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huSzkA JózSeF

Idén, 2014-ben, kettős évfordulóra 
em lé kezünk: 160 éve született, és 80 
éve halt meg Huszka József tanár, nép-
rajz ku tató, akinek a hatása napjainkig 
érez he tő a magyar kézművesiparban és 
ipar mű vészetben. E kiváló ember szo-
ros kap cso latban állt Hétfaluval is, hisz 
a sep si szent györgyi polgári leány- és 
fiúiskola rajz tanáraként sokszor felker-
este vi dé kün ket, többször gyűjtött itt, és 
jó barátságot á polt Kupcsay Jánossal, 
a hosszúfalusi M. Kir. Műfaragászati 
iskola tanárával, aki diák jaival számos 
mintájának adott kézzel fog ható, kifara-
gott alakot.

Vallomásában így emlékszik vissza a 
Szé kelyföldre: „Tizenegy évig laktam Szi
ku liában. Egészséget keresni mentem 
oda rövid időre, s e pár év tizenegy évi 
szá műzetéssé változott. […] A havasok 
véd te elrejtett zugokban Háromszék– és 
Csík megye szép térségei szélén, meg 
Ud varhely megye vizei mentén, szűk 
völ gye iben a régi magyar kultúra, az ősi 
ci vi li záció megbecsülhetetlen kincseire 
ta lál tam.”

A Magyar Néprajzi Múzeum 2005. 
má jus 14. – 2006. március 5. között, 
szü le té sének 150 éves évfordulója 
alkalmából ki állítást rendezett abból a 
gazdag ha gya ték ból (közel ezer rajz 
és 250 fotó), amit e múzeum Huszka 
Józseftől őriz. Ezek nagy része az 
1880-as évektől kezdve ké szült és 
örökítette meg elsősorban Er dély nek és 
Észak-Magyarországnak a leg fon to sabb 
műemlékeit, néprajzi tárgyait. Husz ka 
nemcsak a Felvidéken és Er dély ben 
gyűjtött, hanem bejárta az Alföld szá mos 
települését s mindenütt a nép mű vé szet 
alkotásait gyűjtötte, fényképezte vagy 
le rajzolta. A főbb témái voltak: festett 
bú to rok, hímzések, székelykapuk, ke rá-
mi ák, a népi életből, az egyházművészet 
te rületéről pedig a Szent László leg-
enda fal kép-ciklus a templomokban. A 
Múzeum a kiállított anyagból 2006-ban 
gyűj te mé nyes kötetet adott ki, Huszka 
József, a raj zoló gyűjtő címmel, ame-
lyben Marosi Er nő méltatja a gyűjtő 
és rajztanár élet út ját, valamint Fejős 
Zoltán vezet be mun kás ságába és a 
kiállítás világába. A könyv is, a kiállítás 
is szép számban tartalmaz Hét faluból 
gyűjtött anyagokat: padláda, ágy vég 
díszítései; festett bútorok és ke rá miák 
díszítményei, festett tálas és tá nyé rok 
díszítményei Türkösből, ágyvég, só-

tartó és kályhacsempe díszítményei; 
szo babelső festett bútorral, kendőkkel; 
fa ra gott dohányzóláda Hosszúfaluból, 
a me lye ket az 1886. május 18–20. közötti 
cser nát falusi, türkösi, valamint az 1886. 
május 21–25. közötti hosszúfalusi útján 
gyűjtött.

Huszka József munkássága pél dás.
Kiskunfélegyházán született, 1854. 

no vem ber 20-án. A szarvasi gimnázi-
umban é rettségizett, majd egy évet a 
Mű e gye te men tanult. 1873–1876 között 
ösztöndíjas ta nárjelöltként tanult tovább, 
s a budapesti Ipariskolában rajztanári 
képesítést szer zett. Először Sepsiszent-
györgyön, Désen, Zen tán, majd harminc 
évig a pesti piarista gim náziumban, 
illetve a Műegyetem rajzi tan székén 
tanított. Több évtizeden át fog lal kozott 
a magyar ornamentikával, gyűj töt te a 
népi formakincseket. Mű vé szet tör té neti 
kutatómunkája rendkívül jelentős, a 
Műemlékek Országos Bizottsága szá-
má ra számos templom-, falkép-, ol tár-
fel mérést készített. Közülük sokról már 
csak az ő pontos, művészi színvonalú, 
szí nes akvarellmásolatai alapján tudunk 
ké pet alkotni. Kutatásait hét kötetben 
fog lal ta össze, ezek közül legjelentősebb 
A tu ráni magyar ornamentika története 
(Bu da pest, 1930). Fontosabb művei: 
Magyar dí szítési motívumok a Székely
földön, Sep siszentgyörgy, 1883; Magyar 
díszítő styl, Budapest, 1885; Teremtsünk 
igazán ma gyar műipart, Sepsiszentgyör-
gy, 1890; Szé kely ház, Budapest, 1895. 
Bu da pes ten halt meg, 1934. március 
31-én.

Mit jelentett a magyar stílus?
Az 1848-as magyar forradalom je len-

tet te a nemzet haj na lát. Hisz azokban 
a pil lanatokban, mikor a nép lerázta 
ma gá ról igáit, megszületett a modern 
ér te lem ben vett nemzet, és meg született 
a mo dern értelemben vett magyar ál-
lam. És ak  kor kezdtük újrateremteni mi, 
magyarok a saját elképzeléseink sze rinti 
világunkat.

A XIX. század utolsó harmadában 
fel gyor suló ka pi ta lis ta fejlődés és pol-
gá ro so dó, új vagyonos rétegek kial-
akulása, ál ta  lában a társadalom anyagi 
szintjének, é  let szín vo na lá nak nö ve-
kedése az é pí té szet mellett leginkább a 
tárgyi kultúra a la  ku lá sára és ezen belül 
az i par művészet fej lődésére hatott. 
Hal lat la nul megnőtt a ke reslet az ipar-
művészet keretébe tar tozó hasz  nálati 

és dísztárgyak iránt. A korban szá mos 
olyan rep re zen tatív középület, gaz  dag 
polgári lakóház épült, amelynek bel -
ső berendezése nagyrészt az egyedi 
i parművészeti ter vezés fel a data maradt 
és min dez rendkívül differenciált ipar mű-
vé sze ti, bel sőépítészeti te vé kenységet 
követelt meg. A kereslet azonban olyan 
sokrétű volt, hogy a magyar kéz mű i par 
és műipar ne  he zen tudta kielégíteni. 
Ebből kö vet ke ző en a megrendelők 
kez det ben in kább kül föl di mestere-
ket, műhelyeket, illetve cé ge ket fog-
lalkoztattak. Annak érdekében, hogy a 
hazai műipar meg fe le lő minőségi szin ten 
tudja kielégíteni a megnövekedő szük -
ség le tet, hamarosan különféle in téz ke-
déseket hozott a kormány, leg ha ma rább 
az iparoktatás területén. Ezen kívül az 
i par mű vé szet előmozdítására Trefort 
Á gos ton miniszter tá mo gatásával a lakult 
meg 1885-ben az Országos Magyar 

Ipar mű vészeti Tár su lat, melynek e gyik 
fő fe la data a kiállítások szervezése volt. 
A tár su lat folyóiratokat is alapított: a 
Művészi I part, a Ma gyar Iparművészetet. 
A kü lön bö ző ipariskolák említett cél ja in 
kívül főleg az ízlés ter jesztésére töreked-
tek, valamint az i par művészetben arra 
hogy lehetőleg az önálló nem ze ti ízlés 
is ki fejezésre jus son.

Ekkor fogalmazódott meg a magyar 
stílus meg al ko tá sá nak vágya is, azért, 
hogy egyéniségünket, magyar nemzeti 
mi voltunkat a műalkotásokba tudjuk 
emelni. Annak el le né re, hogy a környező 
népek, országok sovinizmussal, na ci o-
na liz mus  sal vádolták Magyarországot, 
ez a lehető legkozmopolitább volt. Szent 
István óta tárva-nyitva tartotta kapuit az 
idegennek szá mára, kultúrák, stílusok, 
korszakok keveredtek.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ha a magyar kultúra egészét vesszük 

figyelembe,nembeszélhetünkmagyar
stílusról.HasonlóanvélekedettKupcsay
Jánosis,akiakkortájtHosszúfalubante
vékenykedettaM.Kir.Műfaragászatiis
kolatanáravolt.TrefortÁgostonkultusz
miniszterBudapestrehívtaKupcsayt,az
akkormégcsírájábanlévőiparművészeti
iskolába,sazta feladatot tűzteeléje,
hogyamagyarstílusmegteremtésén
fáradozzék.

zokbandolgoztaki.Gyűjtéseineknagy
részeErdély,ÉszakMagyarországés
azAlföldterületérőlszármazott,ahola
falvakatjárvakutattaésdokumentálta
anépművészettárgyait:székelykaput,
kerámiákat,hímzéseket,szövöttsző

azonban soha sem mi fé le akadályt 
nem gördítettem az elé, hogy a magyar 
stílus te kin tetében föllendülés le gyen, 
sőt annyira megyek, hogy ha va la mely, 
bár téves irányzat mutatkozik, ha az 
új, annak tért kell adni, mert hátha ki
fejlődik. Méltóztassék csak megnézni 
több épületünket, s meg fognak róla győ
ződ ni, hogy a magyar stí lusnak meg en
ged tem az érvényesülést. Nagyon sokat 
tud nék felhozni még, de csak arra utalok, 
hogy az építészet terén a stílusnak két 
része van. Az egyik az architektonikus 
stí lus, és ez a fő; a másik pedig a de ko rá
ció. Ha tehát alkalmaz valaki de ko rá ció ul 
egy magyar kakast: ez még nem teszi 
a stílust ma gyar stílussá. Reám pe dig 
sok építkezés azt a benyomást te szi, 
hogy akik magyar stílusban akarnak dol
gozni, bizonyos te kintetben sze cessziós 
stílusban dolgoznak; hogy tehát ilyen 
sze cessziós irányú stílus a vezetésemre 
bízott tárca körében a jö vő re ne igen 
legyen lehetséges, iparkodni fo gok ezt 
meg a ka dá lyozni, de az igazi ma gyar 
stílust ez alatt nem értem.”
Amagyarországiiparművészetiiskolák

banpontosankidolgozotttantervszerint
tanítanikezdtékazornamentikát.Azor
namentikanemcsakdíszítőmotívumok
tetszőlegesalkalmazását jelentette,ha
nemfontosszerepettulajdonítottakneki
azépületekéstárgyakszerkezetisajátos
ságainakhangsúlyozásánál,sőtaműal
kotásoknemzetijellegénekkifejezésrejut
tatásánális:segítségévelkifejezhetővolta
korszellem,valamintaművészetnemzeti
sajátosságai–szorosösszefüggésbena
népművészettel,néprajzzal, régészettel,
művészettörténettel.Azornamentikael
sajátításávalezáltalmegragadhatókvoltak
azegyestörténelmistílusoksazegyes
nemzetekművészeténeksajátosságai.
Azornamentikatanításáranagyhang

súlytfektettek–amintezahosszúfalusi
iskolatantervébőliskitűnik–,eztazon
ban1897benszabályoztákis.

Az Országos Magyar Királyi Min ta
rajz is kola 1897benkiadott általános
tanterve tizenegynagyobb tematikus
egységbefoglalvatárgyaltaazoktatás
témáit,amelyekközöttazalakrajzután
amásodikhelyet foglaltael azékít
ményes rajzés festés (ornamentika).
Eztatantárgyatazelsőévtőlkezdvea
negyedikigtanítottákelőbbhetihat,majd
nyolcórában.Azornamentikaoktatása
azelsőévben inkábbakézügyesség

fejlesztését célozta, amásodiktól
kezdveegyrenagyobbhangsúlytka
pott a különbözőkorokból származó
motívumkincselsajátítása.Aharmadik
évtőlanövendékekmegismerkedhettek
astílusokkialakulásánakelméletével is.
Nemcsakazékítményesrajzésfestés
tantárgykeretébenesettszóazorna
mentikáról,hanemazépítészetoktatása
kapcsánis,amikorastílusokfejlődéséről,
valamintazépítészetidíszítőrészletekről
tanultakadiákok.Azornamentika,a„stíl
szerűékítmények”másolása,valamintaz
iparművészetitervezésaműhelyrajzolás
címűtantárgyakoktatásábanisszerepet
kapott.Aművészetektörténeténekismer
tetésesoránisszóbakerültakülönböző
stílusok fejlődése,s tanulmányoztáka
motívumkincsváltozásainaktörvénysze
rűségeitis.
Azornamentikaoktatásnagyjelentő

ségénekmegfelelőenamintarajziskola
könyvtárábanésműhelyeibenmegis
merhetőkvoltakakorlegjelentősebbés
Európamáshasonlóintézményeibenál
talánosanhasználtornamentikagyűjte
ményekésazornamentikaelméletével
foglalkozóművek.Amintaképekegy
részeeredetihistóriaitárgyakreproduk
ciója,másukcsupánazazokrólgyűjtött,
rajzoltés festettmotívumgyűjtemény.
Azornamentikakiadványok többsége
pedigolyanrendszerezettmotívumgyű
jtemény, amelynekegész felépítése
voltaképpenaművészetiéscivilizációs
fejlődéstkívánjaszemléltetni.
Atanároknakésdiákoknakegyaránt

biztosítottkülfölditanulmányutak,kiállí
tásokonvaló részvétel jóközegetés
fórumotteremtettatudáselmélyítésére,
amáscivilizációkkal valómegismer
kedésre, amagyar nemzeti stílus
terjesztésére–ésmindezekpozitíven,
megsokszorozódvahatottakaz iskola
életére,aművelődésre,amagyarnép
egészénekamentalitására.
A fentiekalapján levonhatjukazta

következtetést, hogy a hosszúfalusi
műfaragászati iskola igen fejlett, eu
rópai szellemiségű iskola volt, olyan
tanulókat indított útnak, akik bárhol
megállták helyüket (pl.KöllőMiklós,
MattisTeutschJános,IstókJánosstb.),
tanárai– különösenKupcsayJános,
VeresSándor–szellemiségeakorle
ghaladóbb,amagyarélvonalkiválóságai
közülbontakozódottki.
Az iskolaműködése,ahétfalusiok

tatásfénykoraáldásosanhatottahétfa
lusicsángómagyarnemzetiközösség
mentalitására, felemelkedésére,dea
Barcaságraésazországdélkeletifelére
is–ezaszellemiségaMonarchiával
egyszerreszűntmeg.

Az 1880as években, abban az
időbenvoltez,amikorelőszöradtákki
hangosanajelszót,hogymagyarstílust
kellcsinálni,selőszörkezdtékgyűjteni
anépiesornamentikát.Kupcsayami
nisztermeghívásátnemfogadtael,sa
minisztereművészpolitikájávalszemben
aztválaszolt,hogy „ma gyar stí lus nincs, 
a magyar stílust meg csi nálni nem lehet”.
Pastainer Károly így vélekedik a

nemzeti stílusról: „a nem zeti jellegű 
elemek a ha za i művészetben csak 
igen szűk kör re szo rítkoznak. Nemzeti 
művészetről az é pí tészetre és a mű
vészeti iparra vo nat ko zó lag szó sem 
lehet. Csak az egyes ma gyar formák 
forognak a kér dés ben. Ezek a zonban 
sajátos dí szítmények, melyek ele mei a 
tulipán, a rózsa, a szegfű, a roz ma ring, 
s néhány bimbó és levélalak, me lyek kel 
a XVII és XVIII. századbeli ma gyar hím
zé seken, cserépedényeken ta lál  ko zunk 
és a nép által űzött iparban mai na pig 
fenn ma rad tak.”
Pastainermeglátásaigaz,hiszegyedül

népmondáinkban,népköltészetünkben,
népiesművészetünkbenvagyunkegyé
niséggelteljesek,nemzetiek.
EztazirányvonalatképviselteHuszka 

Jó zsef,asepsiszentgyörgyiművészeti
iskola tanára is.Sepsiszentgyörgyön
töltött tanáréveialattkezdettamagyar
ornamentikakérdéskörévelfoglalkozni;
stanításábanis(atantervlehetőségein
belül)fontosszerepetjuttatottamagyar
díszítőművészetmegismertetésére.
Amainapigamagyarnépművészet
egyikelsőfelfedezőjekéntésamagyar
ornamentikakutatójakéntemlegetik.A
magyarnépművészetornamentikáját
keleti eredetűnek tartotta, saperzsa
és indiai díszítőkinccsel rokonította.
Kutatásaitkomplexmódszerrelvégez
te,atudatosankiválasztotttárgyakata
helyszínenmegörökítettevagymegsze
rezte,skésőbbezekdíszítményeitraj
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nyegeket, festettbútorokat, templomi
berendezéseket,falfestéseket.
Jóllehet „délibábos őstörténeti

elképzeléseit” erősen bírálták, el
méleteésszemlélete–különösena
szecesszióban kibontakozó,magyar
jelleget kereső iparművészetbenés
építészetben–igennagyhatásúvolt.
Anemzeti jelleg iránti igényolyan

erősenbenneéltakorban,hogyezeka
bírálóelemzésekhatásnélkülmaradtak,
ésaművésziközvéleménymagáévá 
tetteHuszka József romantikus el
méleteit,ezekhatottakakorhistorizáló
iparművészetialakulásárais.
Az1890esévekbenmagátólérthető

volt,hogyanemzetijellegnekahistoriz
musnagyáramlatánbelülkellmegvaló
sulnia,hiszenamillenniumkorhivatalos
stílusaanemzetihistorizmusvolt.
Ezazirányvoltamérvadóamillen

niumi kiállításon is.DinerDénesaz
1896oskiállítás iparművészeti any
agáról írta reprezentatívMil len ni u mi 
Emlékkönyvben,ahol le isszögezte:
„Az iparművészet mes te rei, hogy a mai 
ízlésnek meg fe lel jenek kény  telenek 
lehetőleg minden eddig lé te zett stílus
ban dol goz ni. De azonfelül még a ma 
második, ma oly hatalmas szell emi és 
érzelmi iránynak is meg kell fe lelniük, a 
nemzeti i ránynak.”
ÍgytörténtmegtehátMagyarországon

aszecesszió trónfosztása–a leghi
vatalosabbhelyen is.WlassicsGyula
közoktatásügyiminiszter azország
gyűlés 1902. április 17iki ülésén a
következőketmondtaebbenazügy
ben: „Felhívtam az é  pí tészeti osztály 
vezetőjét, és azt mond tam neki, hogy 
a sze cesszi ós stílust nem sze retem, és 
mivel igen gyakran a ma gyar stílus neve 
alatt a szecessziós stí lus sal találkozunk, 
az én íz lésemnek e zen szecessziós 
stílus nem felel meg, mert nekem is 
van jogom bizonyos íz lés sel bírni. Én 
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BeNcze MiHály

d r .  B a l á z s  á d á M  M é l t a t á s a

fotó: Magdó István

Balázs Ádám 1952. március 8.-án 
szü le tett Budapesten. Édesanyja 
Majláth Má ria (Sárvár, 1916. decem-
ber 27. – Bu da pest, 2004. augusztus 
27.) színművésznő, é desapja Balázs 
Samu (Bánffyhunyad, 1906. május 18. 
– Budapest, 1981. szep tem ber. 25.), 
a budapesti Nemzeti Színház er délyi 
születésű Kossuth-díjas, érdemes mű-
vésze volt, tucatnyi magyar film fő sze-
rep lője, például: Liliomfi, Macskajáték. 
Apja ükapja Kászonfeltízi Balázs Sándor, 
a XIX. század második felének ismert 
pró za írója. Felesége Kodrik Judit (Za la e-
ger szeg, 1952. március 29.) német-angol 
sza kos középiskolai tanár. Három fia 
van: Á ron Attila (1978. augusztus 29.) 
kulturális dip lomata Brüsszelben, Gáspár 
(1984. jú li us 13.) menedzser, üzletkötő, 
Ádám Sa mu (1993. július 29.) egyetemi 
hallgató. 

A budapesti Kölcsey Gimnáziumban 
é rett ségizett 1970-ben. Az ELTE Böl-
csé szet tudományi Karán francia-magyar 
sza kos középiskolai tanár oklevelet kap 
1975-ben, majd a budapesti Színház- 
és Film mű vészeti Főiskolán 1980-ban 
színházi ren dezői oklevelet.

1987-ben régi magyar irodalomból 
dok to rál, doktori értekezése címe: „Apor 
Péter és az erdélyi memoárirodalom”. 
Hosszabb ösz töndíjas továbbképzésen 
vesz részt az Aix-en-Provence-i Egye-
temen 1975-ben és a párizsi Újságíró 
Főiskolán 1990-ben. Tag ja volt a 80-as 
években a versmondó For rás Körnek, 
a budapesti Erdélyi Szö vet ségnek és a 
MÚOSZ-nak.  

1975 és 1976 között a Kortárs című 
iro dal mi folyóirat szerkesztője. Nyír-
egyházán a Móricz Zsigmond Színház 
színházi ren de zője 1980-1983 között, 
majd 1983-tól 1991-ig a Magyar Hírek 
kulturális ro vat ve ze tője. 1991-től máig a 
Magyar Külügy mi nisztérium diplomatája. 
Ezen belül a Po li tikai Elemző-Tervező 
Főosztályon, majd fran cia referensként, 
illetve a Sajtó- és Kul tu rális Főosztályon 
tevékenykedik. 1994-1999 között a Bu-
karesti Magyar Nagy kö vet ség sajtó- és 
kulturális attaséja, 2002-2006 között a 
Párizsi Magyar Nagy kö vet ség sajtóat-
taséja, 2009-től máig ismét Bu ka restben, 
jelenleg úgynevezett „rendkívüli kö veti” 
rangban „első beosztott” dip lo ma ta ként, 
azaz a nagykövet helyetteseként fej ti ki 
tevékenységét.

1979 és 1983 között tucatnyi szín da ra-
bot rendezett, köztük magyarországi ős-
be mutatókat is. Például: Albert Camus: A 
fél reértés című művét a Miskolci Nemzeti 
Szín házban, Czakó Gábor: Karcsi című 
mű vét a Kecskeméti Katona József 
Szín ház ban, Tamási Áron: Búbos vitéz 
című al kotását a Nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Szín házban, amit a Magyar 
Televízió is köz vetített. Pisztrángok kara 
címmel szer kesztette és megrendezte a 
„Romániai ma gyar írók estjét” a buda-
pesti Egyetemi Szín padon, 1973-ban, 
Czine Mihály be ve zetőjével. A műsorral 
20 évig járták a Kár pát-medencei fal-
vakat, mű ve lő dési há za kat. 1987-ben 
Áprily-estet is ren dezett.

Több száz újságcikket, kritikát, iro da-
lom történeti és aktuálpolitikai elemzést 
kö zölt magyarországi, erdélyi és fran cia-
or szá gi napi- és hetilapokban, folyóira-

tokban, el sősorban a régi és a kortárs 
magyar iro da lomról, a kisebbségpoli-
tikáról, a francia-ma gyar kapcsolatokról.

Tamási Áron: Ősvigasztalás. Drámák. 
Saj tó alá rendezés részben kéziratok-
ból, elő szó és jegyzetek. Szépirodalmi 
Kiadó - Budapest, 1977. Orbán Balázs: 
Sztam bul tól Szejkéig. Válogatott és 
részben ed dig kiadatlan írások. Sajtó alá 
rendezés, elő szó, jegyzetek, bibliográ-
fia. Csokonai Kia dó - Debrecen, 1990. 
Második kiadás: Kriterion Könyvkiadó 
- Bukarest, 1995. Har madik, bővített 
kiadás: Kriterion – Ko lozs vár, 2009. 
Balázs Ádám – Zika Klára: Vir rasztó 
fenyvesek. Riportok Erdélyről. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1994. Ruffy 
Pé ter előszavával. (Benne: levelezése 
Kós Károllyal, interjúi Sütő Andrással), 
Ba lázs Ádám: „Minden szegleti felől ez 
világ nak”. Írások nyugati magyarokról, 
emigránsokról. Kriterion Kiadó, Ko lozs-
vár-Bukarest, 1998. Pomogáts Béla 
be ve zetőjével.

1972-ben járt először Brassóban, 
Sipos At tila zajzoni születésű, akkori 
egyetemi hall gató barátjánál. 1994-
1999 között, majd 2009-től napjain-
kig az erdélyi kul tu rá lis események 
rendszeres támogatója és résztvevője, 
de ezen belül kie mel ke dő en a bar-
casági rendezvényeké. A Szent Mi hály 
napi ünnepségek, a március 15-i kék, a 
brassói magyar napok, az ő je len létével, 
hozzászólásával váltak ér té ke seb bé. 
Jelen volt és képviselte az anya or-
szágot a Zajzoni Rab István díjkiosztó 
ün nep ségeken, és vállalta a barcasági 
egy házi versmondó versenyek el nök sé-
gét. Jelképesen, a hétfalusi csángóság 
kul turális nagykövete.

*
Tisztelt Dr. Balázs Ádám! Újságíróként, 

iro dalomtörténészként, színházi ren de
ző ként és diplomataként kifejtett élet mű
vé nek elismeréseként, kérem, fogadja el 
a hét falusi csángóság részéről a Zajzoni 
Rab István díjat! Isten éltesse!

zajzoNi raB istváN KözépisKola

KöszöNjüK táMogatóiNKNaK!
A 2013-as naptári év sem telt úgy, hogy 

vál lalkozók, szülők ne támogassák Hét-
fa lu önálló magyar középiskoláját, a Zaj-
zo ni Rab István Középiskolát. Székely  
Me linda igazgatónő, a Vezetőségi Ta-
nács, a tantestület, a Szülőbizottság, de 
Négy falu alpolgármestere, Géczi Gellért, 
va lamint magyar tanácsosai: dr. Kovács 
Lehel István, ifj. Magdó János és Pető 
Sán dor sikeresen szólították meg vál lal - 
ko zó in kat, és így számos programot tudtak  
el in dítani a középiskola keretei között.

A METROMAT cég jelentős összeg- 
gel tá mogatta a Hétfalusi Magyar 
Művelődési Tár saság által az iskolát, 
ebből a napközi és óvoda számára egy 
írásvetítőt és egy lap topot vásároltunk, 
valamint a most ó vo daként működő régi 
műhelyépület két ter mét tudjuk a tavasz 
folyamán felújítani a maradék összegből.

Iskolánk matematikaversenyeit 
ki e mel ten támogatta a Yurta Kft., 
a Unicspot Kft. se gítségével pedig 
szőnyeggel díszít het tük osztályter-
meinket, programokat va ló sít hattunk 
meg. Hasonlóan a PINEXFOR és a 
KONDACO cégek is támogatták is ko-

lánkat, Máté Emese és a PlantShop 
pe dig növényeket ajándékoztak az új 
lép cső feljáróra.

A padlástakarítás után eladott vas-
mennyiségből is szép összeg maradt 
az is kola javára.

Az Nt. Szegedi László református es-
pe res úr által működtetett kőhalmi szór-
vány kollégium iskolai bútorzattal látta el 
is kolánkat, a Nemzeti Tankönyvkiadó és 
a Szent Gellért Lovagrend pedig köny-
vek kel támogatott.

Kiss Attila és Péterfi Róbert a napközi 
für dőszobájában cserélte le a kagylókat, 
Ko vács Sándor pedig villanyszerelési 
prob lé mákat oldott meg.

Dr. Kovács Lehel István köz re mű kö-
dé sé vel Pécsi L. Dániel jelképtervező 
ked vez ményes áron tervezte meg a kö-
zép is ko la címerét, zászlóját, készítette 
el teljes ar culattervét, és az iskola diákjai 
ha ma ro san új egyenruhákban járhatnak 
órá ink ra.

Önzetlen, lelkes támogatóinknak min-
den segítséget köszönünk, és hálával 
gon dol juk, hogy ezáltal is előbbre vitték 
a négy falusi magyar oktatás ügyét!

pécsi l. dáNiel jelKépMűvész

a Négyfalusi zajzoNi raB istváN 
KözépisKola cíMere 

Bevezető
A címer egy közösség jelképeinek, 

– vagyis a címer és zászló mellett 
– tör té nel mi múltjának és jelenének 
legfontosabb szim bóluma. A címerek 
a középkori kultúra máig továbbélő 
alkotásai, szabályait a cí mer tan (heral-
dika) határozza meg. A kü lön böző alakú 
címerpajzsokban ábrázolt cí merképek 
és színezések kialakult tör té nelmi 
hagyományokat követnek, sza bá lyait 
az alkotónak fegyelmezetten kell al-
kalmaznia. Az a jó címer, amelyik köz-
ért hető mindenki számára és szellemi 
ü zene te a múlton keresztül, a jelenen 
át, jö vőbemutató.

A címertervezéshez felhasznált 
szem pontok

1. Az oktatásra, pedagógusokra és 
di á kokra utaló jelképek.

2. Zajzoni Rab Istvánt a középiskola 
név adóját, a jeles hétfalusi csángó sze-
mé lyiséget megjelenítő szimbólumok.

3. A Négyfaluhoz, vagy tágabb ér-
te lem ben Hétfaluhoz fűződő szoros 
kötődés cí mer képi kifejezése.

A címer leírása
A Zajzoni Rab István Középiskola cí-

me rének alkotásánál a fentiek alapján 
a ma gyarországi és romániai címer-
hasz ná lat ban gyakorta alkalmazott 
lekerekített he gyes végű, háromszög 
alakú pajzs for mát választottam. (Ha-
sonló címerpajzsot al kalmaztam a 
rimaszombati Tompa Mi hály Református 
Gimnázium, a halásztelki Bocs kai István 
Református Középiskola, a kalotaszent-
királyi Ady Endre Általános Is kola stb. 
esetében is.)

A címerpajzsot egy vízszintes vörös 
szí nű pólyával 1. sz. felső, és 2. sz. alsó 
cí mermezőkre osztottam. 

Az 1. sz. felső címermezőben kék 
színű hát térben egy aranyszegélyű 
nyitott könyv lát ható, melynek fehér 
színű lapjain az is ko la névadójának 
Zajzoni Rab István ne vé nek Z, R, I 
kezdőbetűi láthatók. A könyv lap jain – 
szintén a névadóra, a jeles í rás tu dóra 
emlékeztető – átlós helyzetű a rany szí nű 
lúdtollat (pennát) ábrázoltam.

Ez az összetett jelkép egyrészt meg je-
leníti az iskola egykor híres növendékeit, 
az írástudókat, másrészt utal az in téz-
mény ben folyó oktatásra, az oktatókra 
és a diákságra egyaránt.

A nyitott könyv és a rajta átlósan el-
he lye zett lúdtoll külön-külön az alábbi 
je len tés tartalmakat hordozzák. A nyitott 
könyv ál talánosságban az alábbi jelentést 
fejezi ki.

„A könyv általában a bölcsesség és az 
is teni titkok szimbóluma. A kinyilvánított 
tit kokat a kinyitott, a ki nem nyil vá ní tot
ta kat pedig a becsukott könyv jelképezi. 
E gyiptomban a Halottak Könyve olyan 
szent formulákat tartalmazott, melyet 
a ha lott mellé helyeztek, hogy őt a 
túlvilágon i gazolja. A bibliai Élet Könyve 
(Dán.12,1; Jel.20,12) az emberek 
tetteit tartalmazza. Krisz tus számos 
ábrázoláson tartja ezt a Könyvet a bal 
kezében, míg jobbját ál dás  ra emeli. 
(Legszebb példája a Magyar Szent 
Koronán figyelhető meg.) Leg gyak rab
ban a négy evangélistát, Jánost, Lu ká
csot, Márkot és Mátét ábrázolják könyv
vel.  A leghíresebb könyvek a Bib lia, a 
Korán, a Tóra. Távolkeleten a szám ta
lan jós, törvény, és daloskönyvek (pl. 
Kí nában a Siking = Dalok könyve). 

(Folytatása a 4. oldalon.)



* SzerkeSztőSég: rO-505600 Négyfalu, geOrge MOrOiaNu utca (Nagyút) 87. SzáM * telefON: 0268 / 275 773 *

4. oldal H é t f a l u XX. évf. 2. szám

PécSi l. DáNiel jelkéPMűvéSz

a NégyfaluSi zajzONi rab iStváN 
közéPiSkOla cíMere 

(Folytatása a 3. oldalról.)
A magyar könyv szó török közvetítésű 

kí nai eredetű vándorszó. Könyvnek 
te kint het jük a kő- és agyagtáblákat, a 
papirusz- és pergamentekercseket, va-
lamint a pa pír ra nyomtatott, összefűzött 
és bekötött mű veket. Mózes a Tíz-
parancsolatot kőbe vés ve kapta Istentől 
(Móz.32,32-33). Pál a postol a Könyvet 
és Tekercset, illetve per ga ment egyaránt 
említi a Timoteushoz írott le velében (II.
Tim.4,13)

A rózsakeresztesek felfogása szerint 
a Világ Könyve Isteni üzenetet hordoz, 
s e gyúttal magával a Világmindenség-
gel a zo nos. Erdélyben sok emlék őrzi 
a könyv áb rázolást. Megtalálható az 
egymagában ál ló vagy kézben tartott, 
csukott és nyitott könyv a református 
prédikátorok, teológiai pro fesszorok, 
római katolikus plé bá no sok, unitárius 
lelkipásztorok sírkövén, de rá vésték az 
1702-ben elhunyt Tótfalusi Kis Mik lós 
Európa-hírű nyomdász és Biblia ki adó 
sírja fölötti kőkoporsóra is. A lel ké szek 
nemesi címerében lévő nyitott köny vek 
szintén a Bibliát, a Könyvek Könyvét, a 
Szentírást jelképezik.”

Az összetett jelkép másik fontos eleme 
az írásra használt lúdtoll, vagy penna. 
En nek mélyebb értelmezését az aláb
biakban ol vashatjuk.

„Az írásra használt lúdtoll (penna), 
mint ma dártól eredő toll, az égi eredetű 
isteni ha talomnak a szimbóluma. Ezen 
túl me nő en az átörökített, leírt tudás 
eszköze, mellyel az írástudók Isten kinyi-
lat koz ta tá sait, a tudást és a bölcsességet 
vetették pa piruszra, pergamenre, vagy 
manapság pa pírra.”

A címermező jobb felső sarkában (lát
vány szerint bal felső) aranyló Nap arcot, 
bal felső sarkában (látvány szerint jobb 
fel ső) növekvő ezüstszínű Hold arcot lát
ha tunk.

Ez az ábrázolásmód a székely nem
zet hez való szoros kötődés kifejezése, 
de en nél mélyebb jelentéstartalma is 
van.

„Az ember már az ősidőkben tudta, 
hogy Nap nélkül nincs élet, de tisztában 
volt pusz tító erejével is. Szimbolikus je len-
tő sé gét növelte, hogy az időszámításnak 
is a látszólagos Nap mozgás a legfőbb 
kul csa. Ennek megfelelően szimbolikája 
i gen gazdag. Egyazon kultúrában, kul túr-
kör ben tisztelhetik, mint égitestet – még-
hoz zá többféleképpen napszak, hónap 
és év szak szerint –, attól elkülönülten, 
mint Is tent, vagy isteni megnyilvánulást. 
Így a ke resztény kultúrkörben a Biblia is 
szá mos párhuzamot von Jézus Krisztus 
és a Nap között. A Kora- keresztény mű-
vé szet Krisztust Héliosz, vagyis Napisten 
ké pében ábrázolta. Így lett Krisztus – Illés 
pró féta jövendölése nyomán – az Igazság 
Nap ja (MAL 3,20), s később az Igaz sá-
gos ság szimbóluma jelezvén, hogy min-
den re Fény derül. Emellett a keresztény 
szim bolikában a Nap az igazság és a 
böl cses ség jelképe lett, de Isten tu laj don-
sá gai nak kifejezésére is használták. A 84. 
zsoltár 12. versében ezt olvashatjuk: Mert 
Nap és Pajzs az Úr, vagyis világosság és 
vé delem.

A Napot és a Holdat mindig együtt 
áb rá zolják, melynek az a magyarázata, 
hogy több Egyházatyánál az Atyát és a 
Fiút, il letve az Ó-és Újszövetséget, val-
amint ma gát az Egyházat jelképezte, de 
vo nat koz tatták Jézus megdicsőülésére 
is. E mel lett a Nap és a Hold a széke-

lység ősi szim bóluma, melyet Zsigmond 
királytól nyer tek címerhasználatul 1437-
ben. Ere de tük azonban még régebbi, 
a hun és ma gyar őstörténetbe nyúlik 
vissza. Is me re tes, hogy eleink imával 
köszöntötték a fel kelő Napot, mely 
hitvilágukban a ha ta lom, a bátorság és 
a boldog élet jelképe volt. (Ezt az ősi 
hagyományt őrizték meg szá munkra a 
moldvai csángó asszo nyok, akik Csík-
somlyón minden esz ten dő ben imáikkal 
várják a Napfelkeltét.) Ő se ink szintén 
imával köszöntötték az ég bol ton meg-
jelenő Holdat, mely ha gyo má nyaik ban 
a tisztaság, a béke és a szeretet meg-
testesítője volt. A Félhold az emberi 
é let és a szerencse változandóságát is 
jel képezte.”

Az 1. számú felső és a 2. számú 
alsó cí mermezőt elválasztó vörös 
színű pó lya közepén a hétfalusiak 
evangélikus val lását jelképező Luther 
rózsát látjuk. Tőle jobbra a római katoli
kusokat meg je le nítő latin kereszt, balra 
pedig a re for má tusok jelképe a nyolcágú 
aranyszínű Kál vin csillag látható.

A kereszténység legfontosabb jel
ké pé nek jelentősége az alábbiakban 
olvasható: 

„A KERESZT a kereszténység leg-
szen tebb ereklyéje, mert Jézus Krisztus 
ezen szenvedte el az emberiséget meg-
vál tó mártírhalált. Ezért ez a leg gyak-
rab ban előforduló jelkép, mert mindig 
Jézust je leníti meg, átvitt értelemben 
pedig a ke resz tény hitet. A keresztény 
világ és élet jel képe, valamint Krisztus 
halál feletti győ zel mének legfontosabb 
szimbóluma. Krisz tus feltámadását 
leginkább fehér szí nű zászlón, vörös 
színű kereszttel áb rá zolják. Egyszerre 
élet- és haláljelkép. A legenda szerint 
a keresztet a pa ra di cso mi bűnbeesés 
fájáról ácsolták. A tör té nelmi em-
lékezet szerint Krisztus ke reszt jét Ilona 
császárné, Nagy Konstantin ró mai 
császár édesanyja Jeruzsálemben fe-
dezte fel. A kereszténység dicsőséges 
je lévé azután válhatott, hogy a császár 
e jel ben kivívott győzelme után  az új 
hitet ál lamvallássá emelete. Ekkor kezd 
el terj edni szarkofágokon, lámpásokon 
és más főleg szertartási eszközökön. 

Ké sőbb kereszt alakúra építették a 
temp lo mo kat, a keresztes vitézek pedig 
mel lü kön viselték a keresztet, jelezvén, 
hogy ké szek meghalni Jeruzsálem 
fel sza ba dí tásáért. Ekkortájt a kereszt 
alakja fel tű nik az alfa és ómega betű-
jelekkel, va la mint Krisztus nevének 
görög nyelvű XP rö vidítésével. A közép-
kortól tovább bővül a használata. Az 
egyházi tekintély legfőbb jel képe Krisz-
tus keresztjének I.N.R.I. (A NÁ ZÁRETI 
JÉZUS, A ZSIDÓK KI RÁ LYA) feliratos 
táblával kiegészített formája. A keresz-
tnek tizenhatféle változata is me re tes. 
Legismertebb a kettős, apostoli, vagy 
lotharingiai kereszt, mely eredetileg a 
pátriárkákat, majd érsekeket illette meg. 
Leg szebb példája a magyar nemzeti 

Felbukkan pecsétnyomókon, va la mint 
a több vallási felekezettel ren del ke ző 
falvakban a ház oromzatán, vagy a pa-
rókia falán.”

Az előzőekben már említettem, hogy 
Hét falu magyar közösségének túlny
omó több sége a Reformáció kezdetén 
– szász nyo másra, kényszerűségből 
– Luther kö ve tő, vagyis evangélikus 
vallású lett. Ezek ből következően a 
Hétfalusiak vallási jel ké pe a Luther róz
sa. Az evangélikusok, e zen jelképének 
megszületése szintén az egy házalapító 
és nagy reformátor .Luther Már tonnak 
köszönhető. A Luther család ősi 
címerében egymás fölött két heraldikai 
rózsa helyezkedik el. Luther pecsétjén 
1530ig ez az ábrázolás szerepelt. 
Ebben az évben június 15én Koburg 
várában i dőz ve, egyik munkatársától 
levelet kapott, mely ben arról tájékozatta, 
hogy az ifjú ural ko dó pecséttel szeretné 
megajándékozni.  Az uralkodó a városi 
jegyzőre bízta, hogy a tervezett címer 
leírását és rajzát vé le mé nyezésre küldje 
el Luthernek. A ter je del mes válaszlevél
ben a címerre vo nat ko zó véleményét és 
javaslatát az alábbi idé zet tartalmazza:

„Mivel tudni óhajtja, hogy pecsétemet 
jól eltalálta e barátilag közlöm Önnel 
el gon dolásomat…hogy az jellemezze 
the o logiámat. A kereszt legyen az 
első, fe ke tén, szívbe helyezve, ami 
természetes (pi ros) színű. Ezzel arra 
akarom magamat em lékeztetni, hogy 
a Megfeszítettben való hit üdvözít ben-
nünket. Ugyanis csak ak kor igazulunk, 
ha szívből hiszünk.

Ez a szív a fehér rózsa közepén 
legyen an nak kifejezéséül, hogy a hit 
örömmel, vi gasztalással és békesség-
gel a ján dé koz meg és egyenesen egy 
fehér üde ró zsá ba helyez. Mivel nem 
olyan békesség és öröm ez, amilyent a 
világ ad, azért le gyen a rózsa fehér és 
ne piros. A fehér u gyanis a lelkek és az 
angyalok színe.

Ez a rózsa égszínkék mezőben legyen, 
mert az ilyen lelki és hitbéli öröm az el-
jö ven dő mennyei örömnek kezdete. A 
me ző körül arany gyűrű legyen, jelezze, 
hogy ez a mennyei üdvösség örökké tart 
és nincs vége soha, emellett értékesebb 
min den örömnél és vagyonnál, amint az 
a rany a legnemesebb és legértékesebb 
fém…”

Az ilyen instrukciók alapján elkészült 
gyű rűt 1530. szeptember 14én sze
mé lye sen átadta Luthernek a válasz tó
fe je de lem.

Az 2. számú alsó címermezőben 
zöld színű háttérben, két sorban hét 
a rany színű hatágú hegyes végű csil
lagot lá tunk. A felső sorban négyet, az 
alsó sor ban pedig hármat. Fentiekből 
következően a hét csillag a hét település
ből álló Hétfalut jel képezi. Hasonló 
ábrázolású csillagok fi gyelhetők meg 
Barcaság történelmi cí me rében is.

A címerpajzson a középiskolát befoga
dó Négy falu város névalakja olvasható.

A címerpajzs alatt kék színű szalagon a 
Zajzoni Rab István Középiskola magyar 
név alakját jelenítettem meg. A sza lag vé
ge ken a hétfalusi iskolák alapításának 
1542es, valamint a Zajzoni Rab István 
Kö zépiskola létrehozásának 1990es 
év szá mai szerepelnek.

A szalag nem szerves része a 
címernek, dí szítő és információs elem
ként szolgál.

(Folytatjuk.)

cí mer ben figyelhető meg! A pápaság 
szim bó luma a hármas kereszt. Számos 
Szent egy házi jelképe (attribútuma) a 
különböző for májú kereszt. Az átlós 
kereszt Szent And rás vértanú apostol, a 
tau kereszt Re me te Szent Antal, a virágos 
kereszt Pá du ai Szent Antal legfontosabb 
szim bó lu mai. A kereszt több európai 
ország, így Nagy-Britannia, Anglia, Dánia, 
Svéd or szág, Norvégia, Finnország és 
Svájc zász lójának legfontosabb díszítő 
jel képe.”

Hasonlóan fontos jelentést hordoz a 
re for mátusok egyik legfontosabb jelképe 
a nyolc ágú csillag.

„A CSILLAG már az ókori Egyip tom-
ban, Görögországban és Rómában 
is mert volt a végzet jeleként. A csillagok 
a Nap pal és Holddal együtt hozzátar-
toznak a teremtéshez. Izrael történeté-
ben a csil lag Dávid király jelvényeként 
hatágú for má ban jelenik meg. Dániel 
próféta úgy jö vendöl a feltámadásról, 
hogy az okosok fény leni fognak, mint a 
fénylő égbolt, és a kik sokakat igazságra 
vezettek, mint a csil lagok, mindörökké.
(Dán.12,3). A ke le ti bölcseket, a három-
királyokat Gáspárt, Meny hértet és 
Boldizsárt a csillag vezette Bet lehembe 
az első karácsony után. (Mt, 2,1-12). 
A reformátusok csillaga, amelyet meg-
találunk szinte minden református temp-
lom tornyán nyolcágú. A csillag ál talános 
használata a reformáció után ter jedt el 
mint Isten dicsőségének szim bó lu ma. 


