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Vo l t e g y s z e r e g y i s k o l a . . .
165 éve, 1840. május 8-án született
Berzevicében (Felvidék) Kupcsay János
akadémista szobrász, a hosszúfalusi fafaragászati iskola tanára; és 95 éve,
1910. május 12-én hunyt el Brassóban.
A Hétfalu májusi lapszáma e kettős évforduló alkalmából megnyitja az emlékezés és a kegyelet kapuit.
*
Az iskola történetéről, Kupcsay János életrajzáról bővebben írtunk tavaly szeptemberi lapszámunkban. Most azt próbáljuk elemezni, hogy miért is jelentette a fafaragászati iskola működésének 26 éve a hétfalusi oktatás fénykorát; hogyan működhetett ilyen sikeresen az iskola; hogyan válhatott messze földön is híressé.
Az iskola színvonala, hírneve megkérdőjelezhetetlen, hisz messzi földről jöttek ide
diákok tanulni: Budapestről, Kolozsvárról,
Balázsfalváról, Balavásárról, Balánbányáról, Tordáról, Volkányból, Topánfalváról, Olasztelekről, Kishegyesről, Uzonból, Köpecről, Kisborosnyóról, Marosvásárhelyről,
Marosludasról, Nagyszebenből, Barátosról,
Érmindszentről, Vajdából, Laborfalváról,
Nagynyújtódról, Erzsébetvárosból, Alsócsernátonból, Abrudbányáról, Besztercéről,
Nagyágról, Zernyestről, Hévízről, Gyergyószentmiklósról, Kálnokról, Besenyőből,
Csíksomlyóról, Barótról, Marosigenből,
Höltövényből, Felsőárpásról, Bánffyhunyadról, Marosbogátról, Vojlából, Bukarestből, Câmpulungról. Az iskola diákjai közül számosan Münchenben tanultak tovább,
majd hírneves művészek lettek (Istók János, Köllő Miklós, majd az iskola Brassóba való költözése után: Mattis Teutsch János).
*
Tézisszerűen foglaljuk össze azokat a tényezőket, amelyek szorosan hozzájárultak
az iskola sikeres működéséhez:
• A kormány, a járás és jeles személyiségek támogatása
• A vezetők személyisége (Veres Sándor, Kupcsay János)

• Bentlakás, konviktus, szociális támogatások
• Kül- és belföldi kiállításokon való aktív részvétel
• Sajátos tanterv és tanrend
•d A diákok nagyfokú érdeklődése és
tanulásvágya.
Sajnos ezek a tényezők a mai „modern”
oktatásból hiányoznak vagy csorbán, félszegen vannak jelen. Az állam nem fordít
kellő figyelmet az oktatásra (alap, közép
és felső szinten sem), külső támogató alig
akad, a kiállításokon, konferenciákon való
aktív részvétel inkább hiányzik, a tanárok,
diákok hozzáállása nem megfelelően komoly. Ilyen feltételek mellett joggal vetődik
fel a kérdés: „Quo vadis, schola nostra?”
A múlt mást mutat, a járt utak máshová
vezetnek, és ha nem ezeket a sablonokat
követjük, anarchia és káosz lesz a „jutalmunk”. Régen az iskola legfontosabb feladata a tanulók valláserkölcsi nevelése volt,
bevezette őket az egyházközség vallásgyakorlatába, s csak úgy, „mellékhatásként”,
írni, olvasni, számolni tanította meg őket,
vagy elmagyarázta a világ „nagy dolgait”.
A hosszúfalusi ipari szakosztállyal megtoldott műmetsző magyar királyi és állami
felső népiskola kora középfokú oktatásának
mintapéldánya volt – tőlünk alig karnyújtásnyira, miért ne követnénk intelmeit,
példáját?
*
1871. november 6-án állami segély nélkül,
a Baronyi Alapítvány kamataira támaszkodva, bérelt helyiségben, a hosszúfalusi
felső népiskola „Műveltség–Szabadság”
jelmondattal megnyitotta kapuit. Egyedüli
tanára a zilahi Nagy Sándor volt. 1872-ben
a kormány a 19 621 sz. rendelettel az iskolát államivá nyilvánította, és 1872. november elsején a hosszúfalusi felső népiskola már mint ipari szakosztállyal megtoldott
műmetsző m. kir. állami felső népiskola nyitotta meg kapuit. Igazgatója Pál Károly lett.
A kormány magas fokú támogatását él-

A hosszúfalusi fafaragászati iskola és neves tanára,
Kupcsay János fényképe
vezve, az iskola rohamos fejlődésnek indult.
Az iskola célja volt a növendékeket az általános műveltséghez megkívánt alapismeretekre oktatni, és kiknek hajlandóságuk
volt, a műfaragászatban annyira kiképezni, hogy vagy műfaragó tanítók legyenek,
vagy pedig mint önálló műfaragók működjenek. Piaci szempontból Magyarország
keleti felét képviselte és nyitott a keleti országok felé.
1871–1878 között az iskolát támogatták:
• A kormány
• Baronyi Benedek 12 000 Ft
• Brassó-vidéki Népnevelési Egylet 889
Ft
• Tatrangi ev. egyház 200 Ft
• Négyfalu 4735 Ft
• Négyfalusi Tanítói Dalegylet 310 Ft
• Zajzoni ev. egyház 5 Ft, 6 1/2 véka
pityóka
• Négyfalusi iparosok 9 Ft
• Gustav Jekelius 6 Ft, vegytani szerek
• Négyfalusi Olvasó Nőegylet 260 Ft
• Zakariás Mihály 100 Ft.
*
Az intézet fejlődését nagy mértékben
meghatározta Kupcsay János 1872-es

szaktanítói kinevezése. A müncheni szobrászati akadémiát végzett tehetséges művész 1873. február 27-én foglalta el állását
és megkezdte a rajz, a mintázás és a fafaragászat oktatását. Kupcsay Münchenben
eltöltött évei, az itt kialakult kapcsolatai végérvényesen meghatározták az iskola pályáját, hisz az iskola diákjai közül nagyon
sokan választották a müncheni továbbtanulási lehetőséget.
*
A jól működés és támogatások ellenére,
az iskolai élet nem volt mentes a gyakori
személyi ellentétektől, intrikáktól, elfajult
pletykáktól, így a kormány kénytelen volt
1879-ben igazgatócserét végrehajtani. Az
új igazgató a középajtai Veres Sándor lett.
Veres Sándor igazgató kiváló pedagógusi
alkata, igazság- és szabadságszeretete,
mely az 1848-as idők fergetegében edződött, rendszeretete, szervezőkészsége
végül megteremtette a kellő rendet és az
intézet 16 éven keresztül, az 1895-ös Brassóba való áthelyezéséig, tényleg fénykorát
élte.
(Folytatása a 2. oldalon)
Kovács Lehel István,
Sipos Gaudi Enikő
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(Folytatás az 1. oldalról)
A hosszúfalusi fafaragászati iskola 4 éves
tanfolyamokat indított a következő felosztással:
• Az első három évben az elemi oktatáson volt a hangsúly, a rajzolást párhuzamosan tanították a többi elméleti tantárggyal.
• A negyedik év gyakorlati szakoktatásra
volt szánva, ahol a rajz, mintázás, műfaragászat mind elméleti, mind gyakorlati részét tanították.
Az iskolába való felvétel a következő feltételek szerint zajlott:
• A felvételiző az elemi iskola hatéves tanfolyamát jó vagy legalább kielégítő eredménnyel kellett hogy végezze, ha pedig hiteles bizonyítványa nem volt, felvételi vizsgát kellett tennie a tanítói kar
és a gondnokság küldöttje jelenlétében,
a felső népiskola alapjául szükséges ismeretekből.
• A IV. osztályban olyan rendkívüli, 15
évüket betöltött tanulókat is felvettek,
akik csak rajzot, mintázást és műfaragást kívántak tanulni.
Az iskola növendékei a következő tanévekben két nagy csoportra oszlottak:
• Az első csoportba a négy rendes osztály tartozott, ahol az elméleti tantárgyakon volt a hangsúly, a gyakorlati tárgyak közül csak a műfaragás alapjául
szolgáló rajzot és mintázást tanultak. A
III. osztálytól kezdve, a fejlődés fokához képest, már vésővel is kezdtek dolgozni, de többnyire csak előkészítő gyakorlati darabokon. A IV. osztályban a
gyakorlaton volt a hangsúly, itt már értékesíthető műdarabokat is előállítottak.
• A második, az ún. rendkívüli csoportba
azok a növendékek tartoztak, kik a négy
rendes osztályt ebben az intézetben végezték, valamint azok, akik csak a faragászat végett jöttek az iskolába. Az
előbbieknek a rendkívüli tanfolyam kétéves volt, az utóbbiaknak három.
Az ilyen csoportosításnak más ipari felső
népiskolák szerkezetében nyomát sem találjuk, de ez azért volt így, mert a négyéves
tanfolyam, melynek csak egyetlen utolsó
évét lehet gyakorlati évnek tekinteni, nem
volt elegendő arra, hogy az intézet teljesen
kiképzett, önállóan működni tudó, keresetképes műfaragókat neveljen, vagy a kiválóbb tehetségeket annyira előkészítse, hogy
azok szobrászati akadémiákra, rajztanárképzőkbe vagy más művészeti intézetbe
bejussanak. Ezért a szaktanító, szabad idejét
feláldozva, az iskola elöljáróságának beleegyezésével, azzal a céllal indította el ezt a
rendkívüli tanfolyamot, hogy alaposabb
képzésben részesüljenek az érdeklődők. Ezen csoport növendékeire is azonban,
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akárcsak a rendes tanulókra, az iskolai törvények érvényesek voltak, s rendkívülieknek azért nevezték őket, mert a tanterv keretén kívül álltak.
A beiratkozások és a felvételi vizsgák
szeptember 9-én fejeződtek be, ekkor kezdődött a tanítás is, amely június végén ért
véget, nyilvános záróvizsgával, ahol a növendékek által készített rajzokat, faragványokat közszemlére állították ki.
Beiratkozáskor 50 krajcár felvételi díjat
kellett fizetniük és egy tanévre 4 forint tandíjat, kivéve azokat a hátrányos helyzetű
diákokat, akik szűkös anyagi helyzetüket
községi igazolvánnyal bizonyítani tudták. A
vidékről jövő tanulók ingyen bentlakást
élveztek 1880-tól kezdve, amikor az
megnyílt.
1876-ban a kormány támogatásával, valamint az adakozók segítségével konviktust
hoztak létre a szegény sorsú, szorgalmas
tanulók ebédjének biztosítására.
Az ösztöndíjakat az iskola különböző alapítványok kamataiból adta, valamint adományokból, a kormány kevéssel járult hozzá
ezekhez:
• Először is a Brassói Népnevelési Egylet
által még az iskola alapításának a kezdetén az iskola számára gyűjtött 322 forintnyi tőke kamataiból, amit idővel nem
pénzként, hanem élelmezésként adott a
szegény sorsú tanulóknak.
• A kormány pedig azoknak a tanulóknak
a számára, akik műfaragó tanárokká
akartak válni, évenként 20–30 forintnyi
ösztöndíjat adott, ezt az összeget az évek
során növelte.
Az intézet külső és belső ügyeinek vezetésére a kormány egy öttagú gondnokságot nevezett ki, Molnár Viktor evangélikus lelkész elnöklete alatt.
A tanintézetet a legnagyobb részben a
Vallás és Közoktatási Minisztérium, kisebb
részben a Brassó-vidéki Népnevelési Egylet tartotta fenn. Az iskola a Vallás és Közoktatási Minisztérium főfelügyelete alatt
állott, és ezt a tisztét a királyi tanfelügyelő
és megyei közigazgatási bizottság által
gyakorolta.
Ugyancsak az állam fedezte az intézet
átalakítási és fenntartási költségeit, valamint
a faragászattal kapcsolatos anyagkészletet
és felszerelést.
A tanítók a fizetésüket az állami pénztárból
kapták, melyhez a Brassó-vidéki Népnevelési Egylet 460 Ft összeggel járult hozzá
évenként, valamint a már említett hasonló
célú Baronyi Alapítvány kamataiból. A
tanítókat a Vallás és Közoktatási Minisztérium nevezte ki, kivéve egy tanítót, akit
az említett alapítványról szóló oklevél értelmében a Brassó-vidéki Népnevelési Egylet
választott és a minisztérium megerősített.

A műfaragványokat (melyek az állam tulajdonában voltak) a tanulók eladhatták különböző kiállítások alkalmával, azonban az
ezekből befolyó jövedelem a következő
módon oszlott meg a tanítvány, a tanító és
a kormány között, egy miniszteri rendelet
értelmében:
• A rendes tanítványok által készített műfaragványokból befolyt jövedelemből
1/3 rész illette a tanítványt, 1/3 a tanítót,
1/3 a kormányt.
• Az intézet négy tanfolyamának elvégzése után, a faragóműhelyben továbbra
is működő rendkívüli tanulók által készített faragványokból befolyt jövedelem 2/3-a illette a tanulót, 1/6-a az intézetet, 1/6-a a tanítót.

Tomos Tünde: Kupcsay János

2. oldal

Miniszteri rendelet értelmében a szaktanító által készített műdarabok árának is a
fele az intézeté volt.
Fontos esemény volt az 1878/79-es tanévben a Vallás és Közoktatási Minisztériumnak az az intézkedése, amely szerint az
első években bérbe adott intézeti helyiségekért kapott, és ez idő szerint 666 Ft-ot
kitevő pénzkészletet a gondnokság kérésére olyan forgótőkéül engedélyezte, melyből a faragványokért a munkadíjakat azonnal fizetni lehetett. Ez az intézkedés jóval
megkönnyítette a díjak kiosztását és ugyanakkor jobban ösztönözte a tanulókat a
munkában.
Az iskola a minisztérium által az ipariskolák és tanműhelyek számára kidolgozott
egységes szerkezet, tanterv és fegyelmi
szabályzat szerint működött.
Meg kell említenünk, hogy egy iskolai betegsegélyző alap is létesült Pap György zajzoni evangélikus lelkész kezdeményezésére, és az iskolának volt egy orvosa is, aki a
szegényebb gyerekeket ingyen kezelte.
A tanulók arányait illetően reprezentatív
tanévnek számít az 1877/78-as év, amelyet
71 diák végzett el: 49 magyar (69%), 15
román (21%), 7 német (10%); 34 evangélikus, 10 római katolikus, 9 református, 15
görögkeleti, 1 unitárius, 2 izraelita. A ma-

gyar diákoknak állandó jellegű vallási nevelést biztosítottak a helybeli lelkészek segítségével, akik németül is beszéltek, így
német vallásórákat is tartottak a német diákoknak. A román diákoknak külön vallásórákat tartottak a négyfalusi görögkeleti papok, az izraelita diákok vallási
nevelését pedig valamelyik brassói rabbi
vállalta el.
*
A tanterv a következő tantárgyakat foglalta magába:
• Általános tantárgyak: anyanyelv, hit- és
erkölcstan, földrajz, történelem, hazai
alkotmány, számtan és mértan, természettan, terményrajz (télen ásványtan,
nyáron növénytan, ezenkívül állattan,
termények előjöveteli helye és feldolgozási módja), vegytan, nemzetgazdaságtan, kézműtan (állathoni kézműtan:
szappanfőzés, gyertyamártás és -öntés,
tímárság különböző nemei, enyvfőzés
stb., növényhoni kézműtan: ecetkészítés, papír- és keményítő-gyártás, szénégetés stb., ásványhoni kézműtan: arany- és ezüstművek készítése, tükörcsinálás, üveggyártás stb.)
• Művészeti tantárgyak: szépírás, éneklés, testgyakorlás, rajzolás, mintázás és
műfaragás, kertészet.
Az I. osztályban tanultak szabadkézi rajzot, egyenes és görbe vonalakkal kezdve,
továbbá fokozatos ornamentumokat körvonalban és gyenge árnyékolással, heti 2
órában. A II. osztályban nehezebb ornamentumokra és árnyékolásra tértek át, heti
1 órában. A III. osztályban az ornamentumok mellett áttértek az állatok, gyümölcsök,
virágok nehezebb, árnyékkal való rajzolására, ugyancsak 1 órában, a IV. osztályban
ugyanezeket rajzolták, de sokkal nehezebb
szinten, heti 6 órában.
Ezt a II. osztálytól kezdték, egyszerű ornamentumokat mintáztak agyagból, heti 5
órában. A III. osztályban nehezebb ornamentumokat mintáztak, ezenkívül megkezdték az egyszerű díszműlécek és apróbb elárusítható tárgyak faragását is, heti
4 órában. A IV. osztály ugyanezt tanulta,
de nehezebb szinten, heti 9 órában. Mindhárom tantárgyat Kupcsay János tanította.
*
A fenti vázlatból világosan kitűnik a tanrend hiányossága, vagyis a gyakorlati órák
kis száma, aminek következtében kevés
volt az idő egy alapos műfaragászati tudás
elsajátítására. Ezt a hiányosságot próbálták a szabadidőben, órák után vagy akár
vasár- és ünnepnapon is pótolni, hisz a műterem ekkor is nyitva volt, és a szaktanító
is mindig jelen volt.
Idővel a rendkívüli csoport vezetéséért
a szaktanítónak díjpótlék rendszeresíttetett.
(Folytatása a 3. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Mindezek után meg kell említeni az Önképző Kört is, melyet a tanulók az 1877/
78-as tanév második felében hoztak létre,
és amely a tanítói testület által készített alapszabályok szerint működött, vezetője pedig Bede Dániel rendes tanító volt. Minden
héten egyszer volt Önképző Kör, melyen
a tantestület is részt vett. Célja szavalatok,
felolvasások, énekek, kisebb munkák készítése által az általános műveltségi szintet
fejleszteni, valamint a nyilvános előadások
által az Önképző Kör létrehozta könyvtárat
gyarapítani.
A magyarországi iparművészeti iskolákban pontosan kidolgozott tanterv szerint tanítani kezdték az ornamentikát. Az ornamentika nemcsak díszítő motívumok tetszőleges alkalmazását jelentette, hanem fontos szerepet tulajdonítottak neki az épületek
és tárgyak szerkezeti sajátosságainak hangsúlyozásánál, sőt, a műalkotások nemzeti
jellegének kifejezésre juttatásánál is: segítségével kifejezhető volt a korszellem, valamint a művészet nemzeti sajátosságai –
szoros összefüggésben a népművészettel,
néprajzzal, régészettel, művészettörténettel.
Az ornamentika elsajátításával ezáltal megragadhatók voltak az egyes történelmi stílusok s az egyes nemzetek művészetének
sajátosságai.
Az ornametika tanítására nagy hangsúlyt
fektettek – amint ez a hosszúfalusi iskola
tantervéből is kitűnik –, ezt azonban 1897ben szabályozták is.
Az Országos Magyar Királyi Mintarajziskola 1897-ben kiadott általános tanterve
tizenegy nagyobb tematikus egységbe foglalva tárgyalta az oktatás témáit, amelyek
között az alakrajz után a második helyet
foglalta el az ékítményes rajz és festés (ornamentika). Ezt a tantárgyat az első évtől
kezdve a negyedikig tanították, előbb heti
hat, majd nyolc órában. Az ornamentika
oktatása az első évben inkább a kézügyesség fejlesztését célozta, a másodiktól kezdve egyre nagyobb hangsúlyt kapott a különböző korokból származó motívumkincs
elsajátítása. A harmadik évtől a növendékek
megismerkedhettek a stílusok kialakulásának elméletével is. Nemcsak az ékítményes rajz és festés tantárgy keretében esett
szó az ornamentikáról, hanem az építészet
oktatása kapcsán is, amikor a stílusok fejlődéséről, valamint az építészeti díszítő részletekről tanultak a diákok. Az ornamentika,
a „stílszerű ékítmények” másolása, valamint az iparművészeti tervezés a műhelyrajzolás című tantárgyak oktatásában is szerepet kapott. A művészetek történetének
ismertetése során is szóba került a különböző stílusok fejlődése, s tanulmányozták
a motívumkincs változásainak törvényszerűségeit is.
Az ornamentikaoktatás nagy jelentőségének megfelelően, a mintarajziskola
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Vo l t e g y s z e r e g y i s k o l a . . .
könyvtárában és műhelyeiben megismerhetők voltak a kor legjelentősebb és Európa
más hasonló intézményeiben általánosan
használt ornamentika-gyűjtemények és az
ornamentika elméletével foglalkozó művek.
A mintaképek egy része eredeti históriai
tárgyak reprodukciója, a többi csupán az
azokról gyűjtött, rajzolt és festett motívumgyűjtemény. Az ornamentika-kiadványok
többsége pedig olyan rendszerezett motívumgyűjtemény, amelynek egész felépítése
voltaképpen a művészeti és civilizációs fejlődést kívánja szemléltetni.
A tanároknak és diákoknak egyaránt biztosított külföldi tanulmányutak, kiállításokon
való részvétel jó közeget és fórumot teremtett a tudás elmélyítésére, a más civilizációkkal való megismerkedésre, a magyar
nemzeti stílus terjesztésére – és mindezek
pozitíven, megsokszorozódva hatottak az iskola életére, a művelődésre, a magyar nép
egészének a mentalitására. Jelentősebb kiállítások, amelyeken az iskola, az iskola tanárai, diákjai részt vettek:
• Kupcsay János 1876-ban meglátogatta
a müncheni művészeti és műipari kiállítást,
s költségei fedezésére 250 forint állami
segélyt nyert, azon meghagyással, hogy
szerzett tapasztalatait az iskolában értékesítse.
• 1876-ban az iskolát Köllő Miklós képviselte a szegedi iparművészeti kiállításon,
ahol elismerő oklevelet nyert.
• 1877-ben Kupcsay János és diákjai
képviselték az iskolát 534 rajzzal, 43 ornamentummal és fríztanulmánnyal, valamint
121 db faragvánnyal a kolozsvári műkiállításon. A költségek fedezésére a kormány
50 forint állami segélyt adott. A kolozsvári
iparmű-történeti kiállításon résztvevő
munkákról a Kelet 1877. évi 281. és 282.
száma a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak. A megküldött 121 munkából 73
darab műfaragvány adatott el 91 forint 70
krajcár értékben. A Kelet így számol be
az iskoláról: „A hosszúfalusi fafaragászati iskola egyike az erdélyi részekben 1867 óta oly szép számmal létesített
állami intézetek közül a legnevezetesebbeknek. Az ipar minden ágára jótékony
befolyást gyakorol, megtanítja növendékeit, hogy mindennemű nyers
anyagnak, melyek mesterségüknél fogva kezük alá kerülnek, nemes alakot,
műformát kölcsönözzön és művészetével
megszázszorozza a magában kevés
értékkel bíró anyag becsét. A fafaragónak, kőfaragónak, fazekasnak, lakatosnak stb. ad kezébe kenyeret.” A
kiállítás anyaga közül kiválóan művészi
kivitelűek a Farkas Ede, Farkas István és
Sánek Samu mintázásai. Kupcsay János
művei: egy Krisztus-alak kereszten. A gyönyörű mű Trefort Ágoston közoktatási mi-

niszter tulajdona (ára 50 forint volt), egy
álló tehén (25 forint). Sánek Samu művei:
fekvő szarvas – „ritka ügyességről és
ép ízlésről beszél” (ára 150 forint), zsebóratartó, fényképráma „melyen aláomló
szabadon álló kifaragott zsinegszálak dicsérik a növendék kezét”, kehely, csemegevilla. Az iskola tanulói közül még kitűntek:
László Gyula, Sánek István, Csórik János,
Vagner Adolf, Mina János, Páljános György,
Köllő Miklós, Kis Jenő.
• Az 1878-as párizsi világkiállításra az
iskola 7 munkát küldött.
• Veres Sándor az 1885-ös budapesti országos kiállításon közreműködési érmét s
díszoklevelet nyert a tanműhely jeles vezetéséért. Az oklevelet Rudolf trónörökös
írta alá. A Művészi Ipar 1885-ös száma
így írt az iskoláról: „E faragóiskolák közül kettő, t.i. a budai képezde, s a
hosszúfalusi bútorkészítéssel sikeresen
foglalkozik; kettő pedig, tudniillik a
munkácsi és a bánffy-hunyadi, kizárólag gyermekjátékokat készít.” A cikk
írója hiányolta a művészi kosárfonás jelenlétét a kiállításon, meglétét Magyarországon.
• Az 1887-es bécsi kiállításon Kupcsay
János elismerő oklevelet kapott.
• Az 1896. évi millenniumi kiállításon
Kupcsay János közreműködési érmet és
elismerő oklevelet kapott.
• Az 1897-es brüsszeli kiállításon
Kupcsay János elismerő oklevelet kapott.
• Az 1900. évi párizsi világkiállításra Istók
János, a hosszúfalusi iskola diákja, 1898ban, Köllő Miklós budapesti műtermében
készítette el a Cézár (figyelő kutya) című
vörösmárvány szobrot, amely a világkiállítás elismerését vonta maga után, s
sikeréért az alig 100 tagot számláló Union
Internationale des Beaux Arts örökös
tagjává választotta Istókot. Mint később
mindegyik szobrához, ehhez is személyes
élmény fűződött: Cézár Stróbl Alajos
kutyája volt, egy hatalmas angol dog, amelyre Stróbl mester jókedvében oroszlánbőrt húzott és így ijesztgette barátait, vendégeit. A szobrot később a Szépművészeti
Múzeum vásárolta meg. A szobor miniatűr
bronzváltozatai gyakran szerepeltek levélnehezékként különféle aukciókon, még
2003-ban is, kőből faragott életnagyságú
változata pedig a Vidámpark egyik sétányát díszíti. Kupcsay a párizsi világkiállításon
közreműködési oklevelet kapott.
*
A fentiek alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a hosszúfalusi, majd a
brassói iskola igen fejlett, európai szellemiségű iskola volt, olyan tanulókat indított útnak, akik bárhol megállták helyüket (pl. Köllő Miklós, Mattis Teutsch János, Istók János stb.), tanárai – különösen Kupcsay Já-
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nos, Veres Sándor – szellemisége a kor leghaladóbb, a magyar élvonal kiválóságai közül bontakozott ki.
Az iskola működése, a hétfalusi oktatás
fénykora áldásosan hatott a hétfalusi csángó-magyar nemzeti közösség mentalitására, felemelkedésére, de a Barcaságra és
az ország délkeleti felére is – ez a szellemiség a Monarchiával egyszerre szűnt meg.
Kovács Lehel István,
Sipos Gaudi Enikő

Újabb hétfalusi
olvasnivaló
Kovács Lehel István, Sipos Gaudi
Enikő: Volt egyszer egy iskola...
A hosszúfalusi fafaragászati iskola
története

A könyvet a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság jelentette meg a Hétfalu
sorozatban. A Kupcsay Jánosnak ajánlott
mű Kupcsay születésének 165, halálának
95 éves évfordulójára készült.
Az iskola történetének ismertetése mellett a könyv kitér az iskola tanárai, diákjai
által megvalósított művek elemzésére, elsősorban a görögkeleti, evangélikus és katolikus templomok számára készített ikonosztázokra, oltárokra, szószékekre – ezeket gazdag fényképanyaggal szemlélteti.
A könyv jelentős részt szán az iskola kiállításainak, elsősorban a párizsi világkiállításnak és a millenniumi kiállításnak. Tárgyalja a magyar ipari oktatás tananyagát,
valamint a magyar stílus megteremtésének
lehetőségét.
Az utolsó fejezet az iskolával kapcsolatos
személyek életrajzát mutatja be.
Könyvészeti anyaga is jelentős: 93 címet
sorakoztat fel.
A könyv újraközli Kupcsay János 1900ban megjelent Gyakorlati tanácsok az aranyozás, ezüstözés és bronzírozás mesterségének űzéséhez című cikkét, amely
a Monarchiában először ismerteti a bizánci
ikontechnikát.

* K i a d j a a H é t f a l u s i M a g y a r M ű v e l ő d é s i T á r s a s á g – © H M M T , 2 0 0 5. * I S S N 1 5 8 2 - 9 0 0 6 *

pag. 18

4. oldal

H É T F A L U

A református egyházközség múltja
(Folytatás)
1983. május 8. A gyűlésen a presbitérium határozata, Stat. I. 22.§ 5. bekezdés értelmében, a konfirmáció 14
éves korban történik, amit megelőz
kétéves előkészítés
1986. december 16. „A gyülekezet
önálló egyházközséggé szervezésének
100 éves évfordulója ünnepélyét 1987
őszén tartjuk meg. Az ünnepély előtt az
amúgy is szükségessé vált templom-módosítás mellé a tűzbiztonságnak is megfelelő kéményt kell felépíteni úgy, hogy
az a templom képét ne rontsa.” (20. sz.)
A kémény tervét Maksay Ádám kolozsvári tervezőmérnök készítette; kivitelezte Pisszel Lőrinc helybeli kőműves.
A templom külső, belső meszelését Bogdán Sándor vállalta.
1987. november 5. A presbitérium
a 100 éves évforduló megünneplését november 17-re tűzte ki. Az ünnepélyt
megtartották, igét hirdetett dr. Csiha Kálmán, marosvásárhelyi lelkipásztor, a Kolozsvári Református Egyházkerület generális direktora.
1988. A lelkészi lakás központi
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Az 1880-as években készült fényképen Csernátfalu „gerince”, a Vásár utca
látható. Nevét az itt tartott híres vásárokról kapta.
A történelem során sokszor változtatott nevet. Volt Tanorok utca, Oprea
Ţârcă, Libertăţii. Mai román neve: Al.
I. Lăpedatu.
A jobb oldalon látható patak befedését
Sipos Jánosné Bereczki Anna kezdeményezte 1893-ban, így jött létre a Bretter.
Az utca végén jól látható a csernátfalusi
Nagyvendéglő.

fűtésének felszerelése. (8, 9. sz.)
1990. június. Egyházunk testvérgyülekezeti kapcsolatot létesített a kisújszállási (Magyarország) és 1990 augusztusában a Rotterdam Charlois-i (Hollandia) testvérgyülekezetekkel.
1992. június. Kezdődik a lelkészi lakás beépítése és a gyülekezeti terem
megnagyobbításának munkálata. A munkálatok 1993 januárjában fejeződnek be.
1996. április. Megkezdődött a templomjavítás és megnagyobbítás. Ez utóbbira azért van szükség, mert ünnepek
alkalmával a templom befogadóképessége nem megfelelő, ennek növelése érdekében a templomban belső karzat épül. Ennek nyomán történt: a templom
külső, belső meszelése, illetve a padok,
a karzat, a szószék lefestése; majd a faburkolat felszerelése a falakra. A karzatépítés tervét készítette Markó Gábor
brassói építészmérnök, kivitelezte a
Magdó János vezette BAÁL Kft. A
templomjavítás munkálatainál a gyülekezet 131 tagja közmunkázott, összesen
531 munkanapot.
Aliz Gabriella

k é p e k b e n

Az 1891-ben felállított emlékmű (a
Fellner Lajos államvasúti osztálymérnök
tervezte Csángó szobor) nem vehető
ki a képen, innen lehet megállapítani,
hogy a fénykép valószínűleg az 1880-as
évek végén készült.
Jól megfigyelhető, hogy a domboldal
is teljesen kopasz, ennek fenyőfákkal
való beültetése később történt meg.
Az utca két oldalán jellegzetes hétfalusi csángó házak láthatók, szép oromdíszekkel, csángó kapukkal. A jobb oldalon kerekes kút található.

XI. évf. 5. szám

Székelyzsombor: a parasztvár
(Folytatás)
A háromszintes, trapéz alaprajzú délnyugati falrész folytatásaként húzódó
déli bástya volt a vár erőssége, és valószínűleg egyben a legrégibb épületrésze
is. Ezt igazolják azok a törésvonalak, amelyek a vár délkeleti falának meghosszabbításában épült lakóház és raktárhelyiség, valamint a bástya északkeleti falára merőlegesen épült falak illeszkedésénél jelentkeznek. A bástya keleti,
az említett épületegyüttes síkjából kiugró
részén, a málladozó vakolat alól egy
bolthajtásos, befalazott bejárat körvonala
tűnik elő. Ez lehetett a vár át-, illetve
újjáépítése előtt az egyik, vagy talán az
egyetlen bejárat, amely a bástya alsó részére, a pinceszintre nyílott. A szintenként két-két helyiségre tagolódó bástyában 6 szoba található, összesen 76,82 m2
lakóterülettel. A pinceszint raktárhelyiségként szolgált. A földszintről 8 lappancsos lőrés nyílik. Ez a szint volt tehát a
bástya védelmére fenntartott rész. Az
emeleti szint az őrség állandó lakhelyéül
szolgálhatott.
Nagyobb szobájában két, a kisebbikben egy ablak van. A bejárati ajtók a
belső udvarról nyílnak. Az emeletre vezető, a pinceszint és földszint bejárata
fölé ívelő lépcső ma már nem látható.
Valószínű, hogy egy derékszögben tört
tornác vezetett a bástyának épített kétszintes raktárrész emeleti helyiségébe,
amelynek déli falán egy szuroköntő látható. A földszinti szobán sem ablak, sem
szuroköntő, sem lőrés nincs.
A vár 4,5 m hosszú kapualja, a föléje
épített őrszoba, valamint a délkeleti fal
meghosszabbításában épített lakóház
minden bizonnyal a parasztvár legújabb
része (raktárhelyiségek, őrszoba, bejárat, lakóház). Erre enged következtetni
a két épületrész találkozásánál a homlokzati síkok törése. Két évtizeddel ezelőtt még megvolt a bejáratot elválasztó, ornamentálisan vasalt tölgyfaajtó, mára azonban nyomtalanul eltűnt. Hiányzik
az ajtónyílást és az őrszobát erősítő két
támfal fölötti felirat is. Feltehető, hogy
az a rovásírásos kő lehetett a bejárat fölött, amelyet az evangélikus templom régi
kerítésének bontásakor, 1995-ben találtak a falu lakói. A 17. századból származó rovásírás megfejtett szövege épp
egy mentsvár homlokzatára illő: SZABADÍTS GONOSZTÓL.
A bejárat belső ajtajának szemöldökgerendáján feltehetően a vár egyik javításának évszáma és az építők iniciáléi
vannak bevésve: rovásírással az első két
betű: EGY, majd latin betűkkel a többi:
SJ 1692 HJ MM PL. Az őrszoba bejárat fölötti részén szuroköntő, a lakó-

ház emeletén két, a falura néző, közepes nagyságú, négyszögletes ablak található. A földszinti szobát az udvar keleti
részére néző ablak világítja meg. Az emeletre vivő lépcsőnek és tornácnak már
csak a tartógerendái látszanak, az udvar
felőli ajtókeretek üresen tátongnak.
Az épületegyüttest (a bástyát, illetve
a raktárhelyiséget és lakóházat) fedő,
egymásra merőleges gerincű tetőszerkezet még ép. Közvetlenül a tetőszerkezet alatt magasított falpárkány futott
körbe. Az egykor élénk vörösesbarna díszítőelemek halvány körvonalai még kivehetőek, de a felújított tetőszerkezet alapos megszilárdítása érdekében 1871ben Lőrincz Márton falunagy, Rigó István
falugazda és Fűzi András esküdt a magasított perem egy részét lebontatták.
A javítás évszámát és a munkálatokat
irányító személyek nevét a sarokbástya
déli homlokzatára írták fel, de az egykor
domború betűformák mára olvashatatlanná koptak.
Rozsondai József feljegyzései szerint
a belső várat valamikor két kőfal és egy
sánc vette körül. 1877-ben még megvoltak az alapok, sőt: „...a jelen század
elején még láthatóak voltak a vár
napkeleti részén egy régi bolthajtásos
kapu romjai is, mely a külső és középső fal között állott” – írta az egykori
lelkész.
A középső falgyűrű, feltételezésünk
szerint, a nyugati fal mögött álló sziklatömbtől indult, északi irányba. Ezt követően északkeleti irányba fordult, és a
Rozsondai József említette „napkeleti
kapuig” húzódott. Innen dél-délnyugati
irányban folytatódott, és a Várhegy délnyugati lábánál érkezett vissza a sziklatömbhöz. Ezt valószínűsíti a megjelölt irányokban húzódó egyenletes, körülbelül
2-2,5 m széles nyomvonal is, amely a
bejárat felé kanyarodó utat keresztezi,
majd pedig szinte párhuzamosan halad
azzal.
A külső védőgyűrű nyoma ma már
nem látható. A faluban élő szájhagyomány szerint az a temető alatt, a fenyves
lábánál húzódhatott. Ez azonban nem
valószínű, mert egy ilyen nagy ívben kerülő, több száz méter hosszú fal megépítése a középkori Zsombor faluközösségének erejét meghaladta volna. Viszont a temető fölött, a Táncolódomb irányában a terep alkalmas lehetett egy
külső védőfal emelésére.
Az udvart közrezáró és a ma még látható kerítés fala az 1818 körüli javításkor „...mésszel behányatott és megfejéríttetett.”
(Folytatjuk)
Fülöp Károly
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