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Egy kettős évforduló emlékére:
Huszka József és a magyar stílus
Idén, 2014-ben, kettős évfordulóra
emlékezünk: 160 éve született, és 80
éve halt meg Huszka József tanár, nép
rajzkutató, akinek a hatása napjainkig
érezhető a magyar kézművesiparban és
iparművészetben. E kiváló ember szoros kapcsolatban állt Hétfaluval is, hisz
a sepsiszentgyörgyi polgári leány- és
fiúiskola rajztanáraként sokszor felkereste vidékünket, többször gyűjtött itt, és
jó barátságot ápolt Kupcsay Jánossal,
a hosszúfalusi M. Kir. Műfaragászati
iskola tanárával, aki diákjaival számos
mintájának adott kézzel fogható, kifaragott alakot.
Vallomásában így emlékszik vissza a
Székelyföldre: „Tizenegy évig laktam Szi
kuliában. Egészséget keresni mentem
oda rövid időre, s e pár év tizenegy évi
száműzetéssé változott. […] A havasok
védte elrejtett zugokban Háromszék– és
Csík megye szép térségei szélén, meg
Udvarhely megye vizei mentén, szűk
völgyeiben a régi magyar kultúra, az ősi
civilizáció megbecsülhetetlen kincseire
találtam.”
A Magyar Néprajzi Múzeum 2005.
május 14. – 2006. március 5. között,
születésének 150 éves évfordulója
alkalmából kiállítást rendezett abból a
gazdag hagyatékból (közel ezer rajz
és 250 fotó), amit e múzeum Huszka
Józseftől őriz. Ezek nagy része az
1880-as évektől kezdve készült és
örökítette meg elsősorban Erdélynek és
Észak-Magyarországnak a legfontosabb
műemlékeit, néprajzi tárgyait. Huszka
nemcsak a Felvidéken és Erdélyben
gyűjtött, hanem bejárta az Alföld számos
települését s mindenütt a népművészet
alkotásait gyűjtötte, fényképezte vagy
lerajzolta. A főbb témái voltak: festett
bútorok, hímzések, székelykapuk, kerá
miák, a népi életből, az egyházművészet
területéről pedig a Szent László legenda falkép-ciklus a templomokban. A
Múzeum a kiállított anyagból 2006-ban
gyűjteményes kötetet adott ki, Huszka
József, a rajzoló gyűjtő címmel, amelyben Marosi Ernő méltatja a gyűjtő
és rajztanár életútját, valamint Fejős
Zoltán vezet be munkásságába és a
kiállítás világába. A könyv is, a kiállítás
is szép számban tartalmaz Hétfaluból
gyűjtött anyagokat: padláda, ágyvég
díszítései; festett bútorok és kerámiák
díszítményei, festett tálas és tányérok
díszítményei Türkösből, ágyvég, só

tartó és kályhacsempe díszítményei;
szobabelső festett bútorral, kendőkkel;
faragott dohányzóláda Hosszúfaluból,
amelyeket az 1886. május 18–20. közötti
csernátfalusi, türkösi, valamint az 1886.
május 21–25. közötti hosszúfalusi útján
gyűjtött.
Huszka József munkássága példás.
Kiskunfélegyházán született, 1854.
november 20-án. A szarvasi gimnáziumban érettségizett, majd egy évet a
Műegyetemen tanult. 1873–1876 között
ösztöndíjas tanárjelöltként tanult tovább,
s a budapesti Ipariskolában rajztanári
képesítést szerzett. Először Sepsiszentgyörgyön, Désen, Zentán, majd harminc
évig a pesti piarista gimnáziumban,
illetve a Műegyetem rajzi tanszékén
tanított. Több évtizeden át foglalkozott
a magyar ornamentikával, gyűjtötte a
népi formakincseket. Művészettörténeti
kutatómunkája rendkívül jelentős, a
Műemlékek Országos Bizottsága szá
mára számos templom-, falkép-, oltár
felmérést készített. Közülük sokról már
csak az ő pontos, művészi színvonalú,
színes akvarellmásolatai alapján tudunk
képet alkotni. Kutatásait hét kötetben
foglalta össze, ezek közül legjelentősebb
A turáni magyar ornamentika története
(Budapest, 1930). Fontosabb művei:
Magyar díszítési motívumok a Székely
földön, Sepsiszentgyörgy, 1883; Magyar
díszítő styl, Budapest, 1885; Teremtsünk
igazán magyar műipart, Sepsiszentgyörgy, 1890; Székely ház, Budapest, 1895.
Budapesten halt meg, 1934. március
31-én.
Mit jelentett a magyar stílus?
Az 1848-as magyar forradalom jelen
tette a nemzet hajnalát. Hisz azokban
a pillanatokban, mikor a nép lerázta
magáról igáit, megszületett a modern
értelemben vett nemzet, és megszületett
a modern értelemben vett magyar állam. És akkor kezdtük újrateremteni mi,
magyarok a saját elképzeléseink szerinti
világunkat.
A XIX. század utolsó harmadában
felgyorsuló kapitalista fejlődés és pol
gárosodó, új vagyonos rétegek kialakulása, általában a társadalom anyagi
szintjének, életszínvonalának növe
kedése az építészet mellett leginkább a
tárgyi kultúra alakulására és ezen belül
az iparművészet fejlődésére hatott.
Hallatlanul megnőtt a kereslet az iparművészet keretébe tartozó használati

Huszka József
és dísztárgyak iránt. A korban számos
olyan reprezentatív középület, gazdag
polgári lakóház épült, amelynek bel
ső berendezése nagyrészt az egyedi
iparművészeti tervezés feladata maradt
és mindez rendkívül differenciált iparmű
vészeti, belsőépítészeti tevékenységet
követelt meg. A kereslet azonban olyan
sokrétű volt, hogy a magyar kézműip
 ar
és műipar nehezen tudta kielégíteni.
Ebből következően a megrendelők
kezdetben inkább külföldi mestereket, műhelyeket, illetve cégeket fog
lalkoztattak. Annak érdekében, hogy a
hazai műipar megfelelő minőségi szinten
tudja kielégíteni a megnövekedő szük
ségletet, hamarosan különféle intézke
déseket hozott a kormány, leghamarább
az iparoktatás területén. Ezen kívül az
iparművészet előmozdítására Trefort
Ágoston miniszter támogatásával alakult
meg 1885-ben az Országos Magyar

Iparművészeti Társulat, melynek egyik
fő feladata a kiállítások szervezése volt.
A társulat folyóiratokat is alapított: a
Művészi Ipart, a Magyar Iparművészetet.
A különböző ipariskolák említett céljain
kívül főleg az ízlés terjesztésére törekedtek, valamint az iparművészetben arra
hogy lehetőleg az önálló nemzeti ízlés
is kifejezésre jusson.
Ekkor fogalmazódott meg a magyar
stílus megalkotásának vágya is, azért,
hogy egyéniségünket, magyar nemzeti
mivoltunkat a műalkotásokba tudjuk
emelni. Annak ellenére, hogy a környező
népek, országok sovinizmussal, nacio
nalizmussal vádolták Magyarországot,
ez a lehető legkozmopolitább volt. Szent
István óta tárva-nyitva tartotta kapuit az
idegennek számára, kultúrák, stílusok,
korszakok keveredtek.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ha a magyar kultúra egészét vesszük
figyelembe, nem beszélhetünk magyar
stílusról. Hasonlóan vélekedett Kupcsay
János is, aki akkortájt Hosszúfaluban te
vékenykedett a M. Kir. Műfaragászati is
kola tanára volt. Trefort Ágoston kultusz
miniszter Budapestre hívta Kupcsayt, az
akkor még csírájában lévő iparművészeti
iskolába, s azt a feladatot tűzte eléje,
hogy a magyar stílus megteremtésén
fáradozzék.

zokban dolgozta ki. Gyűjtéseinek nagy
része Erdély, Észak-Magyarország és
az Alföld területéről származott, ahol a
falvakat járva kutatta és dokumentálta
a népművészet tárgyait: székely kaput,
kerámiákat, hímzéseket, szövött sző

Az 1880-as év ekb en, abban az
időben volt ez, amikor először adták ki
hangosan a jelszót, hogy magyar stílust
kell csinálni, s először kezdték gyűjteni
a népies ornamentikát. Kupcsay a mi
niszter meghívását nem fogadta el, s a
miniszter e művészpolitikájával szemben
azt válaszolt, hogy „magyar stílus nincs,
a magyar stílust megcsinálni nem lehet”.
Pastainer Károly így vélekedik a
nemzeti stílusról: „a nemzeti jellegű
elemek a hazai művészetben csak
igen szűk körre szorítkoznak. Nemzeti
művészetről az építészetre és a mű
vészeti iparra vonatkozólag szó sem
lehet. Csak az egyes magyar formák
forognak a kérdésben. Ezek azonban
sajátos díszítmények, melyek elemei a
tulipán, a rózsa, a szegfű, a rozmaring,
s néhány bimbó és levélalak, melyekkel
a XVII és XVIII. századbeli magyar hím
zéseken, cserépedényeken találkozunk
és a nép által űzött iparban mai napig
fennmaradtak.”
Pastainer meglátása igaz, hisz egyedül
népmondáinkban, népköltészetünkben,
népies művészetünkben vagyunk egyé
niséggel teljesek, nemzetiek.
Ezt az irányvonalat képviselte Huszka
József, a sepsiszentgyörgyi művészeti
iskola tanára is. Sepsiszentgyörgyön
töltött tanárévei alatt kezdett a magyar
ornamentika kérdéskörével foglalkozni;
s tanításában is (a tanterv lehetőségein
belül) fontos szerepet juttatott a magyar
díszítőművészet megismertetésére.
A mai napig a magyar népművészet
egyik első felfedezőjeként és a magyar
ornamentika kutatójaként emlegetik. A
magyar népművészet ornamentikáját
keleti eredetűnek tartotta, s a perzsa
és indiai díszítőkinccsel rokonította.
Kutatásait komplex módszerrel végez
te, a tudatosan kiválasztott tárgyakat a
helyszínen megörökítette vagy megsze
rezte, s később ezek díszítményeit raj

nyegeket, festett bútorokat, templomi
berendezéseket, falfestéseket.
Jóllehet „délibábos őstörténeti
elk épz elés eit” erősen bír ált ák, el
mélete és szemlélete – különösen a
szecesszióban kibontakozó, magyar
jelleget kereső iparművészetben és
építészetben – igen nagy hatású volt.
A nemzeti jelleg iránti igény olyan
erősen benne élt a korban, hogy ezek a
bíráló elemzések hatás nélkül maradtak,
és a művészi közvélemény magáévá
tette Huszka József romantikus el
méleteit, ezek hatottak a kor historizáló
iparművészeti alakulására is.
Az 1890-es években magától érthető
volt, hogy a nemzeti jellegnek a historiz
mus nagy áramlatán belül kell megvaló
sulnia, hiszen a millennium kor hivatalos
stílusa a nemzeti historizmus volt.
Ez az irány volt a mérvadó a millen
niumi kiállításon is. Diner Dénes az
1896-os kiállítás iparművészeti any
agáról írt a reprezentatív Millenniumi
Emlékkönyvben, ahol le is szögezte:
„Az iparművészet mesterei, hogy a mai
ízlésnek megfeleljenek kénytelenek
lehetőleg minden eddig létezett stílus
ban dolgozni. De azonfelül még ama
második, ma oly hatalmas szellemi és
érzelmi iránynak is meg kell felelniük, a
nemzeti iránynak.”
Így történt meg tehát Magyarországon
a szecesszió trónfosztása – a leghi
vatalosabb helyen is. Wlassics Gyula
közoktatásügyi miniszter az ország
gyűlés 1902. április 17-iki ülésén a
következőket mondta ebben az ügy
ben: „Felhívtam az építészeti osztály
vezetőjét, és azt mondtam neki, hogy
a szecessziós stílust nem szeretem, és
mivel igen gyakran a magyar stílus neve
alatt a szecessziós stílussal találkozunk,
az én ízlésemnek ezen szecessziós
stílus nem felel meg, mert nekem is
van jogom bizonyos ízléssel bírni. Én

A Huszka József által tervezett, Kupcsay János faragta láda.
In: Művészi Ipar. 1889, Budapest.

Egy kettős évforduló emlékére:
Huszka J ózsef és a magyar stílus
azonban soha semmiféle akadályt
nem gördítettem az elé, hogy a magyar
stílus tekintetében föllendülés legyen,
sőt annyira megyek, hogy ha valamely,
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
ződni, hogy a magyar stílusnak megen
gedtem az érvényesülést. Nagyon sokat
tudnék felhozni még, de csak arra utalok,
hogy az építészet terén a stílusnak két
része van. Az egyik az architektonikus
stílus, és ez a fő; a másik pedig a dekorá
ció. Ha tehát alkalmaz valaki dekorációul
egy magyar kakast: ez még nem teszi
a stílust magyar stílussá. Reám pedig
sok építkezés azt a benyomást teszi,
hogy akik magyar stílusban akarnak dol
gozni, bizonyos tekintetben szecessziós
stílusban dolgoznak; hogy tehát ilyen
szecessziós irányú stílus a vezetésemre
bízott tárca körében a jövőre ne igen
legyen lehetséges, iparkodni fogok ezt
megakadályozni, de az igazi magyar
stílust ez alatt nem értem.”
A magyarországi iparművészeti iskolák
ban pontosan kidolgozott tanterv szerint
tanítani kezdték az ornamentikát. Az or
namentika nemcsak díszítő motívumok
tetszőleges alkalmazását jelentette, ha
nem fontos szerepet tulajdonítottak neki
az épületek és tárgyak szerkezeti sajátos
ságainak hangsúlyozásánál, sőt a műal
kotások nemzeti jellegének kifejezésre jut
tatásánál is: segítségével kifejezhető volt a
korszellem, valamint a művészet nemzeti
sajátosságai – szoros összefüggésben a
népművészettel, néprajzzal, régészettel,
művészettörténettel. Az ornamentika el
sajátításával ezáltal megragadhatók voltak
az egyes történelmi stílusok s az egyes
nemzetek művészetének sajátosságai.
Az ornamentika tanítására nagy hang
súlyt fektettek – amint ez a hosszúfalusi
iskola tantervéből is kitűnik –, ezt azon
ban 1897-ben szabályozták is.
Az Országos Magyar Királyi Minta
rajziskola 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 ékít
ményes 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

fejleszt és ét célozta, a más od iktól
kezdve egyre nagyobb hangsúlyt ka
pott 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 orna
mentikáról, hanem az építészet oktatása
kapcsán is, amikor a stílusok fejlődéséről,
valamint az építészeti díszítő részletekről
tanultak a diákok. Az ornamentika, a „stíl
szerű ékítmények” másolása, valamint az
iparművészeti tervezés a műhely-rajzolás
című tantárgyak oktatásában is szerepet
kapott. A művészetek történetének ismer
tetése során is szóba került a különböző
stílusok fejlődése, s tanulmányozták a
motívumkincs változásainak törvénysze
rűségeit is.
Az ornamentikaoktatás nagy jelentő
ségének megfelelően a mintarajziskola
könyvtárában és műhelyeiben megis
merhetők voltak a kor legjelentősebb és
Európa más hasonló intézményeiben ál
talánosan használt ornamentika-gyűjte
mények és az ornamentika elméletével
foglalkozó művek. A mintaképek egy
része eredeti históriai tárgyak reproduk
ciója, másuk csupán az azokról gyűjtött,
rajzolt és festett motívumgyűjtemény.
Az ornamentika-kiadványok többsége
pedig olyan rendszerezett motívumgyű
jtemény, amelynek egész felépítése
voltaképpen a művészeti és civilizációs
fejlődést kívánja szemléltetni.
A tanároknak és diákoknak egyaránt
biztosított külföldi tanulmányutak, kiállí
tásokon való részvétel jó közeget és
fórumotteremtett a tudás elmélyítésére,
a más civilizációkkal való megismer
ked ésre, a mag yar nemzeti stílus
terjesztésére – és mindezek pozitíven,
megsokszorozódva hatottak az iskola
életére, a művelődésre, a magyar nép
egészének a mentalitására.
A fentiek alapján levonhatjuk azt a
következtetést, hogy a hosszúfalusi
műfaragászati iskola igen fejlett, eu
rópai szellemiségű iskola volt, olyan
tanulókat indított útnak, akik bárhol
megállták helyüket (pl. Köllő Miklós,
Mattis Teutsch János, Istók János stb.),
tanárai – különösen Kupcsay János,
Veres Sándor – szellemisége a kor le
ghaladóbb, a magyar élvonal kiválóságai
közül bontakozódott ki.
Az iskola működése, a hétfalusi ok
tatás fénykora áldásosan hatott a hétfa
lusi csángó-magyar nemzeti közösség
mentalitására, felemelkedésére, de a
Barcaságra és az ország délkeleti felére
is – ez a szellemiség a Monarchiával
egyszerre szűnt meg.
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Zajzoni Rab István Középiskola

Bencze Mihály

Dr. Balázs Ádám
Balázs Ádám 1952. március 8.-án
szül et ett Budapesten. Édesanyja
Majláth Mária (Sárvár, 1916. december 27. – Budapest, 2004. augusztus
27.) színművésznő, édesapja Balázs
Samu (Bánffyhunyad, 1906. május 18.
– Budapest, 1981. szeptember. 25.),
a budapesti Nemzeti Színház erdélyi
születésű Kossuth-díjas, érdemes mű
vésze volt, tucatnyi magyar film fősze
replője, például: Liliomfi, Macskajáték.
Apja ükapja Kászonfeltízi Balázs Sándor,
a XIX. század második felének ismert
prózaírója. Felesége Kodrik Judit (Zalae
gerszeg, 1952. március 29.) német-angol
szakos középiskolai tanár. Három fia
van: Áron Attila (1978. augusztus 29.)
kulturális diplomata Brüsszelben, Gáspár
(1984. július 13.) menedzser, üzletkötő,
Ádám Samu (1993. július 29.) egyetemi
hallgató.
A budapesti Kölcsey Gimnáziumban
érettségizett 1970-ben. Az ELTE Böl
csészettudományi Karán francia-magyar
szakos középiskolai tanár oklevelet kap
1975-ben, majd a budapesti Színházés Filmművészeti Főiskolán 1980-ban
színházi rendezői oklevelet.
1987-ben régi magyar irodalomból
doktorál, doktori értekezése címe: „Apor
Péter és az erdélyi memoárirodalom”.
Hosszabb ösztöndíjas továbbképzésen
vesz részt az Aix-en-Provence-i Egyetemen 1975-ben és a párizsi Újságíró
Főiskolán 1990-ben. Tagja volt a 80-as
években a versmondó Forrás Körnek,
a budapesti Erdélyi Szövetségnek és a
MÚOSZ-nak.
1975 és 1976 között a Kortárs című
irodalmi folyóirat szerkesztője. Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Színház
színházi rendezője 1980-1983 között,
majd 1983-tól 1991-ig a Magyar Hírek
kulturális rovatvezetője. 1991-től máig a
Magyar Külügyminisztérium diplomatája.
Ezen belül a Politikai Elemző-Tervező
Főosztályon, majd francia referensként,
illetve a Sajtó- és Kulturális Főosztályon
tevékenykedik. 1994-1999 között a Bukaresti Magyar Nagykövetség sajtó- és
kulturális attaséja, 2002-2006 között a
Párizsi Magyar Nagykövetség sajtóattaséja, 2009-től máig ismét Bukarestben,
jelenleg úgynevezett „rendkívüli követi”
rangban „első beosztott” diplomataként,
azaz a nagykövet helyetteseként fejti ki
tevékenységét.
1979 és 1983 között tucatnyi színdara
bot rendezett, köztük magyarországi ős
bemutatókat is. Például: Albert Camus: A
félreértés című művét a Miskolci Nemzeti
Színházban, Czakó Gábor: Karcsi című
művét a Kecskeméti Katona József
Színházban, Tamási Áron: Búbos vitéz
című alkotását a Nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színházban, amit a Magyar
Televízió is közvetített. Pisztrángok kara
címmel szerkesztette és megrendezte a
„Romániai magyar írók estjét” a budapesti Egyetemi Színpadon, 1973-ban,
Czine Mihály bevezetőjével. A műsorral
20 évig járták a Kárpát-medencei falvakat, művelődési házakat. 1987-ben
Áprily-estet is rendezett.
Több száz újságcikket, kritikát, iroda
lomtörténeti és aktuálpolitikai elemzést
közölt magyarországi, erdélyi és francia
országi napi- és hetilapokban, folyóira-

méltatása

tokban, elsősorban a régi és a kortárs
magyar irodalomról, a kisebbségpolitikáról, a francia-magyar kapcsolatokról.
Tamási Áron: Ősvigasztalás. Drámák.
Sajtó alá rendezés részben kéziratokból, előszó és jegyzetek. Szépirodalmi
Kiadó - Budapest, 1977. Orbán Balázs:
Sztambultól Szejkéig. Válogatott és
részben eddig kiadatlan írások. Sajtó alá
rendezés, előszó, jegyzetek, bibliográfia. Csokonai Kiadó - Debrecen, 1990.
Második kiadás: Kriterion Könyvkiadó
- Bukarest, 1995. Harmadik, bővített
kiadás: Kriterion – Kolozsvár, 2009.
Balázs Ádám – Zika Klára: Virrasztó
fenyvesek. Riportok Erdélyről. Aka
démiai Kiadó, Budapest, 1994. Ruffy
Péter előszavával. (Benne: levelezése
Kós Károllyal, interjúi Sütő Andrással),
Balázs Ádám: „Minden szegleti felől ez
világnak”. Írások nyugati magyarokról,
emigránsokról. Kriterion Kiadó, Kolozs
vár-Bukarest, 1998. Pomogáts Béla
bevezetőjével.
1972-ben járt először Brassóban,
Sipos Attila zajzoni születésű, akkori
egyetemi hallgató barátjánál. 19941999 között, majd 2009-től napjainkig az erdélyi kulturális események
rendszeres támogatója és résztvevője,
de ezen belül kiemelkedően a barcasági rendezvényeké. A Szent Mihály
napi ünnepségek, a március 15-ikék, a
brassói magyar napok, az ő jelenlétével,
hozzászólásával váltak értékesebbé.
Jelen volt és képviselte az anyaor
szágot a Zajzoni Rab István díjkiosztó
ünnepségeken, és vállalta a barcasági
egyházi versmondó versenyek elnöksé
gét. Jelképesen, a hétfalusi csángóság
kulturális nagykövete.
*
Tisztelt Dr. Balázs Ádám! Újságíróként,
irodalomtörténészként, színházi rende
zőként és diplomataként kifejtett életmű
vének elismeréseként, kérem, fogadja el
a hétfalusi csángóság részéről a Zajzoni
Rab István díjat! Isten éltesse!

Fotó: Magdó István
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A 2013-as naptári év sem telt úgy, hogy
vállalkozók, szülők ne támogassák Hét
falu önálló magyar középiskoláját, a Zaj
zoni Rab István Középiskolát. Székely
Melinda igazgatónő, a Vezetőségi Ta
nács, a tantestület, a Szülőbizottság, de
Négyfalu alpolgármestere, Géczi Gellért,
valamint magyar tanácsosai: dr. Kovács
Lehel István, ifj. Magdó János és Pető
Sándor sikeresen szólították meg vállalkozóinkat, és így számos programot tudtak
elindítani a középiskola keretei között.
A METROMAT cég jelentős összeggel tám ogatta a Hétfalusi Magyar
Művelődési Társaság által az iskolát,
ebből a napközi és óvoda számára egy
írásvetítőt és egy laptopot vásároltunk,
valamint a most óvodaként működő régi
műhelyépület két termét tudjuk a tavasz
folyamán felújítani a maradék összegből.
Iskolánk matematikaversenyeit
kie m elt en támogatta a Yurta Kft.,
a Unicspot Kft. segítségével pedig
szőnyeggel díszíthettük osztálytermeinket, programokat valósíthattunk
meg. Hasonlóan a PINEXFOR és a
KONDACO cégek is támogatták isko

lánkat, Máté Emese és a PlantShop
pedig növényeket ajándékoztak az új
lépcsőfeljáróra.
A padlástakarítás után eladott vas
mennyiségből is szép összeg maradt
az iskola javára.
Az Nt. Szegedi László református es
peres úr által működtetett kőhalmi szór
ványkollégium iskolai bútorzattal látta el
iskolánkat, a Nemzeti Tankönyvkiadó és
a Szent Gellért Lovagrend pedig köny
vekkel támogatott.
Kiss Attila és Péterfi Róbert a napközi
fürdőszobájában cserélte le a kagylókat,
Kovács Sándor pedig villanyszerelési
problémákat oldott meg.
Dr. Kovács Lehel István közreműkö
désével Pécsi L. Dániel jelképtervező
kedvezményes áron tervezte meg a kö
zépiskola címerét, zászlóját, készítette
el teljes arculattervét, és az iskola diákjai
hamarosan új egyenruhákban járhatnak
óráinkra.
Önzetlen, lelkes támogatóinknak min
den segítséget köszönünk, és hálával
gondoljuk, hogy ezáltal is előbbre vitték
a négyfalusi magyar oktatás ügyét!
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Bevezető
A címer egy közösség jelképeinek,
– vagyis a címer és zászló mellett
– történelmi múltjának és jelenének
legfontosabb szimbóluma. A címerek
a középkori kultúra máig továbbélő
alkotásai, szabályait a címertan (heraldika) határozza meg. A különböző alakú
címerpajzsokban ábrázolt címerképek
és színezések kialakult történ elmi
hagyományokat követnek, szabályait
az alkotónak fegyelmezetten kell al
kalmaznia. Az a jó címer, amelyik köz
érthető mindenki számára és szellemi
üzenete a múlton keresztül, a jelenen
át, jövőbemutató.
A címertervezéshez felhasznált
szempontok
1. Az oktatásra, pedagógusokra és
diákokra utaló jelképek.
2. Zajzoni Rab Istvánt a középiskola
névadóját, a jeles hétfalusi csángó sze
mélyiséget megjelenítő szimbólumok.
3. A Négyfaluhoz, vagy tágabb ér
telemben Hétfaluhoz fűződő szoros
kötődés címerképi kifejezése.
A címer leírása
A Zajzoni Rab István Középiskola cí
merének alkotásánál a fentiek alapján
a magyarországi és romániai címer
használatban gyakorta alkalmazott
lekerekített hegyes végű, háromszög
alakú pajzsformát választottam. (Hasonló címerpajzsot alkalmaztam a
rimaszombati Tompa Mihály Református
Gimnázium, a halásztelki Bocskai István
Református Középiskola, a kalotaszentkirályi Ady Endre Általános Iskola stb.
esetében is.)

A címerpajzsot egy vízszintes vörös
színű pólyával 1. sz. felső, és 2. sz. alsó
címermezőkre osztottam.
Az 1. sz. felső címermezőben kék
színű háttérben egy aranyszegélyű
nyitott könyv látható, melynek fehér
színű lapjain az iskola névadójának
Zajzoni Rab István nevének Z, R, I
kezdőbetűi láthatók. A könyv lapjain –
szintén a névadóra, a jeles írástudóra
emlékeztető – átlós helyzetű aranyszínű
lúdtollat (pennát) ábrázoltam.
Ez az összetett jelkép egyrészt megje
leníti az iskola egykor híres növendékeit,
az írástudókat, másrészt utal az intéz
ményben folyó oktatásra, az oktatókra
és a diákságra egyaránt.
A nyitott könyv és a rajta átlósan el
helyezett lúdtoll külön-külön az alábbi
jelentéstartalmakat hordozzák. A nyitott
könyv általánosságban az alábbi jelentést
fejezi ki.
„A könyv általában a bölcsesség és az
isteni titkok szimbóluma. A kinyilvánított
titkokat a kinyitott, a ki nem nyilvánítot
takat pedig a becsukott könyv jelképezi.
Egyiptomban a Halottak Könyve olyan
szent formulákat tartalmazott, melyet
a halott mellé helyeztek, hogy őt a
túlvilágon igazolja. A bibliai Élet Könyve
(Dán.12,1; Jel.20,12) az emberek
tetteit tartalmazza. Krisztus számos
ábrázoláson tartja ezt a Könyvet a bal
kezében, míg jobbját áldásra emeli.
(Legszebb példája a Magyar Szent
Koronán figyelhető meg.) Leggyakrab
ban a négy evangélistát, Jánost, Luká
csot, Márkot és Mátét ábrázolják könyv
vel. A leghíresebb könyvek a Biblia, a
Korán, a Tóra. Távol-keleten a számta
lan jós-, törvény-, és daloskönyvek (pl.
Kínában a Si-king = Dalok könyve).
(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatása a 3. oldalról.)
A magyar könyv szó török közvetítésű
kínai eredetű vándorszó. Könyvnek
tekinthetjük a kő- és agyagtáblákat, a
papirusz- és pergamentekercseket, valamint a papírra nyomtatott, összefűzött
és bekötött műveket. Mózes a Tízparancsolatot kőbe vésve kapta Istentől
(Móz.32,32-33). Pál apostol a Könyvet
és Tekercset, illetve pergament egyaránt
említi a Timoteushoz írott levelében (II.
Tim.4,13)
A rózsakeresztesek felfogása szerint
a Világ Könyve Isteni üzenetet hordoz,
s egyúttal magával a Világmindenséggel azonos. Erdélyben sok emlék őrzi
a könyvábrázolást. Megtalálható az
egymagában álló vagy kézben tartott,
csukott és nyitott könyv a református
prédikátorok, teológiai professzorok,
római katolikus plébánosok, unitárius
lelkipásztorok sírkövén, de rávésték az
1702-ben elhunyt Tótfalusi Kis Miklós
Európa-hírű nyomdász és Biblia kiadó
sírja fölötti kőkoporsóra is. A lelkészek
nemesi címerében lévő nyitott könyvek
szintén a Bibliát, a Könyvek Könyvét, a
Szentírást jelképezik.”
Az összetett jelkép másik fontos eleme
az írásra használt lúdtoll, vagy penna.
Ennek mélyebb értelmezését az aláb
biakban olvashatjuk.
„Az írásra használt lúdtoll (penna),
mint madártól eredő toll, az égi eredetű
isteni hatalomnak a szimbóluma. Ezen
túlmenően az átörökített, leírt tudás
eszköze, mellyel az írástudók Isten kinyi
latkoztatásait, a tudást és a bölcsességet
vetették papiruszra, pergamenre, vagy
manapság papírra.”
A címermező jobb felső sarkában (lát
vány szerint bal felső) aranyló Nap arcot,
bal felső sarkában (látvány szerint jobb
felső) növekvő ezüstszínű Hold arcot lát
hatunk.
Ez az ábrázolásmód a székely nem
zethez való szoros kötődés kifejezése,
de ennél mélyebb jelentéstartalma is
van.
„Az ember már az ősidőkben tudta,
hogy Nap nélkül nincs élet, de tisztában
volt pusztító erejével is. Szimbolikus jelen
tőségét növelte, hogy az időszámításnak
is a látszólagos Nap mozgás a legfőbb
kulcsa. Ennek megfelelően szimbolikája
igen gazdag. Egyazon kultúrában, kultúr
körben tisztelhetik, mint égitestet – még
hozzá többféleképpen napszak, hónap
és évszak szerint –, attól elkülönülten,
mint Istent, vagy isteni megnyilvánulást.
Így a keresztény kultúrkörben a Biblia is
számos párhuzamot von Jézus Krisztus
és a Nap között. A Kora- keresztény mű
vészet Krisztust Héliosz, vagyis Napisten
képében ábrázolta. Így lett Krisztus – Illés
próféta jövendölése nyomán – az Igazság
Napja (MAL 3,20), s később az Igazsá
gosság szimbóluma jelezvén, hogy min
denre Fény derül. Emellett a keresztény
szimbolikában a Nap az igazság és a
bölcsesség jelképe lett, de Isten tulajdon
ságainak kifejezésére is használták. A 84.
zsoltár 12. versében ezt olvashatjuk: Mert
Nap és Pajzs az Úr, vagyis világosság és
védelem.
A Napot és a Holdat mindig együtt
ábrázolják, melynek az a magyarázata,
hogy több Egyházatyánál az Atyát és a
Fiút, illetve az Ó-és Újszövetséget, valamint magát az Egyházat jelképezte, de
vonatkoztatták Jézus megdicsőülésére
is. Emellett a Nap és a Hold a széke-
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lység ősi szimbóluma, melyet Zsigmond
királytól nyertek címerhasználatul 1437ben. Eredetük azonban még régebbi,
a hun és magyar őstörténetbe nyúlik
vissza. Ismeretes, hogy eleink imával
köszöntötték a felkelő Napot, mely
hitvilágukban a hatalom, a bátorság és
a boldog élet jelképe volt. (Ezt az ősi
hagyományt őrizték meg számunkra a
moldvai csángó asszonyok, akik Csíksomlyón minden esztendőben imáikkal
várják a Napfelkeltét.) Őseink szintén
imával köszöntötték az égbolton megjelenő Holdat, mely hagyományaikban
a tisztaság, a béke és a szeretet meg
testesítője volt. A Félhold az emberi
élet és a szerencse változandóságát is
jelképezte.”

Később kereszt alakúra építették a
templomokat, a keresztes vitézek pedig
mellükön viselték a keresztet, jelezvén,
hogy készek meghalni Jeruzsálem
felszabadításáért. Ekkortájt a kereszt
alakja feltűnik az alfa és ómega betűjelekkel, valamint Krisztus nevének
görög nyelvű XP rövidítésével. A középkortól tovább bővül a használata. Az
egyházi tekintély legfőbb jelképe Krisztus keresztjének I.N.R.I. (A NÁZÁRETI
JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA) feliratos
táblával kiegészített formája. A keresztnek tizenhatféle változata ismeretes.
Legismertebb a kettős, apostoli, vagy
lotharingiai kereszt, mely eredetileg a
pátriárkákat, majd érsekeket illette meg.
Legszebb példája a magyar nemzeti

Az 1. számú felső és a 2. számú
alsó címermezőt elválasztó vörös
színű pólya közepén a hétfalusiak
evangélikus vallását jelképező Luther
rózsát látjuk. Tőle jobbra a római katoli
kusokat megjelenítő latin kereszt, balra
pedig a reformátusok jelképe a nyolcágú
aranyszínű Kálvin csillag látható.
A kereszténység legfontosabb jel
képének jelentősége az alábbiakban
olvasható:
„A KERESZT a kereszténység leg
szentebb ereklyéje, mert Jézus Krisztus
ezen szenvedte el az emberiséget meg
váltó mártírhalált. Ezért ez a leggyak
rabban előforduló jelkép, mert mindig
Jézust jeleníti meg, átvitt értelemben
pedig a keresztény hitet. A keresztény
világ és élet jelképe, valamint Krisztus
halál feletti győzelmének legfontosabb
szimbóluma. Krisztus feltámadását
leginkább fehér színű zászlón, vörös
színű kereszttel ábrázolják. Egyszerre
élet- és haláljelkép. A legenda szerint
a keresztet a paradicsomi bűnbeesés
fájáról ácsolták. A tört én elmi emlékezet szerint Krisztus keresztjét Ilona
császárné, Nagy Konstantin római
császár édesanyja Jeruzsálemben fe
dezte fel. A kereszténység dicsőséges
jelévé azután válhatott, hogy a császár
e jelben kivívott győzelme után az új
hitet államvallássá emelete. Ekkor kezd
elterjedni szarkofágokon, lámpásokon
és más főleg szertartási eszközökön.

címerben figyelhető meg! A pápaság
szimbóluma a hármas kereszt. Számos
Szent egyházi jelképe (attribútuma) a
különböző formájú kereszt. Az átlós
kereszt Szent András vértanú apostol, a
tau kereszt Remete Szent Antal, a virágos
kereszt Páduai Szent Antal legfontosabb
szimbólumai. A kereszt több európai
ország, így Nagy-Britannia, Anglia, Dánia,
Svédország, Norvégia, Finnország és
Svájc zászlójának legfontosabb díszítő
jelképe.”
Hasonlóan fontos jelentést hordoz a
reformátusok egyik legfontosabb jelképe
a nyolcágú csillag.
„A CSILLAG már az ókori Egyiptom
ban, Görögországban és Rómában
ismert volt a végzet jeleként. A csillagok
a Nappal és Holddal együtt hozzátartoznak a teremtéshez. Izrael történetében a csillag Dávid király jelvényeként
hatágú formában jelenik meg. Dániel
próféta úgy jövendöl a feltámadásról,
hogy az okosok fényleni fognak, mint a
fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra
vezettek, mint a csillagok, mindörökké.
(Dán.12,3). A keleti bölcseket, a háromkirályokat Gáspárt, Menyhértet és
Boldizsárt a csillag vezette Betlehembe
az első karácsony után. (Mt, 2,1-12).
A reformátusok csillaga, amelyet meg
találunk szinte minden református temp
lom tornyán nyolcágú. A csillag általános
használata a reformáció után terjedt el
mint Isten dicsőségének szimbóluma.

Felbukkan pecsétnyomókon, valamint
a több vallási felekezettel rendelkező
falvakban a ház oromzatán, vagy a pa
rókia falán.”
Az előzőekben már említettem, hogy
Hétfalu magyar közösségének túlny
omó többsége a Reformáció kezdetén
– szász nyomásra, kényszerűségből
– Luther követő, vagyis evangélikus
vallású lett. Ezekből következően a
Hétfalusiak vallási jelképe a Luther róz
sa. Az evangélikusok, ezen jelképének
megszületése szintén az egyházalapító
és nagy reformátor .Luther Mártonnak
köszönhető. A Luther család ősi
címerében egymás fölött két heraldikai
rózsa helyezkedik el. Luther pecsétjén
1530-ig ez az ábrázolás szerepelt.
Ebben az évben június 15-én Koburg
várában időzve, egyik munkatársától
levelet kapott, melyben arról tájékozatta,
hogy az ifjú uralkodó pecséttel szeretné
megajándékozni. Az uralkodó a városi
jegyzőre bízta, hogy a tervezett címer
leírását és rajzát véleményezésre küldje
el Luthernek. A terjedelmes válaszlevél
ben a címerre vonatkozó véleményét és
javaslatát az alábbi idézet tartalmazza:
„Mivel tudni óhajtja, hogy pecsétemet
jól eltalálta e barátilag közlöm Önnel
elgondolásomat…hogy az jellemezze
theologiámat. A kereszt legyen az
első, feketén, szívbe helyezve, ami
természetes (piros) színű. Ezzel arra
akarom magamat emlékeztetni, hogy
a Megfeszítettben való hit üdvözít bennünket. Ugyanis csak akkor igazulunk,
ha szívből hiszünk.
Ez a szív a fehér rózsa közepén
legyen annak kifejezéséül, hogy a hit
örömmel, vigasztalással és békességgel ajándékoz meg és egyenesen egy
fehér üde rózsába helyez. Mivel nem
olyan békesség és öröm ez, amilyent a
világ ad, azért legyen a rózsa fehér és
ne piros. A fehér ugyanis a lelkek és az
angyalok színe.
Ez a rózsa égszínkék mezőben legyen,
mert az ilyen lelki és hitbéli öröm az el
jövendő mennyei örömnek kezdete. A
mező körül arany gyűrű legyen, jelezze,
hogy ez a mennyei üdvösség örökké tart
és nincs vége soha, emellett értékesebb
minden örömnél és vagyonnál, amint az
arany a legnemesebb és legértékesebb
fém…”
Az ilyen instrukciók alapján elkészült
gyűrűt 1530. szeptember 14-én sze
mélyesen átadta Luthernek a választó
fejedelem.
Az 2. számú alsó címermezőben
zöld színű háttérben, két sorban hét
aranyszínű hatágú hegyes végű csil
lagot látunk. A felső sorban négyet, az
alsó sorban pedig hármat. Fentiekből
következően a hét csillag a hét település
ből álló Hétfalut jelképezi. Hasonló
ábrázolású csillagok figyelhetők meg
Barcaság történelmi címerében is.
A címerpajzson a középiskolát befoga
dó Négyfalu város névalakja olvasható.
A címerpajzs alatt kék színű szalagon a
Zajzoni Rab István Középiskola magyar
névalakját jelenítettem meg. A szalagvé
geken a hétfalusi iskolák alapításának
1542-es, valamint a Zajzoni Rab István
Középiskola létrehozásának 1990-es
évszámai szerepelnek.
A szalag nem szerves része a
címernek, díszítő és információs elem
ként szolgál.
(Folytatjuk.)
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