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Hochbauer Gyula

Hétfalu katedrálisában a
négy evangélista
Alig volt 40 m hosszú a hajó, az oltárnál
égő gyertya mégis távolinak tűnt innen
hátulról, s egyszerre úgy kezdett libegni
a lángja mintha reverenda suhant volna el
mögötte. Kegyetlen fagy hasogatta már ne
gyedszerre Karácsonyt, s Hunyadi János
a hadak sikerei ellenére kénytelen volt a
Dunától északra visszavonulni.
Róráteről rórátere várták testvérei Os
valdot, Györgyöt, Miklóst és Mihályt,
noha tudták, hogy az adventi hajnal nem
méltó a türelmetlenségre. Most nemcsak
ők vannak a templomban. Hunyadi seregei szétverték Mezid-bég seregeit. Az oltár
jobbfelén is meggyúl egy gyertya. Már
körvonalazódik mögöttük a reverenda.
Hunyadi seregei bevették Szófiát, s
szétverték Kazim bég hadait. Sokan van
nak a templomban. Kigyúl a harmadik
gyertya. A reverendára rákerül a miseru
ha, amelyről csak annyi bizonyos, hogy
nem az esztergomi apácák hímezték. A
harangozó már mióta a toronyban! S nem
lent, a kötél alsó csomójánál, ahonnan
rendszerint húzni szokta, hanem fent, ahol
én is gyakran szerettem időzni, ahonnan
jól látszik a Brassó felőli út. Mert sötétben
is megszokja a szem, ha ez a feladat. Az
már köztudott, hogy a hó sötétben segíti
a szemet. Mely most örömmel ragadja a
hírt, ami máris gyújttatja a kézzel a jelt,
mit a alsó lépcsőn fognak s továbbítanak
izgatott titokban: – Jönnek.
Poroszkálnak. (Lám: az üzenetet már
akkoriban hasznosan gyorsította a fény!)
Ki sem mondja senki, csak értik. S ak
kor kell húzni a harangot, amikor Mihály
az első lépcsőre lépett.
Helyükre kötik a lovakat. Sorba ren
deződnek mind a tizenketten. Az élre
Mihály kerül. Közben bent, a középre
csüngő nagy gyertyatartón meggyúl a
huszonnégy gyertya.
Megkondul a harang. Mihály öccse
nyitja az ajtót. Rendre belépnek. Már
mindenki talpon. Az érkezők méltóságos
léptekkel jönnek a szentély felé. Az élen-

járó kezében a kehely. A gyertyatartó alatt
a kehely hinti szerte a fényt. Itt veszi át
az atya. Ősz papunk máskor remegő keze
égnek emeli. Meg se rezzen. Tartja. Tartja
a világot a fényben. A hatszögű kehely
gomb már mesebeli katedrális:
A hat fülke belső falai gótikus oszlo
pokká nőnek. Bent a négy evangélista
celebrál a főoltárnál. Mindenki a helyén:
Lukács, Márk, Máté és János. Az atya
megnyugszik, tekintete magasáig engedi
a kelyhet, s viszi az oltárra, s az oltár négy
gyertyája közé teszi. Ők is láthatnák, hogy
tele a templom: Hétfalu itt van, s még
Bodola is: Mintha már Karácsony volna.
Az utolsó rossz hírek óta senki nem veszett
oda a harcban. Akit mostanra vártak,
mind hazajött...
Átváltozáskor térdről másképpen
szórta a kehely a fényt. A térdem érezte
a térdeplő erét, mely valahol a Páltin felé
félúton érlelődött volt, amerre egy őszön
nagyapám küldött testvérbátyámmal
egyik erdőnkbe, ahol ő mind tudta a fákat.
A völgybe feltérve velünk számlálhatta
volna is nekünk, de ránk is akart bízni
a munkából, s így csak azt kötötte a lel
künkre, hogy olyan, s akkora fát hozzunk,
hogy jó legyen a családnak térdeplőnek.
Azóta a térdem megtanulta a fa ereit. Ha
nem a helyemen voltam, figyelmezte
tett a vörösfenyőbe felszívódott idő s a
szelek, amelyek az ágak révén bogokat
kormányoztak a fában: Az alázat is sze
mélyre szabott.
Szentmise végeztével senki sem moc
cant a helyéről. Osvaldot kérték szóra,
mert úgy ismerték, hogy az ő beszéde a
legpontosabb. Későbbi képekről senki
nem ismert volna rá. Részben azért,
mert annyira torzítottak az akkori itthoni
festők, részben, mert abban a pillanatban
annyira betöltötte az öröm.
Mielőtt haza indultunk volna, Hu
nyadi János urunk magához hivatott, s
parancsolta, hogy úgy igyekezzünk, hogy
Karácsony előtt itthon lehessünk, mert

Tomos Tünde: Karácsonyi ima
meghagyta volt, s busásan meg is fizette ősz papunk már első szembeforduláskor
a brassói ötvösöknek, hogy vagy Hans észrevett. A harangozó is leolvasta ruhá
Kylhaw mesterrel (é.m.: Kinek unokája járól, hogy brassói patricius, Aki éppúgy
készíti majd János királynak a Szász élte a szentmisét mint az idevalók.
Universitas lakodalmi ajándékaként azt Közel kellet lenni hozzá, vagy legalább
a nagy kupát, amelyet tőle Európa három szemből, hogy észre lehessen venni:
királya is megirigyelt.) vagy Antonius tekintete végig a kelyhen. Az ő térdének
Goltsmit mesterrel (é.m.: Aki alighanem nem mondott semmit a térdeplő erezete.
annak a brassói ötvösmesternek a nem túl Figyelte, hogyan viselkedik szentmisén
távoli őse, aki 1522–25 között Törcsvár a kehely. Erről az ötvösről feljegyezték a
várnagya volt, s mint a brassói zsoldosok krónikák, hogy esztendő elteltével szerette
vezetője, részvett a mohácsi csatában) a legalább egyszer megfigyelni a kelyheit.
csernátfalvi eklézsiának egy ezüst kelyhet Tudta, hogy megrendelője nem vehette
készítsenek emlékeztetőül a hétfalusiak számba. Legalább ő, a mester ellenőrizhadi vitézségére... Szerencsére, egy olyan ze, megfelel-e? A felajánlás pillanatában
passzust adott, hogy a nap bármely mintha a térdeplőről felemelkedve köze
órájában átvehettük a serleget. Éjfél óta ledni szeretett volna a kehelyhez. Ekkor
a városban időztünk, hogy a rórátera ismerte fel öreg papunk benne a mestert,
aki a kehely-gombba katedrálist épített
érhessünk ide.
Mihály még arról is beszélt, hogy Kyl híveinek.
Mise végén odament hozzá. Nevén szó
haw mester már advent elejére elkészült a
munkával, amit a brassói dékán egy belső lította, s miután órákon keresztül beszél
szertartáson már a karácsonyi várakozás gettek a kehelyről és a Karácsonyról, az is
szóba került, hogy Hunyadi János pajzsot
elején megszentelt.
Miután percekig csodáltam, megkér rendelt a brassói fegyverművesektől.
***
deztem, hogy a megrendelő elképzelése
Utána telt az idő Karáncsonyról Ka
érvényesül-e a formán, vagy a mesteré –
folytatta, de én a válaszból csak annyit rácsonyra, s a plebánosnak szokásává
értettem, hogy Hunyadi rábízta, hogy az vált, hogy Karácsony esténként, miután
áldozathoz méltó legyen a serleg, s ha a hívek maguk mögött becsukták már a
felmutatják, aki látja, erősödjön hitében. templomajtót, még hagyta a gyertyákat
égni, közel került a kehelyhez, s betérdelt
***
Esztendő múltán, még az is meglehet, a négy evangélista közé imádkozni.
(Folytatása a 3. oldalon.)
kicentizetten, idegen is volt a róráten, amit
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Liszt Ferenc emléknap Négyfaluban

I. díj: Mihály Csilla (IX. osztályos, Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó)
2011. december 10-én a négyfalusi
Zajzoni Rab István Középiskolában Liszt
Ferenc emléknapot szervezett a Hétfalusi
Magyar Művelődési Társaság és az If
júsági Caritas Egyesület a magyarországi
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri
um Balassi Intézete (Nemzeti Évfordulók
Titkársága) és a Nemzeti Erőforrás Mi
nisztérium támogatásával.
Az emléknapot Magyar Sándor, az If
júsági Caritas Egyesület elnöke nyitotta
meg, aki vezette is az általa színvonalasan
szerkesztett vetélkedőt, amelyen a négy
falusi Zajzoni Rab István Középiskola,
a George Moroianu Középiskola és
a brassói Áprily Lajos Főgimnázium
diákjai versenyeztek. A vetélkedő előtt
Szőcs Andor, kilencedikes diák teremtett hangulatot Vörösmarty Mihály Liszt
Ferenchez címzett ódájával.
Az eseményt így értékeli Magyar Sán
dor: „A magyarországi székhelyű Ifjúsági
Caritas Egyesület örömmel csatlakozott
a kezdeményezéshez és vett részt a Liszt
Ferenc születésének 200. évfordulója
alkalmából a Hétfalusi Magyar Műve
lődési Társaság által szervezett Liszt
Ferenc Emléknapon. Jómagam, mint az
egyesület elnöke a vetélkedő levezetését
is szívesen vállaltam el, hiszen fontos
művelődéstörténeti értékek népszerűsí
tése közben sok kellemes tapasztalatot
szerezhettem. Számomra több kellemes
meglepetést is tartogatott a nap. Az első,
az volt, hogy mind a versenyre, mind a ve
télkedőre jóval többen jelentkeztek, mint
amennyire számítottunk. A 80 grafik ai és
10 irodalmi alkotással résztvevők mellett
még 34 diák nevezett be a vetélkedőre.
Mellettük még iskolánként többtucat
nyi tanuló ismerkedett Liszt Ferenccel
zenéjével és korszakával. Ez szerintem
üdítően magas létszám. Az is említésre
méltó, hogy a felkészítésben mintegy 10
pedagógus vállalt munkát.
A másik meglepetésem az volt, hogy azt
tapasztaltam: a megjelentek egytől-egyik

elolvasták a kiadott Liszt „tananyagot”,
meghallgatták javasolt műveit. Tették ezt
annak ellenére, hogy – talán pont Liszt
változatos élete miatt – ez akár hatalmas
anyag volt és talán egy egyetemista
számára is csak többszöri nekifutásra
olvasható el.
A harmadik meglepetésem pedig az
volt, hogy úgy tűnt: Liszt Ferencet és
alkotásait valóban sikerült megszerettet
ni. Sőt, talán bebizonyítani, hogy olyan
emberből is lehet példakép, aki Brassót
kikerülve, a Barcaságon soha nem járt,
de tevékenységével, életével gazdagította
és jobban szerethetővé tette a világot.”
A diákok a vetélkedőre készülve
megismerték Liszt Ferenc származását,
családját, gyermekkorát, tanulmányait,
a nagyszerű életmű tartalmát, a korabeli
zenei életet, kedvelt műfajait. A vetélkedőn pedig kreativitásukat serkentő
feladatokkal mélyítették el ezt a tudást
miközben a csapatmunka lehetőségeit
is kóstolgatták, s ismerkedtek is. A
képek tanúsága szerint megdolgoztak
az eredményekért. A jutalmak és díjak
arra ösztönzik a résztvevőket, hogy
kiegészítsék a Liszt Ferencről, s egyben
a magyar romantikus zenéről, arról a
különlegesen értékteremtő korszakról
szerzett tudásukat. A játékvezető kiegészítései szakszerűek, nevelő jellegűek, s
a zsűri kiértékelése is érdemleges volt.
Az emléknap jellegzetessége egy
Liszt-mű előadása/hallgatása volt. A
Karácsonyi énekét Paul Cristian (a
brassói zeneművészeti főiskola tanára)
és Diaconu Mónika (a brassói zeneművészeti főiskola hallgatója) játszották a
közönség örömére.
Szünetben a büfé mellett hangulatos
tere-fere folyt a vetélkedőről, a zon
gorajátékról, a kiállított grafikákról,
számítógép-grafikákról. A közönség is
kiválasztotta és megszavazta kedvenc
képét.
Míg a zsűri még mindig dolgozott,

év

a vetélkedők s a közönség ajándékba
a támogatóktól a Burgenlandi Magyar
Kultúregyesület Liszt Ferenc életét és
művészetét népszerűsítő kiadványát la
pozgathatta.
A díjazáskor a sikeresen vetélkedők
mellett örvendhettek Az én Liszt Fe
rencem alkotóverseny nyertesei is. A
díj mellett taps jutalmazta az irodalmi
alkotások közül kiemelkedő verset,
amelyet az alkotó Székely Tas olvasott
fel. A pályázatra beérkezett grafikákat év
végéig megtekintheti, aki erre kíváncsi,
a Zajzoni Rab István Középiskolában,
a szövegek közül néhány olvasható a
szomszéd hasábokon.
A rajz/grafika alkotások díjazottai:
1. Mihály Csilla (IX. osztályos, Áprily
Lajos Főgimnázium, Brassó)
2. Jakab Edina (VIII. osztályos, Zajzoni Rab István Középiskola, Négyfalu)
3. Miklós Botond (VIII. osztályos, Zaj
zoni Rab István Középiskola, Négyfalu)
Dicséret: Muresan Róbert (VI. osz
tályos, Áprily Lajos Főgimnázium,
Brassó)
Dicséret: Dombi Orsolya (VII. osztá
lyos, Zajzoni Rab István Középiskola,
Négyfalu)
Közönségdíj: Jónás Henrietta (VIII.
osztályos, Zajzoni Rab István Középis
kola, Négyfalu)
Az irodalmi alkotások díjazottai:
1. Székely Tas (Tatrangi Általános
Iskola magyar tagozata, VIII. osztályos)
2. Miklós Botond (VIII. osztályos, Zaj
zoni Rab István Középiskola, Négyfalu)
3. Csíki Franceska és Szász Andrea
Tímea (Tatrangi Általános Iskola magyar
tagozata, VIII. osztályosok)
Kiemelt dicséret: Jakab Edina (VIII.
osztályos, Zajzoni Rab István Középis
kola, Négyfalu)
Dicséret: Jónás Henrietta (VIII. osz
tályos, Zajzoni Rab István Középiskola,
Négyfalu)
Szokták mondani, hogy a zene kedvez
az együttműködésnek. Ez ezúttal is igaz
nak bizonyult.

Közönségdíj: Jónás Henrietta (ZRIK)

XVII. évf. 12. szám

Miklós Botond, VIII. o., ZRIK

Liszt Ferenc
hintója
Egy napon beállított hozzám egy szikár
és magas alak. Majd megütött a villám,
amikor megtudtam, hogy ő Liszt Ferenc
és valami tervet hozott nekem, hogy fab
rikáljak neki egy hintót.
Minden esetre érdekes a gondolkodása
ennek a híres–hírhedt zongoristának. A
tervet nézvén gondolkoztam, hogy készít
sek neki egy ilyen érdekes hintót.
Másnap korán reggel már a műhe
lyemben voltam és mértem a deszkát a
hatalmas szerkentyűnek. Üggyel-bajjal
valahogy meglett a hintó váza és csak két
napomba került. Harmadnapon az ágy
behelyezésével ügyeskedtem, az új divat
szerint készített ágyat a hintó végébe he
lyeztem, majd az oldalai faragásának fog
tam, hogy az ágy elférjen. Nehéz munka
volt, de még nem volt vége; az ágyat oda
kellet fogatni a hintóhoz.
Könnyebb volt a szék és asztal elhe
lyezése. Azután jött a figurás és egyben
érdekes művelet: a zongora beillesztése a
hintó kellős közepébe. Liszt egy érdekes
zongorát csináltatott és az én műhelyem
be hozatta. Én nekifogtam beilleszteni, de
sehogy sem sikerült. Aztán rájöttem, hogy
az asztalt pár ujjnyira hátrább kell rakni,
hogy kényelmesen elférjen a zongora,
az ajtóval szemben huszonhat foknyira
elfordítva. Ezután a zongorázó széke kö
vetkezett, a zongora előtt foglalt helyet.
Később a tetőszerkezetet erősítettem a
vázra, majd a kerekeket raktam helyükre.
A kocsis ülőkéje is elég kényelmesnek
tűnt. A két lónak a helye a szekértől pon
tosan három könyöknyire volt.
Az oldalának mintázása elég figyelmet
igénylő feladat volt. Szép motívumokat vés
tem az oldalába, a hátán bezárult a mintasor,
az elején pedig teljesen más kezdődött.
Nagyon büszke voltam munkámra. Nemsokára megérkezett rendelője s belekukkintott.
Biztos voltam, hogy tetszeni fog neki, de
ő észrevett egy hibát. A zongora billegett.
Errefel én minden erőmet megfeszítve
életem leghosszabb számítgálásába kezdtem s a sok munka a befektetett huszonöt
és fél perc alatt meghozta a gyümölcsét:
felfedeztem a lengéscsillapítót! A behemót
hangszer lábai alá szereltem egyet-egyet s
így kész volt a hintó.
Lisztnek nagyon tetszett, kifizette, s ezu
tán mindig vele vándorolt. Ez a hintó az
én készítményeim közül az egyik legsike
rültebb. Még szerencsére lefényképeztem,
hogy lefekvéskor mindig megbámuljam s
gondoljam, hogy ezt én ácsoltam.
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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A Zajzoni Rab István Hétfalu katedrálisában a
négy evangélista
Középiskola laudációja
Laudáció helyett két nekifutással
1.
A ZRIK már 20 esztendeje próbál kö
zépfokú magyar iskolája lenni (elsősor
ban) Hétfalunak. Ez a 20 év a második
ezredforduló két évtizede. Embertpróbáló
idő. Iskolát próbáló idő. Azt hiszem ez
ennek az iskolának egyik erénye, hogy
olyan akar lenni, amilyenre szükség van:
s ezt próbálgatja.
A tanulmányi eredmények mellett, van
az iskolának egy szobra, van március
15-je, sok kis és nagyobbacska diákjának
gyakran táncos kedve; van a környező is
kolákkal közös iskolatörténete; folyamatos
együttműködési szándéka; van óvodája és
napközije.
Büszke arra, hogy egyik épülete a leg
régebbi magyar iskolaépület Hétfaluban
és ugyanott működhet, mint az egységes
gimnázium.
Különleges vendégek is megfordultak az
iskolában: Kányádi Sándor, Dávid Ibolya.
A négyfalusi magyarság sok művelő
dési eseménye csirázott e 20 esztendőben
a ZRIK holdudvarában. Több mint 1000
gyerek avatódott be kultúrája sajátossá
gaiba.
Hétfalu–Négyfalu az iskolán kísérletez
getett: milyen is, amikor magyar közép
iskolája van. Máig, még ezt a próbatételt
is állja a ZRIK.
Én ilyen iskolába szeretnék járni.
2.
Felebarátaim! Sokszor csak egy kis
figyelemre van szükségünk.
A ZRIK 20 éve alatt több mint 1000
gyerek alakulgatott itt!
Gondolkoztak-e már el azon, hogy ha
iskolába járók volnának, milyen iskolába
szeretnének járni?
Én olyan iskolát választanék, amelyik
folyamatosan próbál választani a jó és a
rossz között. S ezt teszi – mondjuk, úgy
470 esztendeje – annak ellenére, hogy a
látszat szerint csak 20 éves. S tapasztalta,
milyen iskolának lenni siker-dús és tiltá
sok-fenyegette időkben. Gondoljon, aki
tud, a faragászati iskolaváltozatra, vagy
az egységes gimnáziumra, a szocialista
iskolára... (Segíthetünk.)
Én olyan iskolát választanék, amelyet

éltetett Eötvös József, Trefort Ágoston,
Dávid Ibolya és Kányádi Sándor szava.
(Ugye gondolják, hogy nem mindig fa
lakra gondolok, amikor iskolát mondok?)
Az ő szavukból minta épülhet, mely
célként működik. A cél pedig: változó kö
rülmények között, cserélődő szereplőkel
választani jó és rossz között.
Én olyan iskolát választanék, amely sze
reti a játékot, fontosnak tartja az éneket-ze
nét, a táncot... Bevallom, – Kányádi Sándor
tanácsa szerint – melléje a matematikát.
Amely ösztönzi az anyanyelvhaszná
latot, amire képes klasszikusan vagy kí
sérletezve időt áldozni. Erre Eötvös meg
Trefort tanította.
Én olyan iskolát szeretnék, amely figyel
a közösségére, amelynek szolgálatára ren
deltetett. Akkor is, amikor ez munkájában
segíti, akkor is, amikor ez elbizonytala
nodik.
Olyan iskolát szeretnék, amely igazodik
a tízparancsolathoz, miközben sok min
dent kipróbál, hogy helyesen választhasson
a jó és a rossz között.
Emlékeznek ilyen példákra iskolával
kapcsolatos életükből? Kérem, tartsanak
ébren közülük egy párat!
Olyan iskolát szeretnék, amely körül
sok a szabad tér... Ebben a térben legyen
egy szobor... Legyen egy elkezdett épület...
(Ez most nem ironikus, hanem úgy ta
pasztalom, hogy minden elkezdett valami
olyanformán sürgeti a folytatást, mint a
kérdés a választ, s csak együtt teljesítik ki
a célzott tartalmat.)
A ZRIK 20 éve alatt több mint 1000
gyerek alakulgatott itt.
Én olyan iskolát választanék, amelyben
van egy forrás.
Van-e forrás a Zajzoni Rab István Kö
zépiskolában? – Ez már azoktól függ, akik
nek otthonuk Hétfalu magyar templomai.
Ezért érdemel Zajzoni Rab István-díjat
Négyfalu magyar középiskolája.
Zárszóként fogadjon az ünnepelt egy
jókívánságot, melyet be jó volna, ha együtt
mondanánk–gondolnánk–tudnánk: Kívá
nok az elkövetkezőkre tiszta forrást! Min
denható Isten, kérünk, add, hogy Hétfalu
közössége tiszta forrása lehessen ennek
az iskolának!

(Folytatás az 1. oldalról.)
Csángó harangozója sejtett valamit, de
a világ minden kincséért el nem árulta
volna, hogy ő úgy vette észre, mintha
valamivel Lukácshoz közelebb térdelne
a papja mint a többihez.
***
Majd paptól papig hordta az idő a

titkot száz esztendőn keresztül, amikor
aztán egyszeriben eltűnt a katedrálisból
a négy evangélista.
***
Az utókor csak találgatni fogja, hogy a
kehely hat talp-mezője közül az egyiken
térdeplő, szerzetesnek tűnő alak Aquinoi
Szent Tamás-e vagy valaki más.

Négyfalusi napközisek évzáró ünnepélye a brassói Zao Park-ban
Kovács Lehel István

Fedél alatt a műhely, épül az
iskola, fejlődik a napközi
Ilyenkor, év végén, illik számot adni
tevékenységeinkről, beszámolni megva
lósításainkról.
A Zajzoni Rab István Középiskola
Szülőbizottsága és Vezetősége nevében
elmondhatjuk, hogy sikeres évet zártunk,
számos tervünk megvalósult, sikereket
értünk el.
Egyik legnagyobb siker a IX. osztály
beindítása, s így a középiskola folytonos
ságának biztosítása volt. A megszüntetett
X. és XI. osztályok hiányában az elméleti
középiskola az idén IX. és XII. osztályok
kal működött.
Az idei tanévben a Szülőbizottság két
típusú ösztöndíjat oszt a IX. osztályos ta
nulóknak. A tanulmányi ösztöndíj értéke
75 lej havonta, a szociális-utazási ösztöndíj
értéke pedig 50 lej havonta. Az ösztöndí
jakat 8 tanítási hónap során osztja a Szü
lőbizottság, ezek a következők: október,
november, december, január, február,
március, április, május. Az elmúlt három
hónapban Orbán Botond tanulmányi,
Szász Emese, Muntean Judit, Boga Tünde
pedig szociális-utazási ösztöndíjat kapott.
A kiváló tanulók ösztöndíjakkal való
jutalmazása meghozza eredményét, s ör
vendetes, hogy iskolánkat számos diák
képviseli versenyeken.
Az Áprily Lajos Főgimnáziumban szer
vezték meg november 19-én a Matemati
ka körverseny 37. fordulóját, amelyen a

Zajzoni Rab István Középiskola diákjai
közül az V. osztályos Kajcsa Renáta dicsé
retben részesült, a VIII. osztályból pedig
Miklós Botond I. díjas, Jónás Henrietta
III. díjas lett, Jakab Edina dicséretben
részesült.
AYurta Kft. hagyományosan támogatja
a Zrínyi Ilona Matematika verseny és a
Kenguru Nemzetközi Matematika Ver
seny beiratkozási díjait.
November 25–26-án a Baróti Szabó
Dávid Iskolacsoportban szervezték meg
az Országos Tudományos Ülésszakot.
Maros, Hargita, Kovászna megyék mel
lett Brassó megyét a Zajzoni Rab István
Középiskola két kilencedikes tanulója
Szitás Ferenc és Szőcs Andor képviselték.
A Földrajz, Környezetvédelem tagozaton
Szitás Ferenc dicséretben részesült Erdő
irtások Négyfaluban című dolgozatával.
Szintén szépen alakultak az iskolában
a Kádár Enikő és Buna Enikő vezette
kézműves műhely adventi, karácsonyi
foglalkozásai is. Ez a tevékenység is bizo
nyítja, szükség van a régi műhely felújított
épületére, amelyben nemcsak tornaórákat,
ünnepélyeket, de közös foglalkozásokat,
délutáni programokat is szervezni lehet.
Benedek Káplár Ildikó tanítónő kezde
ményezésére, Sipos Attila közreműködé
sével indult el az iskola régi műhelyének
felújítása.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Székely Tas, VIII. o., Tatrang

Liszt Ferenc
Alant az osztrák hegyek fehér sipkái alatt,
Kezedben táncot járt a tárogató s a lant.
Benned már gyermekként láncokat tört
le az akarat,
Mert fekete köpenyed magyar szívet
takart.
Billentyűk ezrei hullámoztak,
Vad vihar dühöngött
Művész ujjaid alatt
Ütemsereg dübörgött.
Kényes vadállat a hírnév, lelked tépte
Zongorád billentyűit aranypor lepte
Vad iramban száguldó életed
S művész ecseted – Párizs
S a nagyvilág gőgje
Megzabolázta, s így a zongora elernyed
S világmegváltó lendületed
Az utolsókat rúgja „haláltáncot’’ járva,
De a holt billentyűk fölött is, a Világot
bejárja
A magyarok örök szépségű Liszt Rapszódiája.

H É T F A L U
Jakab Edina, VIII. o., ZRIK

Ferencet is pletykálták
Egyszer, amikor VIII. Krisztián ünnep
séget rendezett az udvarán, meg volt hív
va öt grófunk: Esterházy Miháy, Amadé
Tádé, Apponyi Antal, Szapáry és Viczai
grófok. Fő vendég pedig maga Liszt
Ferenc volt, aki szívesen szórakoztatta a
meghívottakat.
Miközben Liszt dalolta egyik rapszó
diáját, a grófok beszélgetésbe elegyedtek
a dán királlyal:
– Csodálatos ez az ember! Mikor da
lolni kezd, teljesen elragad a muzsikája
– gyönyörködött a király.
– Ez így van, uram – szólt Esterházy –
annyira tökéletes.
– Szerintem a zenéje szép, de zavaros
az élete – mondta Amadé úr – úgy tudom,
hogy IV. György brit király sem imádja.
– Ebben nem értek egyet, amikor az
unokahúgomat látogattam, a királyi ud
varban, csak Liszt zenéje zengett – mond
ta a dán király.
– Amadé úr, mire érti azt, hogy zavaros

A ZRIK negyedikesei szülőknek szervezett kézműves műhellyel
várták az Angyalt
Jakab Edina, VIII. o., ZRIK

Liszt modern hintója

El tudom képzelni hogyan nézhetne ki
Liszt Ferenc hintója a mi időnkben.
Egy három napos útra ideális hintókocsi minden lehetséges szükségletét kie
légítené a zenésznek. Úgy képzelem el,
mint egy 6 méter hosszú, hintó formájú
utánfutó, amit egy luxus autó vontat.
Elsősorban egy teli hűtő lenne benne,
ami minden égtájból élelmet biztosítana
az utazó számára. A hintó legfényesebb
sarkában egy klasszikus zongora lenne,
akár a híres üvegzongora. Ezenkívül egy
elektronikus zongorát is helyeznék el mel
léje, hogy sokféle hangszernek a hangján
is játszhasson.
Hogy ne kelljen útközben szükséglet mi
att megállni, egy kisebb fürdőszoba rész
leget alakítanék ki benne, ahol mosdó, wc
és egy kisebb habfürdős medence lenne.
A legfontosabb a kényelem. Egy na

év
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gyon kényelmes, ággyá alakítható ka
napét ajánlanék a művésznek, hogy ha
hosszú útra készülne, kényelmesen pihen
hessen. Az öltönyeit egy kisebb gardrób
tárolná. Hogy ne unatkozzon útközben,
egy lapos tévét szerelnék a hintóba, ahol
újra meg újra megnézhetné a fellépéseit.
Szerintem neki nem lenne szüksége
arra, hogy a leírt dalait tárolja, mert ő
kívülről tudhatta azokat.
A hintó külső szerkezetét páncél bo
rítaná, hogy teljes védelmet nyújtson
Lisztnek, ezt pedig arany utánzatú, régi
motívumok díszítenék. Belül pedig vörös
bársony borítaná falat.
Ehhez képest a művész korabeli hin
tójában csak egy egyszerű, kényelmes
ülőhely, föléje esetleg felszerelve egy
matrac, olyan élelmiszer, ami nem romlott
el olyan hamar és a zenész ruhái voltak.

az élete? – kíváncsiskodott Apponyi – Ta
lán nem egyezik jól Carolyne-nal?
– Hát szerintem többet foglalkozik a
zenével, mint Carolyne-nal – mondta
Amadé gróf.
– Emlékeztek, hogy egyszer egy tizen
hét éves leányzóba lett szerelmes, de a
lány apja nem engedte hogy együtt legye
nek az osztálykülönbség miatt – toldta a
szót Viczai gróf.
– Uraim, nekem mennem kell. Isten
áldjon.
– Isten áldja, uram – köszöntek a gró
fok.
– Ti hallottátok, hogy Lisztnek viszonya volt a férjezett Marie d’Agoultal.
– Hűha, hát még ilyent... – mondták
a többiek.
– S valami különleges kéréssel ebben
az ügyben még a pápa elé is járult.
– De valljuk be, ő a legjobb énekes.

Sikerekben, eredményekben, áldásban
gazdag, boldog új
esztendőt kívánunk
minden kedves
olvasónknak!

Fedél alatt az iskola volt műhelye

Kovács Lehel István

Fedél alatt a műhely, épül az
iskola, fejlődik a napközi
(Folytatás a 3. oldalról.)
A Szülőbizottság és az iskola veze
tősége október, november folyamán
számos támogató (Bandi Industry Kft.,
Bradul Argintiu Kft., Forest Sen Kft.,
Paniti Impex Kft., RPLP SĂCELE RA,
magukat megnevezni nem kívánó cégek
és személyek), valamint a szülők anyagi
hozzájárulásával sikeresen befedte a régi
műhely épületét. A lapos betontetőre ge
rendázat, fólia és hullámos pléhtető került.
A munkálatokban részt vállaltak a következő szülők: I. osztály: Miklós István, Vas
István, Bakk Ernő, Maróti Csaba Árpád;
II. osztály: Orbán Attila, Jakab Sándor,
Munteanu-Galiu Gheorghe, Bartos-Király
László, Balázs Tibor; III. osztály: Sebes
tyén Róbert, Miklós István, Piroska István,
Csáka István, Sipos Attila; IV. osztály:
Savu Adrian (levezette a munkálatokat –
külön köszönet érte), Blága Pál, Kiss Istók
Árpád, Balázs Tibor.
Következik a vakolat felújítása és a ter
mek kifestése, az ablakok kicserélése. Így
az iskola egy újabb – szülői erőből felújított
– épülettel büszkélkedhet a közeljövőben.
A türkösi épület felújítása is új erőre ka
pott. A kormány 200 000 lejjel támogatta
a pár éve leállt munkálatokat, melynek
során már sikerült betenni a hőszigetelő
műanyag nyílászárókat, s tervbe van véve
a tornaterem teljes kiépítése is.
Közben a szülők segítségével felújítási
munkálatok zajlottak a csernátfalusi is
kolaépületben is. Az V. osztályban (Buna
Enikő osztályfőnök) ajtót cseréltek, me
szeltek, konvektor szereltek be. A mun
kálatokat a Baal Kft. támogatta, és Bözödi
Árpád, Kiss Budai Gábor, Szén János,

Benedek András, Kajcsa István, Molnár
Alfréd, Kálai István szülők segítségével
valósultak meg. A VI. osztályban (Simon
Enikő osztályfőnök) is konvektorokat
szereltek be, felújították a termet.
Az I. és IV. osztályban a vakáció ideje
alatt van tervbe véve a parkett felújítása,
lecserélése, konvektorok beszerelése, a
falburkolat felújítása.
Sikeres félévet zárt a Zajzoni Rab István
Középiskola napközije is. A beindulás
nehézségein hamar sikerült túltenni ma
gunkat, és újabb támogatók is besegítet
tek a fejlesztésbe: két magát megnevezni
nem kívánó személy 200, illetve 100 lejt
adományozott. A Bácsfalusi Evangélikus
Egyházközség 200 lejt, csúszdát, házikót
adományozott, Varga Szabolcs megjaví
totta a WC-ket, Jónás András alpolgár
mester deszkát szerzett az új ágyaknak,
Kajcsa László fűrészmezei evangélikus
lelkész pedig 8 matracot ajándékozott a
napközinek. Kiss Pünkösti Csaba lábtör
lőkkel szerelte fel az előteret, Farkas János
asztalos felvállalta a deszkák gyalulását,
méretre vágását, Kovács Lehel István és
Tünde összeszerelték az ágyakat, Kiss
Attila pedig lefestette őket.
És hogy a Mikulás-ünnepély is különle
gesebb legyen, a brassói Zao Parkban vár
ták a napközisek az ajándékokat, mutatták
be a szülőknek évzáró műsorukat.
*
Minden szülő és támogató segítségét,
hozzájárulását hálásan köszöni a Zajzoni
Rab István Középiskola Szülőbizottsága
és Vezetősége! Eredményekben gazdag
új évet, sikeres második félévet kívánunk
minden tanulónak, szülőnek, tanárnak!
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