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Fekete Magda

A hétfalusi festett bútor jellemzői
A Magyar Néprajzi Lexikon asztalosbútor
címszavánál külön stílusjeggyel rendelkező
festett bútorként említi a hétfalusi csángó
festett bútort, s Hétfalut mint a magyar
nyelvterület egyik XVIII sz. végi XIX. szá
zad eleji bútorfestő központját nevezi meg.
A virágos bútorfestés Erdélyben a rene
szánsz hatása alatt a XVIII. és XIX. szá
zadban élte virágkorát. Bátran elmondhatni,
hogy ezen új népművészeti műfaj a rene
szánsz hatására született meg. Az erdélyi
bútorfestés – akárcsak a népművészet többi
ága – az évszázadok folyamán sajátos stí
lusfejlődésen ment át. Ennek megértéséhez
szükséges, hogy a népművészeti stílus
fogalmához rövid magyarázatot fűzzünk.
Míg a magas művészetben valamennyire
világosan elhatárolható stíluskorszakokról
beszélhetünk, ez a fajta beosztás a paraszti
kultúrára, a falusi kézművesség terén diva
tozó irányokra nem terjeszthető át. S bár
a stíluselemek a magas művészetekből
ereszkedtek alá s termékenyítették meg a
népi kultúrát, ebben a jelenségben nem va
lamilyenfajta hanyatlást, elkésett utánzást
kell látnunk, nem a városi mintaképnek a
falusi torz és kései majmolása jelenik meg,
hanem olyan kulturális formákkal állunk itt
szemben, amely saját egyéni fejlődési tör
vényeinek vetette alá magát.
Az erdélyi magyar reneszánsz – szemben
pl. a szász reneszánsszal – közvetlenül olasz
eredetű. (lásd. kazettás mennyezetfestés)
Terjedése az erdélyi magyar városokban a
budai királyi udvarral Erdélybe menekült
kézműves-művészek tevékenységével kezdődik Előbb a nemességnél figyelhető meg,
később falusi templomokban.
Jellemzője e művészeti ágnak a kompozí
cióban és motívumokban egyaránt a termé
szethűséget kerülő s csupán a valószerűségre
törekvő realizmus, az egyszerű, de erőteljes
kompozíció, világos tagolás, nyugodt vonalvezetés, egyszerű, stilizált jellegű formák
használata, virágdíszítés, síkszerű ábrázolás.
A XIX. század előtti paraszt bútorokat
az egyszerűség, a használati szempontúság
jellemezte. Ez alapvető, festetlen bútorokat
foglalt magába. Már a X–XI. századtól isme
retes az asztal, a szék, a bölcső, míg az ágy,
ruhásláda, padláda, polc későbbi eredetűek.
A parasztházba előbb ácsolt bútor került,

amit faragással, fúrással állítottak össze.
Az asztalosbútor csak a XVI. század
elején jelenik meg. Előállítása csiszolást,
összeeresztést, magasabb képzettségű
munkát igényelt, ami csakis az asztalosság
fejlődésével vált lehetségessé.
A társadalmi tagozódás következtében
a gazdagok lakásában formában, mennyi
ségben újabb asztalos bútor jelent meg, így
alakult ki a polgári divatú, gyorsan változó,
jellegét nem őrző lakáskultúra.
Másik felől a falusi, lassan változó, hagyo
mányőrző, a gazdasági állapottal föltétlenül
összhangban lévő, paraszti lakáskultúra
alakulhatott ki.
A tiszta szoba megjelenésével egyide
jűleg falun is megjelent a polgári bútorok
mintájára készült új típusú festett szoba
berendezés. Ekkor váltotta fel a kelengyés
ládát az állószekrény, a kabalás széket a
magaslábú hátas szék, s a polc és falitéka
helyett konyhaszekrény került a konyhába.
Mint fennebb említettük, a XVI. század II.
felében a nagy erdélyi városokban díszes, vi
rágos festésű asztalosmunkák készültek. Ez
a fajta házibútor csak a lakás füsttelenítése
után jelenhetett meg, így bizonyos, hogy
a XVI. században még nem volt virágos
festésű díszes asztalosmunka az egyszerű
földműves házában.
A bútorok kialakulása, fejlődése és
elterjedése mindenekelőtt három dologtól
függött: a ház fejlettségi fokától, a technikai
feltételektől és a lakótér felhasználására kia
lakult szokásoktól. Egyes festett textíliák,
kendők és bútordarabok, mint pl. a kendő
szegek, üvegesek és tálasok használata csak
a ház füsttelenítése után terjedhettek el.
Ez kb. a XIII. században következhetett
be, ezzel megnyílt az út a magasépítésű
bútorok, az almáriumok, az állótálasok, a
kendőszegek, tányér-és bokálytartó tálasok
gyors terjedése előtt.
A falusi ház berendezése pontosan
tükrözi a faluközösséghez tartozó rétegek
gazdasági-társadalmi helyzetét, az adott kor
emberének gondolkodásmódját, igényeit,
meghatározza hovatartozásukat.
A bútorok nemcsak használati és díszítő
szerepet töltöttek be, hanem értelmi és ér
zelmi vonatkozásokat is kifejeztek. A falusi
házak berendezésében a festett bútorok for

Festett láda részletei. Csernátfalusi evangélikus templom.
mái, virág-és madármotívumai, a bútorok
színe mind jelentőséggel bírt. Megfogal
mazódtak a tiszteletadás (családfői szék,
vendégfogadópad) a tehetség (festett bútor)
az erény (hozományos láda, vetett ágy), a
hitbeliség (oltárnak használt almárium) az
erotika (páros támlásszék, szembenálló ma
dármotívumok, koszorús virág-kompozíció)
szimbólumai. Egészében a festett bútorral
berendezett lakás nemcsak a jómódra, a
tehetősségre, hanem a kiegyensúlyozott
családi életre is utalt.
A XX. század elején beállt gazdasági-tár
sadalmi haladás változásokat hozott a falu
hagyományos életében. A falusi emberek
anyagi előrehaladásukat bizonyos városia
sodási jegyek átvételében érvényesítették:
hagyományos népviseletüket városi divatúval
cserélték fel, városi házakat építettek, régi, tulipános bútoraikat új típusú fényezett asztalos
bútorral cserélték fel. Ezáltal fokozatosan egy
gazdag ornamentikájú, sajátos népi érzés-és
gondolatvilágot tükröző jelrendszer szűnt meg,
amit ma a modern kor embere már nehezen,
vagy egyáltalán nem ért meg.
A kutatás mai feladatai Kós Károly szerint
a következő célok elérésében érthetők tetten:
elkészíteni a bútorfestőasztalos-közpon
tok kataszterét, meghatározni kialakulását,
fejlődését, jellegzetességeit, vásárlókörzetét,

egymással való kapcsolatát; felfedni tárgyakat, amelyek a népi bútorfestés fénykoráról
továbbá a népi ízlésnek a bútorfestésben való
kiteljesedéséről tanúskodnak; felkutatni, kik
voltak a bútorfestő asztalosok; hol voltak bútorfestő központok; megjeleníteni grafikailag
a festett bútor mintakincsét; rövid jellemzést
adni a bútorfestők tevékenységéről; számbavenni a festett bútort hagyományos falusi
házakban, ahol ma is helyükön vannak; új
lakásban, néprajzi múzeumban fedni fel a
funkcionális-esztétikai és dokumentációs
jellegét.
Kós Károly kutatásaiból tudjuk, hogy
Erdély-szerte több bútorfestő központ léte
zett egyidőben, egymással párhuzamosan.
Vidékenként eltérő sajátosságokat lehet
kimutatni ezeken a festett bútordarabokon.
Festett bútor-kutatók egybehangzó vé
leménye szerint (L. Domanovszky, Kós)
a torockói magyar, az Udvarhely megyei
székely és a barcasági csángó festett bútorok
külön stílust képviselnek, ennek ellenére
a kalotaszegi bútorokkal is zárt egységet
alkotnak. Ha e négyféle erdélyi „magyar”
stílust a szász bútorok stílusával hasonlítjuk
össze – a díszítési-technikai eltérések ellené
re –, rájövünk, hogy bizonyos szempontból
ezek is egységesek.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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Hochbauer Gyula

A tömösi honvédemlék

A haza védelmében itt elvérzetteknek. A
magyar mérnök és építész egylet 1879.
*
A hazafiúi hála és kegyelet zálogául
javítatta és vassal körül vétette a brassói
magyar egyletekből alakult szobor
bizottság. Vezetői voltak Szele Béla Dr.
Jeszenczky István Kerekes Károly és
Mavik Károly 1912.
Emlékkő, Magyar-vár, Magyarok vára, Ma
gyar-sánc, Honvéd emlék, tömösi emlékmű,
monumentul honvezilor – Brassó környékének
egyik legtöbb nevű helye, a Brassó vidéki magyarság legismertebb emlékműve.
A műemlék állítását a Magyar Mérnök- és
Építész Egylet 1879-ben brassói vándor
gyűlésén határozta volt el az 1849 június 1920-i tömösi csata hősi halottainak emlékére.
Tömösi kiránduláson résztvevő mintegy
150 fős tagságnak tett indítványát ismételte
meg ezt követő gyűlésükön a szervezet ak
kori titkára, Swarzel Sándor, amit egyönte
tűen elfogadtak. 1879-ben a neves Ybl Mik
lóst keresték meg az emlékmű tervezésére,
és Hofhauser Antal budai építész ajánlko
zott az anyag díjtalan leszállítására valamint
az építkezési munkálatok vezetésére. Az
egyesület csak a munkálatok vezetését
fogadta el, mert a tagság közös hozzájáru
lással akarta az emlékművet megvalósítani.
Az emlékmű feliratát az egyesületi elnökség szövegezte meg. Tolnay Lajos magyar
államvasuti igazgató indítványozta, hogy
az 1879-ben a helyszínre kiránduló egyleti
tagok fényképeivel albumot állítsanak ös�sze, melyből egyet építsenek az emlékmű
alapkövébe, egyet pedig helyezzenek el az
egyesület könyvtárába.
1881. szeptember 15-én délelőtt 11-kor
fogadta Brassóban a város akkori polgár
mestere az tömösi emlékmű avatására
készülőket. Ameddig a különvonat előállt,
a zenekar ünnepi indulókat játszott. A
különvonat előtt „gyönyörűen feldíszített
mozdony”, mely a Rákóczi-induló akkord-

jaira hagyta el az indóházat, s húsz perc alatt
robogott mintegy 400 főnyi utazóközönsé
gével a helyszínre, ahova már a vidékiek
szekerekkel nagyszámban összegyűltek.
Ez utóbbiak közt legtöbb hétfalusi, kik annak ellenére, hogy – az egyik korabeli lap
levelezője szerint – „nekünk hétfalusiaknak
semmi szerep nem jutott”, eleget tettek az
ünnepély előtt csak három nappal tudatott
meghívásnak, mely szerint „Hétfalu min
den községéből 48/49-es szabadságharcban
résztvett honvédek nemzeti szalaggal jelez
ve a szobor előtt állíttassanak fel.” Annak
eallenére, hogy – mint folytatja az említett
levelező – „az idő meggátolta a már-már sír
jaikhoz közel álló, s a csaták sebeitől meggyen
gült honvédek tömeges kivonulását, az ifjúság
felcsigázott érzelmeit lehűtötte és megritkítá
soraikat az idő mostohasága (havaseső!), s
mindezek dacára oly impozáns, zászlókkal,
koszorúkkal díszített kocsimenet sereglett össze,
minőt Tízfalu ritkán látott ezelőtt.”
A lap kiküldött tudósítója szerint is „meglepő látványt nyújtott a hétfalusi csángók
csoportja, „kik mintegy ötvenen, nemzeti lobogókkal feldíszített szekéren érkeztek meg
a helyszínre, s lepték el a szobor környékét.”
Az ünnepélyt a brassói dalárda nyitotta meg
a szózat eléneklésével. Ezt követte Éjszaky
Károly (a magyar államvasutak helybeli
aligazgatóságának titkára, a Mérnök- és
Építész Egylet felhatalmazott képviselője
ként) beszéde az emlékhely jelölte hősies
eseményről, a tömösi csatáról. E beszédet
a közönség „zajosan” megéljenezte.
A dalárda (melynek akkor Koós Ferenc is
tagja volt, mint 48-as huszár) éneke mellett
leplezték le az emlékművet, melyet a közönség „egész koszorúözönnel” halmozott
el, majd Jánó Lajos szavalta el saját szerzésű
alkalmi ódáját. A dalárda újbóli szereplése
után Éjszaky Károly beszélt az emlékoszlop
felállításának történetéről, majd ünnepélyesen átadta Brennenberg polgármesternek
„megőrzés végett”, aki a hétfalusiak nem
kis felháborodására, annak ellenére, hogy
jól beszélt magyarul, ezennel német nyelven
ígérte, hogy a város hűen fogja gondozni.
(Közben a hétfalusiak már azért is duzzogtak,
hogy annak ellenére, hogy a terület, melyre az
emlékmű emeltetett nem a Brassóé, hanem
a hétfalusiaké, ami kielégítő módon máig
sem tisztázott.)
Az avató ünnepély a Rákóczi-indulóval
zárult. Ezután a közönség a különvonattal
délután 3-kor visszaindult Brassóba. Ami
alatt az utazóközönség kiszállt, a dalárda
ünnepi indulókat énekelt.
Az ünnepély végpontja a Bukarest szál
loda nagytermében rendezett díszebéd volt
mintegy 130 résztvevővel. Az asztalfőn
Éjszaky Károly ült feleségével. A lakoma
délután 5-kor ért véget.
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Hogyan látnak mások?

Hétfaluról írták...
Újfalvy Sándor
Emlékiratok a reformkori Erdélyről
1854–1855
Hétfalusi csángók közt
A székely népnek egy különvált faja
létezik Háromszék szélén, Hétfaluban - a
csángó-magyarok. Származásukat s hajdani
történeteiket vastag homály fedi. Nyelvük
magyar, de szókiejtésük eltérő mind a szé
kelytől, mind a magyartól. Ősi szokásaikat,
vallásukat s öltözetüket változtatás nélkül
fenntartották; rendkívül munkások: egész
életüket földműveléssel s favágással töl
tik, s mindezt borzasztó erőmegfeszítéssel.
Mind e fáradalmas munkásság mellett is
nagyon szegények, rongyos faviskókban
laknak, legtöbbnyire száraz kenyér mellett
tengődnek, szalonnát s húst nagyon ritkán
látnak. Háztartásukban a fényűzésnek leg
kisebb nyoma sem látható.
A csángó Hétfaluban – mint haszonbérlő
– tartózkodik az oláh nemzetnek egy külön
vált faja. Mely nemzete gúnyája, életmódja
s vagyonosodás tekintetében merőben elüt
a többi erdélyi oláhtól. Földmívelés he
lyett lóval, szarvasmarhával, főleg juhhal
Szerkesztőség

Dr. Kiss Béla

Tomos Tünde: Dr. Kiss Béla
Száz éve, 1908. szeptember 29-én Szent
Mihály napján született Bácsfaluban Dr.
Kiss Béla evangélikus lelkész, etnográfus,
helytörténész.
*
Kiváló munkássága, emberszeretete,
értékteremtő és -megőrző tevékenysége
elismeréseképp Négyfaluban utcát nevez
tek el róla, illetve post mortem városunk
díszpolgárvá javasoltuk.

nagykereskedést űznek: miáltal tehetős
állapotra vergődvén, kényelmesen élnek.
Cserepes kőházakban laknak; szobájuk cifra
bútorokkal, nagy képekkel ékítvén. Ősi vi
selet szerint darócposztó köntösben járnak,
de nejeiket költségesen öltöztetik. Zsíros
konyhát tartanak, és drága bort isznak. Én
két ilyen juhos gazdánál voltam ebéden.
Szeri-hossza nem volt a sok mindenféle
étkeknek, főleg az édesféléknek. De meg
szokott ízlésem ellen készíttetvén, a nagy
ételhalmazat mellett utoljára is éhgyomorral
maradtam. A nők nem ülnek velük egy asz
talnál, hanem a szögletben felállva, lesütött
szemmel guggoltak. Az étkes tálakat ők
hozták fel és tevék előnkbe; minden tálat
előbb homlokukhoz érintve. Miután mi
az asztaltól felkeltünk, a nők azután ültek
körül egy kis padot, hol nagy csendesen,
minden szó nélkül költék el rövid ebédjüket.
Egyáltalában nagy tisztelettel s szolgai en
gedelmességgel viseltetnek a férfiak iránt.
Idegen férfira sohasem néznek, azok előtt
szemeiket földre sütik, arcukat kendővel
szokásosan merőben elfödik.
Magvető Kiadó, Budapest, 1955.
Hirdetés

Meghívó
Szeretettel meghívunk mindenkit 2008.
szeptember 28-án, vasárnap 10 órai kezdet
tel a csernátfalusi evangélikus templomban
tartandó ökumenikus istentiszteletre, amely
során ünnepélyes keretek között kiosztásra
kerül a Zajzoni Rab István-díj.
A Zajzoni Rab István-díjat 2006-tól
minden évben kiosztjuk, díjazásban ré
szesülnek azok a személyek, akik Hétfalu
és a magyarság művelődési, oktatási,
szellemi, gazdasági életében kimagaslóan
tevékenykedtek, életművükkel hozzájá
rultak nemzeti közösségünk értékeinek
gyarapításához és népszerűsítéséhez.
*
Ugyanakkor szeretettel meghívunk min
denkit 2008. szeptember 27-én, szombaton
18 órai kezdettel Barabási László, író, tör
ténész Kik a csángók?, valamint Patrubány
Miklós, a Magyarok Világszövetségének
elnöke Fordulatot a magyar életbe! című
előadásaira a csernátfalusi evangélikus
templomba.
A szervező bizottság
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Kiss Béla

Fekete Magda

A hétfalusi festett bútor jellemzői
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az erdélyi festett bútor több nevezetes
központtal „büszkélkedhet”: Kalotaszegen
(Magyarvistán) máig élő művészet a bútorfestés, amelyet háziipar-szerűen űznek.
Más apróbb központok Kalotaszegen:
Bánffyhunyad, Sárvásár, Magyarvalkó,
Damos, Nyárszó. A kalotaszegi bútor álta
lános jellemzői: középkék alapú, nagyoltan
stilizált, erős színeket használ (piros, fehér,
sárga).
A „vasműves” Torockó festett bútorának a régi, a kalotaszegivel sokban rokon
jellegű díszítésmódjait a XIX. század elejétől felváltja a Segesvárról és Medgyesről
hozott, zöld alapszínű szász bútorok hatása
alatt született, új helybéli bútorfestés-divat.
Széken, az egykori bányavárosban a fes
tett bútor jellegzetessége a vörös alapszín,
kis virágcsokrocskákkal díszítve.
Leghíresebbé vált székely bútorfestő falu
az udvarhelyszéki Vargyas. Monográfiáját
Kós Károly készítette el (A vargyasi festett
bútor). Tőle tudjuk, hogy ebben a faluban
dolgozik 400 éve a híres bútorfestő Sütő
család.
A vagyasi festett bútor stílusjegyei: igen
gyakran használták a kék színt alap-vagy
keretszínnek; kék-barna, kék-vörös-sárga,
barna-világoskék és a zöld-barna-sárga
alapszíneket. Bár a zöld alapszínt szász ha
tásnak tartják, a Székelyföldön is általános
volt. Továbbá a székelykéknek nevezett
világoskéket is használták. Az abásfalvi
és a homoródalmási bútorfestés rokona a
vargyasinak. Az abásfalvi bútorok általában
sötétvörös alapozásúak, a virágycsokrok
függőleges és vízszintes irányúak. Az életfák
kancsóból, „székely nemes korsóból”, szívből, hagymából, körrózsából indulnak ki.
Háromszék egy másik olyan tájegység,
ahol több bútorfestő mester dolgozott. A
háromszéki ládák legáltalánosabb közös tu
lajdonsága, hogy felületük hármas tagolású,
legyen az keretben vagy keret nélkül. „A
háromszéki bútor esetében a magyar népi
bútorfestés legrégebbi rétegével és legő
sibb hagyományaival van dolgunk, mely
jellegét tekintve a magyar középkorba,
esetenként még mélyebbre nyúlik vissza.”
(Kocsi Márta – Csomor Lajos: Festett búto
rok a Székelyföldön) A bútorok alapszínei
a sötétkék, középkék, palakék, barna, vö
rösesbarna, sötétzöld, világos zöld. Érde
keségként említhető meg, hogy a XVIII.
század végén és a XIX: század elején
eluralkodtak az ún. „építészeti elemekből”
kialakított képmezők, úgymint a nagy boltíves mező (románkori hatást keltve), illetve
a szamárhát íves középső mező.
Eltérően a csíki és az udvarhelyszéki
szabályosabb és kötöttebb keretezéstől, a
háromszéki sokkal lazább, kötetlenebb,

sokkal több egyéniségre vall. Virágokban
igen gazdag, több tucat tulipán, négylevelű
forgóvirág, rózsa, bomlott szegfű stb. találhatók rajta. Csillagos háttér előtt álló életfát
is találunk a ládákra festve, ami egy olyan
jelenség, amely a középkorba, vagy még
azon is túl vezet bennünket.
A székely bútorok dísze nem reneszánsz,
inkább természetes a virágok utánzata. A fényés árnyékvonal alig tűnik fel, néha hiányzik.
A barcasági csángó festett bútor stílusát
tekintve a székely és a szász festett bútor
között foglal helyet.
A szász bútor reneszánsz stílusú, amelyen
a rózsák, tulipánok fesztonokon lógnak és
a szegélyező dísz is cikornyás rokokófor
mákat mutat. A festett dísz reliefet utánoz,
mert az egyik oldalon fehér árnyékvonal,
a másikon fekete árnyékvonal köríti az
alakokat. A szövevényes kompozíció és
a naturalista törekvések által jellemzett
germán gótika hosszú korszaka, a kevésbé
tagolt, duzzadt formákat kedvelő német
reneszánsz, majd a gazdag ornamentikájú,
nyugtalan vonalvezetésű barokk hatása mu
tatható ki a bútorfestészeten. Az így kialakult
bútorfestő stílus közismertebb és legszebb
példái a segesvári bútorok.
A szász ornamentika nemcsak gazdag és
mélyen a reneszánszban gyökeredző, hanem
dekorativitásán túl olyan szimbólumként,
olyan egységes jelrendszerként működő, ami
sokat mond a jelrendszer ismerőjének.
A szászoknál a régi mesterek nemcsak
azért festettek, hogy a felületet dekoratívvé
alakítsák, művészetük sokkal mélyebben
gyökerezik. Minden vonalnak, színnek,
minden levélnek, virágnak, indának,
minden alaknak megvolt a maga sajátos
jelentése.
A vevő, a bútordarab megrendelésekor
saját életéről mesélt, ebből merített a mester,
amikor „virágnyelven” jeleneteket festett fel
vásárlója érzésvilágából, gondolatvilágából.
Az egyenként vett motívumok eléggé bo
nyolult értelmezési lehetőségeket mutatnak,
de, mivel az erdélyi szász festést Európa
népeitől vették át, joggal feltételezhető, hogy
a díszítéseknél az általánosságban érvényes
értelmezések ugyanebből a térségből bizo
nyulnak helyénvalónak.
Már az egyszerű vonalak jelképként mű
ködnek: a vízszintes vonalak a valóságosat,
a földit jelentik, míg a függőleges vonalak
a valami után való törekvést, a keresést. A
S-formának a törekvés, az igyekezés volt
a szerepe, az alkotószellemet látták bele,
míg a spirális vonal a fáradozásra, a kitartó
munkára tett utalást.
A geometriai formák is az értelmezés
lehetőségek változatos képét mutatják. A
körök különféle alakjai a magábazártságot, a
rejtőzést jelzik, sőt esetenként a napot is jelöl
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ték, a termékenységet, éppúgy, mint ahogyan
a négyzet a visszautasítás jelölője lehetett.
A növényi díszek általánosságunkban a
növekedés, a gyarapodás szimbólumkö
réhez tartoztak, ezeket a falusi mesterek
gazdagon alkalmazták. A gránátalma például a lelki érzékenység, az elcsábíthatóság
szimbólumaként került a festett felületre. A
gyümölcsök érettséget, sikert, megjutalma
zást szimbolizáltak. A gránátalmavirág a
biztonságról, termékenységről, a szeretetről
és a szerelemről beszélt megrendelőjének.
A tulipán a büszkeség, a képesség, az erő
jelképeként működött, s egyben az életöröm
hirdetőjeként olyan jelkép volt, ami a paraszti művészetábrázolásban a legkésőbbi
időkig fennmaradt.
Jelentése volt a festett gyökereknek,
csomóknak, vázáknak, szíveknek. Az élet
kezdetét és végét szimbolizálták. Az indák
a folytonosság, a tartósság jelölői voltak.
A levelek az elszántságot, a kitartást, az
alkalmazkodóképességet jelentették, míg a
gyümölcsök, mint például a szőlő a sikeres
séget, az örömteljes életet.
Ritkábbak voltak a szász festészetben is
az állatábrázolások: egyedül a madár jelenik
meg a barcasági ládákon.
A díszítésnek – szimbolikus tartalmán
túl – fontos szerepe volt a paraszti háztartási
berendezések művészi kivitelezésének ala
kításában. Bennük kristályosodott ki egy
olyan kifejezési forma, ami értékes, becses
öröksége az erdélyi népi kultúrának.
A csángó bútor a két jellegzetes erdélyi
festett bútortípus, a szász és székely bútor
festés mezsgyéjén helyezkedik el, mindkét
stílusból inspirálódva alakította a maga
sajátos stílusát.
A hétfalusi csángó festett bútorok értékes
őrzői egy letűnt gondolat-és érzésvilágnak.
Beszédes tanúi annak, hogy az egykori szűkös
megélhetési körülmények közepette, mellett
a csángóságban is élt az igény a közvetlen
környezet széppé tételére, lakásbelsője csinosítására, ünnepi és mindennapi használati
tárgyainak kicifrázására, virágozására. Ezek a
bútorok, használati tárgyak az egykori csángó
nép lelki világának, szépérzékének hiteles
lenyomatai.

II. A gyámintézet 20 éves fejlődése
A nagy lelkesedéssel megalakított
gyámintézet a jelenlegi évig (1906) 20
évre terjedő munkásságára tekinthet vis�sza. Fejlődése hasonlít a vékonyszállóan
folydogáló több helyen feldugott gátak
vizéhez. Voltak évek, melyekben erős
buzgalom nyilatkozott a gyámintézet
támogatásában, de sajnos voltak olyan
évek is, melyekben a gyámintézet meg
volt halva. Így például 1887-től 1891-ig
gyámintézet nem létezett, egyetlen gyűlés
nem tartatott; 1894–1898-ig hasonlóképpen. Úgyannyira, hogy az első tíz évben
csak három gyűlése volt. Vajon miben
kereshető e szembeszökő közönyösség,
egy olyan lelkes és minden oldalról felkarolt megalakulás után? Az első nagyobb
mérvű szünetet, miként a jegyzőkönyv
adatai igazolják – Színik Gábor akkori
elnöknek hivatalos állása következtében
az esperesség kebeléből való eltávozása
okozta.
*
A második nagyobb mérvű szünetet
pedig, miként azt az 1898 március 31-én
tartott közgyűlésnek elnöki jelentése iga
zolja, a magyar esperesség megalakítása
hozta létre, mikor is az összes szellemi
és anyagi erők ide koncentrálódtak, ami
természetesen megzsibbasztotta a gyámin
tézet életerejét. Összes érdeklődését a ma
gyarságnak az e téren folytatott küzdelem
foglalta le. Egy másik ok, mely ugyancsak
az ez évi elnöki jelentésben van felemlít
ve – az a körülmény is volt, hogy a már
ekkor néhai pénztárostól, Gödri Jánostól
a pénztárt átvenni éveken keresztül nem
lehetett – mivel szabályszerű számadást
készíteni nem volt hajlandó soha. Úgy hogy
1885-től kezdve csakis 1907-ben állíthatta
össze az első rendszeres számadást, az ak
kori elnökség, mely szerint a tiszta vagyon
1897. év végén 7010 korona 71 fillért tett ki.
Úgy a fentiekből valamint az évenként
tartani szokott elnöki jelentések panaszaiból
világosan kitűnik az, hogy a gyámintézet 20
év alatt, különösen a magyar esperesség
megalakulása után nem részesült a tagok
részéről olyan istápolásban, mint ahogy
az megalakuláskor kilátásba helyeztetett,
s mint ahogy ez intézmény azt csakugyan
megérdemelte volna. S míg a holt tőke
hova-tovább mindinkább növekedett – a
tagok áldozatkészsége éppoly mértékben
apadt. Csak olykor-olykor szállta meg
egyeseket a nagyobb mérvű áldozatkészség szelleme, ami rendszerint ideig-óráig
bíztatóan, lelkesítően hatott a többiekre is.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
Természetesen, hogy ily körülmények
között a gyámintézet fejlődése csakis
azoknak a preventív eszközöknek a
foganatosításából állhatott, melyek a
gyámintézet működését, illetőleg annak
vagyongyarapítási törekvését fokozottabb
mértékben előmozdíthatták. Elsősorban
is minél szélesebb körben kellett az alapszabály értelmében megállapított tagokról
gondoskodni: alapító tagokról, vagyis
olyanokról, akik egyszer s mindenkorra
100 koronát tehetnek le a gyámintézet
javára; törzstagokról, vagyis olyanokról,
akik egyszer s mindenkorra 20 koronát,
és rendes tagokról akik évenként 2 koronát
fizethetnek a gyámintézet javára.
Gondoskodni kellett a fiókkörök szerve
zéséről s azok működésének ébrentartásáról.
1887. március 2-án tartott közgyűlési
határozat értelmében már elvi összekötte
tésbe lép a gyámintézet a kultúregylettel.
1894-ben az egyes fiókkörök kebelé
ben perselyek helyeztetnek el, melyeknek
gyűjtései évenként egyszer a pénztároshoz
beszolgáltatandók.
Ugyancsak a segélyosztás korlátozására
ezen közgyűlés kimondja, hogy csakis
azok az egyházak részesítendők segélyben,
a hol fiók gyámintézetek léteznek.
1904. június 8-án tartott közgyűlés
az egyes egyházakat is tagok gyanánt
elfogadta, azokat felhívja a gyámintézet
kebelébe való belépésre egyszersmind e
belépést a segélyezés feltételének is tűzi ki.
Intézkedett továbbá arról, hogy évenként,
rendesen a közgyűlés megtartásának ün
nepén: Péter és Pál napján az anyagi oldal
hathatósabb előmozdítására nyilvános
mulatság is rendeztessék.
Az alapszabályt is megváltoztatandónak
véli oly értelemben, hogy az anyagi segély
az egyházak és tanulók között ne az arány,
hanem a szükség szerint osztassék ki.
A segélyek apró szétforgácsolásának
megakadályozására, valamint az alapszabályban kitűzött azon célnak megfelelően,
hogy csakis tudományos pályára készült
ifjak segélyezendők, kimondja a közgyű
lés, hogy segélyben csakis fiú tanulók
részesítendők.
A számadások megbízható felülvizs
gálása végett 1898. március 31-én tartott
közgyűlés felkéri az erre legilletékesebb
fórumot: az esperességi számvevőszéket.
Ilyen és ehhez hasonló célszerű intézkedé
sekből áll tehát a gyámintézet fejlődésének
története kapcsolatosan azzal a működéssel, mely a segélyek kiosztásában illetőleg
beszedésében nyilvánult.
1891-től kezdve, mikor is Kiss Árpád
lelkész veszi át az elnökséget, ki ez időtől
kezdve a közgyűléseket évenként meg
tartatva a fejlődési folyamatot megszakítás
nélkül biztosította 15 éven keresztül – a
gyámintézet mégis szervezetében erősbödött.
Nem lesz érdektelen talán, ha ezzel kap
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Az erdélyi ev. gyámintézet
csolatosan a gyámintézet anyagi fejlődését
is bemutatom 1885-től kezdve, tekintetbe
vévén egyedül a tiszta vagyont, mely jelenleg is a kiosztandó kamatok tőkéjét képezi.
1904. év végén a tiszta vagyon. 9431
kor. 09 fillér volt, melyből kétes követelés
774 kor. 92 fillér. Meg kell itt említenem,
hogy ezen , vagyon gyarapításához éveken
keresztül B. Újfalu és Krizba járultak csak.
Hogy pedig tudomást szerezzen a köz
gyűlés azokról is, akiket a gyámintézet
eleddig (1900-ig) segélyezett, azoknak
neveit, valamint a segélyezés számát a kö
vetkezőkben tüntetem fel: 1. Háger András
felső népiskolai tanulót 1 szer; 2. Sánek
Sándort 6-szor; 3. Jakab Istvánt 2-szer;
4. Szén Andrást 1-szer; 5. Fejér István
4-szer; 6. Pap Endrét 2-szer; 7. Horvát
Gyulát 2-szer; 8. Lőrincz Mihályt 1-szer;
9. Kerekes Mihály nagyenyedi gimn. tanulót-4-szer; 10. Jakab Samut 4-szer; 11.
Fejér Ferencet 5-ször; 12. Jónás Andrást.
4-szer; 13. Antal Bacsó István faipari
szakisk.
tanulót 2-szer;
14. Gyurka Jenőt
Gyulai-Nagy
Mária
1-szer; 15. Foris Andrást 2-szer; 16. Vajda
Jánost 1-szer; 17. Bálint Gyulát 1-szer; 18.
Gyerkó Márton gazdászt 1-szer; 19. László
Mihály képezdészt; 20. Bacsó Jenőt; 21.
Orbán Balázs képezdészt; 22. Fejér Jánost.
Egyházak közül : Brassót egyszer. Újfalut 4-szer. Pürkerecet és Fűrészmezőt
8-szor. Csernátfalut 2-szer, Türköst 3-szor.
Bácsfalut 2-szer, Apácát 2-szer.
Íme mindezekből világosan látható, hogy
az Erd. gyámint. kitűzött nemes, gyámolító
céljának: t.i. egyh. és tudományos fiukat
segélyezni lelkiismeretesen megfelelt. Se
gélyezett 22 ifjat 46-szor és 8 egyházat 23
esetben. És mégis ez a nemes intézmény
talán épen azok részéről istápoltatik leg
kevésbé, akik közvetlenül vagy közvetve
ennek áldásaiban legtöbbször részesültek.
Hátra volna még, hogy a gyámintézet
jelenlegi állapotáról szóljak valamit.
*
III. A gyámintézet jelenlegi állapota
Az erdélyi gyámintézet jelenlégi helyzete
olyanszerű, mint a minő minden más kultu
rális intézményé. Nem örvend valamelyes
nagy pártfogásnak sem a tagok, sem az
egyházak, sem másnemű intézmények
részéről. Szinte észrevétlenül él és műkö
dik s nagyobb érdekfödés iránta csakis a
közgyűlések napjain tanúsíttatik Azt sem
lehet mondani, hogy teljes részvétlenségben és elhagyottságban volna osztályrésze.
Pártoló tagjainak száma hovatovább mind
inkább szaporodik s remélhetőleg a most
kikerülendő és általa segélyben részesült
ifjak ezután még nagyobb tevékenységet
fognak kifejteni ez áldásos intézménynek
halhatosabb megkedveltetésére.
A nehéz megélhetési viszony azonban

úgy látszik a napirendről ez intézményt is
igyekszik a többiekkel egyetemben leszo
rítani, a mit azonban nekünk semmi körül
mények között megengedni nem szabad.
Annál inkább nem, mert ez intézmény
alapvagyona oly magas fokra emelkedett,
hogy annak kamatai már is. igen-igen nagy
hiányosságot pótolnak az evangélikus ifjak
szükségeiben.
Hiszen az 1905-ik év végén 9567 korona
68 fillér vagyonnal záródott le a számadás;
melynek 376 korona 05 fillér volt kiosztás
alá eső kamatja. Ha most meggondoljuk,
hogy ez a roppant vagyon a tagok tagdíjainak s áldozatkész cégeinek forrásából
gyűlt össze, vajon nem kell-e, hogy biztatást érezzünk önmagunkban ez intézmény
támogatására a jövőben is minél több tag
gyűjtésével? Milyen hézagok vannak sorainkban. e tekintetben is.
Önkénytelenül fel kell tüntetnem a gyám
intézet tagjainak számát, hogy világosan
szemünkbe tűnjék, milyen sokan vannak a
hivatottak között, kik ez intézménytől mai
napig is bezárt szívvel fordulnak el.
Álljanak tehát itt a tagok nevei községek
szerint a következőképen:
Apáca – Bohus Pál lelkész rendes, De
biczky Mihály alapító, Szilágyi Márton,
Buzin Antal, lmreh János, Orbán András,
Varga Mihály, Márton Pál, Gáspár János,
Orbán Mihály, Szabó András, Gáspár Já
nos rendes tagok. Összesen 12; 1 alapító
és 11 rendes.
Brassó – Moór Gyula lelkész, Rombauer
Emil, Magyari István alapítók, Skita
Mihály, Szabó Mihály, Szépréthy Béla,
Lukács János, Lukács Márton, Folyovits
Miklós, Grósz Frigyes, Koós Ferenc,
Koszta Lajos, Sipos Ferenc törzstagok,
Rozsondai József, Lukács István rendes
tagok. Összesen 15 , 3 alapitó, 10 törzs,
2 rendes tag.
Bácsfalu – Borcsa Mihály lelkész törzst.,
Borcsa Mihály földműves, Kövér Lázár,
Köpe János, Szén András, Bálint János,
Domokos István, Szén István, Kiss Béla
lelkész, ág. egyház rendes, Bacsó Mihály
törzs, Kocsis János rendes tagok. Összesen
12, 2 törzs 10 rendes.
B. Újfalu – Horváth László lelkész alapí
tó, Szabó László, Zathureczky Béla, László
János, Balogh György, Sánta Márton,
Barkó János, Ferencz Antal rendes tagok.
Összesen 8, 1 alapító, 7 rendes.
Csernátfalu – Kiss Árpád rendes, Sipos
János alapító, Pap János, Gyurka János,
Gyurka József, Pap Márton, Kis János,
Kapitán János, Erdélyi Mihály, Jakab P.
István, Káplár Mihály rendes tagok, Sánek
András alapító, Ev. egyház, Káplár István,
Paizs György, Kelemen Ödön, Dr. Fekete
Endre, Fejér János, Könczey Viktor, Sánek
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Gyula, Kiss Árpád rendes tagok, Sipos Já
nosné törzstag. Összesen: 22, 2 alaptó, 1
törzs, 19 rendes.
Hosszufalu – Masznyik Gyula alapító.
Sánek Péter, Islik András, Donáth Sándor
törzstagok, Kovács Mihály, Kelemen
György, Petonszky Anna, Kupcsai János,
Nagy Mihály, Lőrincz Samu, Gödri István,
Magdó András, Csórik János, Miklós Mihály, Méts János, Köpe F. András, Barcsai
István, Horváth József, Köpe István rendes
tagok. Összesen: 18, 1 alapító, 3 törzs, 14
rendes tag.
Fűrészmező – Petrovics Pál törzstag,
Háger András, Páter Samu rendes tagok.
Összesen: 3, 1 törzs, 3 rendes tag.
Krizba – Örtel János, Razsondai Jó
zsef, Sexti Kálmán, Buna Sándor, Szabó
Gergely, Ilyés András, Sándor András.
Összesen 7 rendes tag.
Tatrang – Szórádi Lajos alapító, Tóth
András, Foris Mihály, Sára Mihály, Szász
István rendes tanok. Összesen 5, 1 alapító,
4 rendes tag.
Türkös – Deák Sándor lelkész, Ev. Egyház, A. Bacsó Mihály, Molnár János, Veres
István, Kocsis András, Magdó Samu, Borcsa B. János, Gyerkó János rendes tagok.
Összesen: 8 rendes tag.
Pürkerec – Fejér Gyula, Stadach Gyula
alapító, Ág. ev. egyház, Rab Samu, Dávid
Mihály törzs. Dr. Hoffman Frigyes, Pap
János, Fejér Árpád, Magyari Karolina,
Sípos András, Kovács Samu, Jónás János;
Girószász István, Tóthpál János rendes
tagok. Összesen: 14, 2 alapító 4 törzs, 8
rendes tag.
Zajzon – Pap György alapító, Matis Bálint, Pajor Mihály, Gödri Márton, Buna István, törzst., Rózsondai Károly rendes tag.
Összesen: 6, 1 alapító, 4 törzs, 1 rendes tag.
Íme ezekből világosan látható, hogy igen
sok községben az elsőrangú gazdák még
hiányoznak a pártolók sorából.
Reméljük azonban, hogy ezeknek is
itt fogjuk találni neveiket legközelebb.
Hiszen, akinek gyermeke van, aki messzi
jövőbe tekint, lehetetlen, hogy be ne lássa
azt, hogy az a fillér, melyet a gyámintézet
oltárára rak reá áldozatul az egykoron saját
helyzetének könnyebbítésére félrerakott
töke leend. Hova-tovább mind sűrűbben
kezdenek ifjaink közpályára lépni. A
gyámintézet ennélfogva, hova-tovább
mind értékesebb lészen. S ha most nem
áldoznak krajcárokat azok, kik esetleg a
jövőben igénybe óhajtják venni e forrás
üdítő cseppjeit, higgyék el azok, annál több
forintot fognak sanyarúan kiadni övéikből,
mert ez intézmény nem fog tudhatni akkor
őrajtuk kellő módon segíteni. Adjunk tehát,
hogy nekünk is adjanak. Mert ha valahol,
úgy itt teljesedik be igazán üdvözítőnk ama
mondása „a milyen mértékkel mértek ti
másoknak, olyannal mérnek nektek is .”
Ezekben volt szerencsém a gyámintézet
20 éves történetét röviden előadni.
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