enikő, VII-ikes szülő 
így véleményezte a rendezvényt: 
„Nagyon jónak látom a majálist, mert 
összefogó jellege van, nem szabad 
kihagyni! Jó volt a szervezés!”

Az előkészítős diákoknak is mar-
káns véleménye alakult ki: „A majális 
volt a legjobb, mert sokan együtt 
lehettünk. A szülők boldogak voltak, 
szabadon engedtek minket és nem 
mondták, hogy mit csinálhattunk és 
mit nem. Finomat ettünk, a cukorkák 
is jók voltak.”

Felemelő hangulatban ért véget 
a szombati nap, a vasárnap pedig a 
szervezők részére ismét pirkadatkor 
kezdődött.

*
A türkösi papilakon gyülekeztünk, 

fogadtuk a vendégeket, majd meg-
határozott rendben vonultunk be a 
templomba elől a zászlóvivők és a 
csángó ruhába öltözött ünneplők.

Nt. Korodi Levente türkösi evangé-
likus lelkész celebrálta az istentisz-
teletet, hirdette az igét Kol 3,12–17 
alapján. 

(Folytatása a 3. oldalon.)
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Kovács Lehel István

Három nap Zajzonival
(Folytatás a 2. oldalról.)
A hirdetések és könyörgések után 

Gödri Oláh Enikő igazgatónő vezette 
be az ünnepi pillanatokat, Székely 
Anna, Gombás Sándor, Farkas Iza-
bella, Nagy Emese és Benedek Anita 
Zajzoni-verseket szavaltak, majd 
meghívottaink köszöntötték az egy-
begyűlteket: Virgil Popa, Négyfalu 
polgármestere; Márky Dániel, Ma-
gyarország főkonzulátusa csíksze-
redai kirendeltségének konzulja; 
Molnár Stefánia a Brassói Tanfelügye-
lőség főtanfelügyelő helyettese; Tóth 
József és Erneszt Antal Pál Tagin-
tézmény vezető a Móricz Zsigmond 
Református Kollégium, Gimnázium, 
Technikum, Általános Iskola és Óvoda 
főigazgatója, illetve tagintézmény ve-
zetője Kisújszállásról; Toldi Attila az 
Illéssy Sándor Baptista Középiskola 
igazgatója Kisújszállásról; Szotyori 
Raduch Réka, RMPSZ elnök; Kirsch 
Gábor Brassó megyei RMDSZ elnök; 
Géczi Gellért alpolgármester, négyfa-
lusi RMDSZ elnök.

Iskolánk támogatóit is külön kö-
szönet illette.

Kovács Lehel István Celeb volt-e 
Zajzoni? címmel, vetített képekkel 
mutatta be a költő életének érdekes 
momentumait.

Ezt követően a Mácsafej (Márk Attila, 
Ferencz Csaba, Ticusan János, Ségercz 
Ferenc, Ferencz Áron) megzenésített 
Zajzoni-verseket adott elő, igencsak 
fenséges hangulatot teremtve. Össze-
állításuk Álmodj, kis galambon címmel 
CD-n is megjelent. Előadásuk érde-
kessége, hogy eredeti hétfalusi csángó 
népdalok dallamára zenésítették meg 
a Zajzoni írta verseket.

A lelkipásztori áldás után ismét 
sorba szerveződtünk, s a zászlósokat 
kísérve átvonultunk a Zajzoni Rab 
István Középiskola türkösi épületé-
nek udvarára, ahol megkoszorúztuk a 
költő Szász Benedek István által 1992-
ben készített szobrát, majd nemzeti 
imánkkal zártuk a rendezvényt.

E felemelő pillanatok után a szer-
vezők, meghívottak, az iskola tanári 
kara vasárnapi ebéden vett részt a 
Piroska panzióban, s kötetlen beszél-
getésben értékelte ki az eddigieket.

*
Hétfőn 10 órától Brassó megye 

magyar diákjai és magyartanárai 
(zajzonisok, moroianusok, áprilysek, 
keresztváriak, alsórákosiak, zer-
nyestiek, Brassóból a 2-es általános 
iskolából) gyűltek össze igencsak 
szép számban a Zajzoni Rab István 
Középiskola türkösi épületében, hogy 
megidézzék a forradalmár lelkületű 
költőt. B. Tomos Hajnal, Hochbauer 
Gyula, Fekete Magda, Kovács Enikő 

vezetésével szavalóverseny folyt 
versezüstért, Simon Enikő magyar-
tanárnő összeállításában pedig 
párhuzamosan műhelygyakorlatok 
zajlottak: Képvers alkotó Miklós Me-
linda és Simon Ildikó patronálásával, 
Krea(k)tivítás műhely Kádár Enikő 
és Regman Zsuzsanna vezetésével, 
Állószobor készítés Bálint Ildikó 
és Tikosi Magdolna utasításaira, 
valamint Szófelhő szerkesztés Papp 
Árpád kezei alatt. A kicsik közben 
Székely Hajnal és Miklós vezetésével 
táncházban muzsikáltak és ropták a 
táncot az udvaron vagy Zajzoni port-
rét és címert festettek.

A tanári karból többen is besegítet-
tek a rendezvénybe, irányították a diá-
kokat, szervezték a könnyed forgókat.

A Zajzoni-idézés után Márk Attila 
tanított megzenésített Zajzoni-ver-
seket, az iskolába varázsolva a vasár-
napi koncerthangulatot.

A díjazottak végeláthatatlan sora, 
fotózások zárták az igen jól sikerült 
rendezvényt, amelyet például a IV. 
osztályos tanulók így értékeltek:

Kedves Evelin: „Nekem a tánc is és a 
kézimunka is tetszett. A tánc, mert mo-
zogtunk és énekeltünk. A kézimunka, 
mert szépet kézimunkáztunk és ettünk 
csokis kiflit. És még az tetszett, hogy 
kaptunk diplomát és verses könyvet.”

Vasile David: „Nekem az tetszett, 
hogy táncoltunk és énekeltünk és, hogy 
kaptunk diplomát és egy könyvecskét.”

Kiss Tamás: „Nekem az tetszett, 
amikor kifestettük Zajzoni Rab Istvánt 
és a címert. Még az is tetszett, amikor 
táncoltunk és tanítottak egy éneket.”

Péter Emőke: „Nekem a színezés volt 
a kedvencem azért, mert én szeretek 
rajzolni/színezni, nagyon érdekes volt. 
A tánc is és az énekelés is nagyon tet-
szett, mert bemelegítettük a lábainkat 
és a hangunkat. Az egész tetszett.”

Három nap Zajzonival. Zajzoni 
emlékév 2022. 1832 – 1862 – 1992 
– 2022, mind csupa kettesek: ami-
kor megszületett a csángó költőnk, 
amikor meghalt, amikor hétfalusi 
középiskolánkat elnevezték róla, s 
végül a jelen éve.

„Ha pár szóban jellemeznem kellene 
a Zajzoni emlékévet, akkor azt mon-
danám: közösségépítő, méltóságteljes, 
gyermekbarát. Közösségépítő, mert a 
szülők majálisa nagyszerű alkalom 
volt arra, hogy az osztályok szülő-
közösségeit egy kicsit közelebb vigye 
egymáshoz.  Méltóságteljes, mert a 
vasárnapi ünnepi istentisztelet és az 
ezt követő koszorúzás mozzanatai és 
résztvevői megadták neki ezt a stá-
tuszt. Gyermekbarát, mert jó érzés volt 
látni, ahogy a diákjaink, más iskolák 
diákjaival együtt, élvezettel, jókedvvel 

és örömmel vettek részt a számukra 
megszervezett vetélkedőkön, verse-
nyeken, kreatív alkotásokon. Iskolánk 
vezetőjeként szeretnék köszönetet 
mondani mindenkinek, aki meghí-
vásunkat elfogadta és jelenlétével a 
háromnapos ünnepi rendezvényeinket 
megtisztelte. Ugyanakkor megkö-
szönöm a szervezőknek és iskolánk 
minden alkalmazottjának a hozzáál-
lást és az áldozatos munkát, amellyel 

hozzájárultak az emlékév színvonalas 
megszervezéséhez. Köszönöm szépen. 
Záró gondolatként csak annyit mond-
hatok, büszke vagyok, hogy ennek az 
iskolának a vezetője lehetek.” – som-
mázta Gödri Oláh Enikő, az iskola 
igazgatónője.

Gondolatai zárszónak is tökélete-
sen beleillenek, esetleg annyit tennék 
csak hozzá, hogy még sok hasonló 
rendezvényt!

Zajzoni Rab István

Csak Erdély-
ben nőnek...

Csak Erdélyben nőnek
Angyalképű lányok;
Innen válasszatok
Nőket ti, királyok!

Csak Erdélyben nőnek
Igazi magyarok,
Minden gonosz viszályt
Porba sújtó karok.

Itt nőttem fel én is
Szép Erdélyországban,
Közel az egekhez,
A bércek honában.

S mert, hogy itt nőttem föl
Büszke vagyok rája,
Enyém a bérchaza
Vérpiros virága.

De szép ez a virág!
Nyílik ez örökre,
Le nem legelheti
Soha senki ökre.

S ha az egész földet
Egykor víz borítja,
Akkor is kelyhét e
Víz fölébe nyitja!

Zajzoni Rab István

A magyarnak 
életében...

A  magyarnak életében
Sok dicső mag rejlik,
Meglátjátok majd, belőle
Nagy jövendő fejlik.

Hódolni fog szellemének
Országok országa,
Szárnya alatt lesz az ember
Földi boldogsága.

Férfi nyelve, bájzenéje
Tánca és ruhája
Lészen minden józan lélek
Ingerlő mátkája.

Ami szép, mi nagy, mi remek
Itt van egybeforrva,
Soha lehet ezt letépni
Elbutító porba.

S jön az idő nemsokára,
Hol ezt elismerik,
Hol a népek a magyar fényt
Birtokul megkérik.

S hódolni fog a magyarnak
Országok országa,
Szárnya alatt lesz az ember
Földi boldogsága.
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Hochbauer Gyula

Zajzoni Rab István és a 
barátság

Zajzoni Rab István életében közölt 
versei közül kilenc szól a barátságról: 
három a Magyarok kürtjéből (Volt 
barátomhoz, Barátomnak, Lelkemadta 
víg barátok), öt a Kordalokból (Egy 
barátomnak, Nagyobb boldogság, 
Megérkezett egy barátom, Krisár Ber-
talan emléke, Az én kis Győző barátom) 
és egy a Börtöndalokból (Hallom azt 
beszélik)

Az eddig közzétett ránk maradt 
levelezéséből néhány Honterus Gim-
názium-beli volt iskolatársához szól: 
Borcsa Mihályhoz, Pap Györgyhöz és 
Buna Sándorhoz.

Prózai írásai között olvasható egy 
Havalai Krisár Bertalanról szóló hosz-
szabb nekrológ.

Kortársai Zajzoniról szóló írásai 
közül is több tartalmaz a barátairól 
szóló adatokat.

Ennyi vonatkozás már elég ahhoz, 
hogy elgondolkozzunk a témán: Kik 
voltak Zajzoni barátai? Mi hozta létre 
ezeket a barátságokat? Mi működtette 
a baráti kötelékeket?

Úgy gondolom, hogy nem volna cél-
ravezető, ha a barátság lírai áttételei-
vel kezdeném, noha a Krisár Bertalan 
emléke és Az én kis Győző barátom 
című versek éppen ezek konkrét él-
ménygyökereibe fogantak, s ekként 
rácáfolnak arra a véleményre, hogy 
Zajzoni lírája nagyobbára utánérzet, 
rájátszás vagy mintakövetés volna.

Az íróról halála után leírt visszaem-
lékezés alapú szövegeket is befolyá-
solhatta az idő múlása és a kötelező 
kegyelet. Tehát ez is csupán árnyalhat 
egy képet, de megalapozni a tartalom 
egyidejűségének hitelességével csak 
a konkrétebb tartalmú szövegek 
alapozhatják meg, tehát a levelek, a 
Borcsa Mihályhoz, Buna Sándorhoz és 
Papp Görgyhöz címzett levelek.

Kik a címzettek? 
Zajzoni iskolatársai a brassói szász 

gimnáziumból, a Honterusból, akikkel 
sok közös élményük között megha-
tározó volt, hogy egyöntetűen viszo-
nyultak az 1848/49-es szabadságharc 
eszméihez és eseményeihez: elutasí-
tották, hogy fegyverrel vonuljanak a 
Brassót fenyegető háromszéki hon-
védek ellen, és Kossuth-huszárnak 
akartak állni Árkoson. Ez a bármilyen 
körülmények között vállalt lelkes 
nemzeti elkötelezettség alapozta meg 
a barátságukat, amelyet csak meg-
edzettek a kollégiumban magyarsá-
guk miatt rájuk mért megpróbáltatá-
sok, megerősítettek az összefogásban 
szerzett elégtételek.

Borcsa Mihály ekkor már bácsfalusi 
evangélikus pap, Pap György zajzoni 
evangélikus pap, Buna Sándor krizbai 
jegyző. 

Borcsa Mihály szabadságharcos 
honvéd tizedes volt, és Világos után 

is, folyamatos szolgálatként tartotta 
ébren a magyar szabadság eszméjét a 
magyar közösségben. Zajzoni barátja 
és egyik hétfalusi támogatója volt. 
Az Erdélyi Múzeum 36. évfolyamá-
nak Adattár című közleményében 
Erdélyi Pál a Zajzoninak Borcsához 
írt hat leveléből közöl a levélíró által 
érdekesebbnek talált részleteket. 
Ezekből a két barát közötti meghitt, 
bizalmas kapcsolat következtethető 
ki. Beszámol a Repiczky János, taná-
rával kialakult bizalmas kapcsolatá-
ról; megköszönte bácsfalusi barátja 
pénzbeli támogatását; panaszkodik 
állandó anyagi nehézségei miatt: 
„Csak az Úristen tudná elsorolni a sok 
nyomort és azt a sok nélkülözést, (…), 
melyeknek ki voltam téve.” Írta, hogy 
Ottrobán Nándornak köszönhette 
Bécsben a belügyminisztériumi mun-
kahelyét: „Ottrobán, szelíd keresztény 
barátunk – áldás kövesse lépteit most 
is hol jár – ő segített, ő támogatott. Ál-
tala a Ministeriumnál, miután két álló 
hétig ingyen kiróttak sürgető munká-
latokkal, végre Sept. 1-én megkaptam 
egy állomást, hogy a magyar könyvek 
czimét németre kell fordítanom, és a 
napidíj egy pengő forint.”

Versel is közben egyik levélben, s 
a hangnem a hajdani iskolatársnak 
megfelelő:

„Napjaimat nyomor látogatta,
Jó szívedtől segélyt reménylettem, 
Hangomat szíved be nem fogadta, 
Az Öröm poharát kiürítettem. 
Látom, látom, már elfelejtettél,
Édes viszonyunkra fátyolt vetettél!”

Ezekből a sorokból, a stílus túlzásait 
lehámozva, a mai olvasó is ki tudja 
olvasni az egymáshoz szólók közötti 
érzelmi kapcsolatot. 

„Itt Bécsben sok jó magyar gyerek 
van, hanem több része csak anyagi 
ember, kiket okosan nem igen becsül-
hetni.” – e megjegyzés elárulja, hogy 
az írónak a címzettel egyforma érték-
rendje van.

Zajzoni többször is kért Borcsától 
otthoni hagyományokra vonatkozó 
adatokat: „A hegyek neveit tudni sze-
retném szeretett Hétfalumból”, aki 
támogatta az első verseskötete megje-
lenését és terjesztését is. Akivel közös 
barátjuk volt: a „falunkbeli” Tais, aki 
Pécsen nyomdász.

Úgy tárulkozik ki a lelke Borcsa 
Mihály előtt, ahogyan csak barátok 

között szokott: „Szerettem volna egye-
nesen hazáig menni, de nincs pénzem 
azért meghúzom magam itt Várad 
környékén, a mig valami úton módon 
kicsinálhatom az uti pénzt. Én haza 
megyek, ezen ne csodálkozzál, terveim 
betegségem miatt és azon bölcs belá-
tásnál fogva, hogy pénz nélkül az em-
ber semmire sem mehet, meghiúsultak. 
Erre félévre béirattam magam a pesti 
egyetemre s a jövő hónapban bizonyít-
ványt is kapok erről. Nem törekszem 
nagyra, a lemondás embere lettem. 
Szeretném magam Hétfaluban valahol 
meghúzni, akár mint igénytelen tanitó 
vagy segédpap, akár mint jegyző vagy 
segédjegyző. Ezért édes barátom, ha 
van valahol hely, törekedjél, hogy az 
nékem jusson. Borcsával fontoljátok 
jól meg a dolgot, én nem tartok semmi 
becsületes foglalatosságot magamon 
alólinak. Hozzád vagy melléd is szíve-
sen beállok segédnek, ha szük-séged 
volna, még pedig azon föltételek mel-
lett, melyeket te szabsz nekem. A világ 
itt kiállhatatlan cudar!”

Az 1859. szeptember 25-én Pap 
Györgyhöz címzett levelében az „édes 
pajtás” megszólítás gyermekkorba 
gyökerező barátságot sugall, és olyan 
ma számunkra tragikomikusnak tűnő 
helyzetet is leír, amely érzékelteti 
Zajzoni kiszolgáltatott sorsát: „Pfei-
fer Ferrdinánd megvette a Kordalok 
harmadik kiadását, de ettől se tudtam 
pénzt kapni előre, csak januárban 
fizethet. Így én két kofferem Pesten 
valék kénytelen zálogban hagyni, hogy 
Váradra jöhessek, ahol jelenleg vagyok 
és untalan és keservesen várok pénzre 
mind Jánostól, mind Brassóból, de va-
lami istentelen sors gátolja ügyemet, 
mert se onnan nem kapok cask egy 
becsületes választ se; Ha okt. 1-ig ki 
nem válthatom az elzálogosított két 
koffert, oda vesznek (…)”

A Buna Sándorhoz címzett levelek 
megszólításai „Édes Sándorom!” illet-
ve „Édes Sándor barátom!” és „Kedves 
barátom, Sándor!”

„Mint gazdag ember, megvehetnél egy 
ötven darabot (H. Gy.: a Kordalokból ) 
25 új forintért és átadhatnád a pénzt 
Ottrobánnak, aki nekem ebbéli jövede-
lem fejében 50 új forintot előlegzett.”

Említettem, hogy a négy barát 
kapcsolatát a szabadságharchoz való 
viszonyulásuk is megalapozhatta. Nos, 
a levelezésükből ez a feltételezésem 
tovább valószínűsödik, ugyanis a 
levelekben még néhány olyan sze-
mélyre vonatkoznak a közös baráti 
körükből, akik cselekvően vettek 
részt az 1848/49-es eseményekben: 
Ottrobán Nándor (honvéd hadnagy, 
a brassói köz- és gazdasági élet je-
lese), Szemerjay Károly (honvédtiszt, 
krizbai iskolamester), Papp László 
(honvédtiszt, türkösi jegyző). 

(Folytatom.)

Alkotások a Zajzoni-emlékkiállításról


