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2. oldal

Hétfalu

Pro Terra Barcensis

Hochbauer Gyula

Meghívó konferenciára

Tisztelt vendéglátó, kézműves és kistermelő!

közreműködése kapcsán a jövő évi programban.

A Szent Mihály Napok keretében megszervezzük az Egy tájegység népszerűsítése:
lehetőségek és kihívások című konferenciát.
Ebből az alkalomból felkérjük mind a vendéglátókat, mind a helyi kézműveseket, kistermelőket, hogy csatlakozzanak egy olyan
kapcsolatteremtő eseményhez, ami további
együttműködési lehetőségeket kínál.

Időpont: 2018. szeptember 24., 16 órától és 2018. szeptember 25., 10 órától.

Az esemény vendége Szabó-Diószeghy
Ágnes (HU), marketing szakértő, aki olyan
projekteket koordinál, amelyeknek célja a
vidéki turizmus, kézművesek és kistermelők népszerűsítése.

Részvételi díj: 60 lej. Kedvezményes
ár: 30 lej Terra Barcensis partnereknek.
Jelentkezéskor fizetendő. A helyek száma
korlátozott.

Tisztelt vendéglátó, kézműves és kistermelő!
Alkalmat szeretnénk biztosítani, hogy
első kézből ismerkedjenek meg új lehetőségekkel!
A Barcasági Csángó Alapítvány, a Barcaságot népszerűsítő Pro Terra Barcensis
projekt keretében tisztelettel meghívja a
2018. szeptember 24–25-én szervezett
turisztikai minikonferenciára.
A konferencia témája:
Egy tájegység népszerűsítése: lehetőségek és kihívások.
A konferencia gyakorlatias marketing- és
turisztikai ismereteket szeretne nyújtani
vidéki turisztikai vállalkozóknak a Barcaság térségében, valamint célkitűzése, hogy
a helyi kézműves vállalkozókat bevonja a
helyi turizmus életébe.
Az esemény meghívottja és előadója: Szabó-Diószeghy Ágnes – a
CARPATHIAN TOURISM projekt koordinátora.
A CARPATHIAN TOURISM projekt
célja egyfelől hozzájárulni ahhoz, hogy a
vidéki vállalkozók, kézművesek könnyebben és sikeresebben tudják értékesíteni
szolgáltatásaikat a megfelelő marketing
felületeken való hirdetéssel, másfelől pedig
szeretné a Kárpátkanyarban is népszerűsíteni a helyi termékeket a turizmus keretében. A projekt a V4-es államokban valósult
meg. A 2019-es projektek azonban már a
V4 országok szomszédjaira is kiterjednek,
így Brassó is partner a Megyei Tanács
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Helyszín: Renáta Panzió előadóterme
(Négyfalu, Al. I. Lapedatu 93. szám)
Jelentkezési határidő: 2018.09.21 (a jelentkezési űrlap kitöltése által)

Jelentkezni és további információkért
forduljanak Hlavathy Zsuzsánna programszervezőhöz.
Telefonszám: +40.746.029.114,
Email cím: terrabarcensis@gmail.com.
Részletes program
2018.09.24. – hétfő
16.00 Köszöntő: A Terra Barcensis program éves beszámolója
16.30 Szabó-Diószeghy Ágnes: Turistacsalogató – kézikönyv vidéki kézműves vállalkozóknak és turisztikai szereplőknek – bemutató és workshop
18.00 Beszélgetések
Kávészünet
19.00 Simon Attila Gyula, Domokos
Jenő: Miért fontos a turizmusban a helyi idegen-, illetve hegyi vezető
19.45 Hlavathy Zsuzsánna: Helyi termékek szerepe a vendéglátásban
20.15 Beszélgetés – Tervezés
2018.09.25 – kedd
10.00 – 17.00 Régiólátogatás idegenvezetéssel: Négyfalu, Háromfalu, Brassó.
Idegenvezető: Simon Attila Gyula.
„Ha összejövünk, az a kezdet. Ha összetartunk, az a haladás. Ha összefogunk, az a siker.”
(Henry Ford)

Töprengések a multikulturális iskoláról
Az iskolahálózat alakulásának dinamikája
a népességmozgás, gazdasági és politikai
összetevők függvénye.
Egyik kiinduló kérdésem: hogy a középkor iskolájában a latin nyelv használatát a
mai angolhoz hasonlóan interkulturalitást
működtető eszközként is értékelhetjük-e?
De ezzel ma már ki tud foglalkozni?
Tudom, hogy a Reformáció ösztönözte az
anyanyelvhasználatot, s neki köszönhetően
már 1542-től kezdett körvonalazódni a vidék
elemi szintű magyar tannyelvű iskolahálózata. Az anyaegyházközségek mellett iskolák
működtek.
A Honterus alapította iskola többnemzetiségű, de működésének interkulturális megközelítésére korlátozottak a lehetőségeink.
Emiatt egy olyan iskolatörténeti szeleteket
választok, amelyek felé irányít a szakirodalom is, kiemelve, hogy a 19. századra
kihangsúlyozódott a népek nemzeti jellege,
ami kiemelten működtette a kulturális különbözőségeket.
Tudom, hogy 1848-ban, az első felelős
magyar kormányban a vallás- és oktatásügyért felelős miniszteri tárcát betöltő
báró Eötvös Józsefnek akkor nem volt ideje
alkalmazni oktatásreformját, de ez az alapja
az 1868-as oktatási törvénynek.
Másodszori nekifutásra választott kiindulópontunk a multikulturális Erdély. De ezt
is szűkítsük tovább a most Brassó vidékének
nevezhető hajdani Brassó vármegyére. Itt
hajdani határszéli helyzeténél fogva a hullámzó intenzitású népességmozgás miatt is
fokozottan érvényesült a multikulturalitás.
Ebben az interkulturalitás olyanszerűen
képzelhető el, mint egy állandósult 19.
század végi piac.
Egy sokdimenziós kölcsönhatás-forgatag alakítgatta sajátossá az itteni, egymás
mellett élő közösségeket. Ugyanis minden
multikulturalitás egyedi. A kölcsönhatásba
kerülő tényezőket változó határértékek közt
működő erők befolyásolják. E nehezen megragadható folyamatokban az idők folyamán
érték-kuriózumok is jönnek létre. Nehéz
követni, de érdekes, hogyan lett a pürkereci
menyasszonyládából brassói láda, a hétfalusi hímes tojásból barcasági hímes tojás, a
csángó kapuból előbb hétfalusi, majd mokán
kapu, miért csupaszodott le a hajdanihoz
mérten a borica motívumgazdagsága.
A multikulturalitás szempontjából a
boricához foghatóan különleges kulturális
értékünk a változó időkben alakuló iskolahálózatunk. A jelenség különösen vizsgálható
az iskolahálózat alakulását követve.
Ha az interkulturalitást a többségi és a kisebbségi kultúrák kölcsönhatásában működő
folyamatos kompromisszum-keresésként
fogjuk fel, akkor is eredményes lehet az iskolatörténeti kutatás. Gondoljunk ismét a több
évszázada működő Honterus Gimnáziumra,
vagy a jelen bármilyen szintű bármelyik
tanintézményére.
Korlátozzuk a magyar tannyelvű iskolákra
a figyelmet, kérdéskörünk szempontjából
egy termékeny időszakra, az OsztrákMagyar Monarchia idejére. Meghatározó,
hogy a kiegyezés utáni évben életbe lépett
a magyar iskolarendszert szabályozó 1868as tanügyi törvény, amely kimondta az
ország valamennyi gyermeke számára az
anyanyelvén való tanuláshoz való jogot. Ehhez ajánlja fel az egyház által működtetett
iskolák helyett az esélyegyenlőséget az előbbinél fokozottabb mértékben érvényesítő

állami iskolákat. Fontos elv a választhatóság,
aminek a lehetőségével több közösség él is.
Például a fogarasi ferencrendiek működtette
egyházi elemi. a kőhalmi római katolikus
egyházi elemi, a brassói római katolikus egyházi elemi, a türkösi egyházi elemi iskolák,
amelyeket az egyház iskolafenntartóként
működtetett is az 1948-as államosításig.
Az ország javuló gazdasági helyzete lehetővé tette, a millennium körüli nemzeti
lelkesedés valóra váltotta az iskolahálózat
bővítésére vonatkozó merész nemzeti tervet:
„1000 új iskolát az országnak!” Ebből Brassó
vidékére is jutott.
Böngésszük együtt ezt a tematikus térképet, amelyik a teljesség igénye nélkül, de
szemlélteti az 1868 és 1919 közötti Brassó
vidéki magyar iskolahálózatot. Számoljuk
össze:
Nem mindeniknek az állam a fenntartója, de a szakmai felügyeletet valamennyi
számára az állam biztosítja a vármegyei
tanfelügyeletek révén. A fenntartók szerint
is árnyalódik az egyes tanintézmények
iskolanépességének s tanszemélyzetének
etnikai, vallási, gazdasági, stb. sokszínűsége. A multikulturalitás szempontjából
a legheterogénebb az állami fenntartású
iskola és néhány magániskola. Ez utóbbiak
közül gazdag megőrzött irattári anyagának
köszönhetően a Botfalusi Cukorgyár elemi
iskolájának világába tekinthetünk be hitelesebben. Az iskola felügyeletét a 640 férfi, 280
női napszámossal és 200 gyermekmunkással
naphosszat üzemelő gyár részvénytársaságának az igazgatója gyakorolta.
Hozzá hasonló a szászvulkáni Concordia
kőszénbánya 1884-től működő társulati
iskolája, melyben a felügyeletet a bányaigazgatóság gyakorolta.
Felső-Porumbákon az ottani üveghutában
dolgozók gyerekei számára a római katolikus egyház magyar tannyelvű elemi iskolát
szervezett 1868-ban, mely 1873-ban községi
fenntartású lett, majd 1875-ben állami iskolává alakult.
Alsószombatfalván 1875-ben hozták létre
az akkori Magyarország negyedik ménesuradalmát a mezőhegyesi birtokról származó lipicai tenyészlovakkal. Ez a ménesbirtok
falu-szerű településként működött az eredeti
falu mellett, s főként székely béresek lakták.
Az ő gyerekeik számára működtettek magyar tannyelvvel óvodát és iskolát.
Szintén gazdasági okok miatt jött létre
az alsókománai magyar állami elemi iskola,
melyet az ottani állami gazdaságban dolgozó
magyarok gyerekei számára működtettek
1909 és 1918 között. A 2002-es népszámlálás szerinti adatokban nem szerepel magyar
nemzetiségű.
Oprakercisórán az EMKE kezdeményezésére alakult 1894-ben magyar tannyelvű
állami iskola az addig működött felekezeti
helyett. 11 év múlva ezt átköltöztették
Strezakercisórára. (1900-ban 51 magyar
anyanyelvű élt a településen.)
Az iskolák másik csoportját az egykori
határállomások-vámhivatalok magyar
tisztviselőinek gyermekei számára működtették. Ezek a bodzavámi, az alsótörcsvári,
a predeáli, a felsőtömösi (és alsótömösi)
iskolák.
A bodzavámi és a felsőtömösi iskolákban
az állomásokon szolgáló római katolikus
lelkészek oktatták a gyermekeket, tehát
felekezeti iskolai státussal bírtak.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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Karsa Botond, dr. Bencze Mihály

A székelykapuk-csángókapuk rejtélye

…A székely ház mértékadó dísze és koronája a székelykapu, melyet valósággal
családtagjának tekint a gazda. Levágja az
erdő fáját, de az elpusztult élet helyébe
újat teremt, mert a székelykapu tényleg
él, és részt vesz mindennapi küzdelmes
életének vérkeringésében; élővé válik
azáltal, hogy a székely a lelkét leheli belé,
amikor kifaragja és az Isten nevét vési rá
szelíd áhítatos betűkkel…
„Nyírő József a székely nép életét, történetét, hagyományait, észjárását és lelkiségét
bemutató írónk, talán leghívebben foglalta össze,
mi is valójában a székelyföldi székelykapu”.
[Idézet Kovács Piroska „Örökségünk: a
székelykapu” c. írásából (http://epa.oszk.
hu/02300/02387/00027/pdf /Ősi Gyökér2005_4_023-041.pdf))].
Ez az idézett mondat talán legplasztikusabban jelzi, hogy mit jelent a székelyeknek a székelykapu. És ez indokolja azt
is, hogy nemcsak Székelyföldön találunk
székelykapukat, hanem mindazokon helyeken is, ahova székelyek költöztek, ill. ahol
székely leszármazottak, vagy a székelyek
lelkületével azonosulni tudók laknak.
És bizony ott is megtalálhatók, ahol
nagyobb számmal, vagy szórványként a
csángók laknak, különösen a Barcaságban
pl. Hétfaluban, vagy a moldvai csángók
területein, vagy a Gyimesben. Csak ezeket
már nem székelykapuknak nevezzük, nevezhetjük, hanem csángókapuknak. Hasonló
a felépítésük és hasonlóan erősen kötődnek
ehhez a szerte a világon különleges, egyedi
kapuhoz, kapuformához, és a hozzá rendelhető népi szokásokhoz.
A székelykapukkal, a csángókapukkal,
felépítésükkel, szerkezetükkel, a rajta
található feliratokkal, a hozzárendelhető
népi szokásokkal és népi hagyományokkal
számos nevezetes írás, cikk, tanulmány,
dolgozat foglakozott és foglalkozik napjainkban is keresve kapcsolatukat más országbeli kapukkal, még a régi vár-kapukkal
is. Részletesen foglalkoztak/foglalkoznak a
székelykapukon található gazdag díszítésekkel, ornamentikákkal, szimbólumokkal, és
feliratokkal. Jelen írásunkkal nem kívánunk
ezekkel versengni, a szakemberek, vagy
kutatók megállapításait kiigazítani, vagy
akár megmásítani, – csak hozzájuk tenni a
székelykapuk, és a csángókapuk történeté-

nek egy érdekes szeletét: a távoli múltját, az
eredetét. Mert azon érzetünk alakulhatott
ki, hogy ennek a különleges építménynek,
szokásnak: a székelykapuknak, és a csángókapuknak valódi lényegét még nem sikerült
teljesen felfedni, mindeddig főleg a formai és
szokásbeli külsőségeket ismerhettük meg.
A székelykapuk és csángókapuk formavilágáról röviden
Hogyan is van a székelykapuk szerkezeti
felépítése: két oszlop (székelyek szerint
zábé), egy keresztgerenda (szemöldökfa,
homlokgerenda) ez képezi a kaput, és az ívet
kialakító sarokerősítés (könyökkötés), vagyis a székelykapuk és csángókapuk lényege a
szép íves kialakítás. A patkóív, és különösen
a túlkörív. A patkóív egy lefelé fordított
patkóalakú íves kiképzést jelent, a túlkörív
pedig ennek tetszetősebb formáját, aminél az
íves rész a félköralaknál tovább folytatódik
és zárul le. Ezt az ívformát nehezebb kialakítani, és mégis széleskörűen elterjedt. Erre
a különbözőségre hívja fel figyelmünket a
barcasági Hétfalu havilapjának „Azok a híres
csángókapuk” cikkében Kovács Lehel István
[Kovács Lehel István: Azok a híres csángókapuk (Hétfalu VIII. évf. 4.szám)] elsősorban a
csángókapukkal kapcsolatban, megemlítve,
hogy a túlköríves és patkóíves kapu, ill.
építkezési formáról talán elsőként Szinte
Miklós írt tanulmányokat [Szinte Gábor. A
kapuk a Székelyföldön Néprajzi Értesítő 1909
X. 46 64, és több más írása ]. A patkóíves,
túlköríves formával kapcsolatban el lehet
képzelni, hogy egy ősi kerítés-kapu készítésnél a rőzse, vagy venyigét összefogva, majd
ívbe hajlítva könnyen ki lehetett alakítani.
Székelykapuknál az eredeti íves formát már
csak közelítik az oszlopok, a könyökkötés,
szemöldökgerenda együttesének a körívet
közelítő gondos kivitelezésével.
A túlköríves, patkóíves formavilágot
viszont nemcsak összefogott nyalábokkal,
vagy ívbe hajlított nyalábokkal lehet kialakítani, hanem pl. az ekhós szekerek felső
része is ilyen alakú. És feltétlenül meg kell
említeni, hogy az igen tetszetős túlköríves
építkezési formát a világ számos helyén
megtaláljuk, különösen a szélesen elterjedt
mohamedán építészetnél, de nyomai felelhetők pl. a római birodalomban is, mint a
kialakult és óriási kiterjedésű román formavilágban is. Így igazán elképzelhető, hogy

ezen formavilág keletről érkezett a Kárpátmedencébe, miként ezt vallja Kovács Lehel
István cikke szerint a Hétfalu szülötte Dr.
Keöpe Viktor Ázsia-utazó A székelykapu útja
Távol-keletig c. cikkében a csángókapukon
található kettős-tető eredetének kutatásával. Szerinte – tekintettel az egyértelmű
keleten megtalálható építési stílusokra, pl.
a kettőstető Kinában gyakori motívum – a
sajátosnak mondott építőstílust keletről
hozták be, ismertették meg velünk rokon
népeink, pl. a hunok, vagy az avarok.
Már Szinte Gábor is felvetette a túlköríves,
patkóíves építkezés régi kialakulásának, ősi
keletkezésének lehetőségét, ami megelőzte
pl. a mohamedán építési stílus kialakulását.
Magyar Adorján Magyar építőízlés c. könyvében [Magyar Adorján: Magyar építőízlés
Ráday Galéria 2007.] sokkal tovább ment:
a székelykapuknál, csángókapuknál tapasztalható patkóíves, túlköríves építési formákat
kiterjesztette egy sajátos magyar építkezési
stílus létezésére, amit igyekezett részleteiben is bemutatni. Korábbi nyelvi, archeológiai kutatásaira is hivatkozva megállapítja,
hogy ez a stílus nagyon régi, 10-20.000
évvel ezelőtti régi időkben itt keletkezett a
Kárpát-medencében, és innen terjedt szét a
világba, pl. a rómaiak építményeibe is, vagy
nagyon távoli országokba, megihletve pl. a
mohamedán építőnemzeteket.
*
Ebben a felvezetett kérdésben igazán nehéz pálcát törni, mivel a rendelkezésre álló
információk, az általános szakmai, történészi
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vélekedések és állásfoglalások szerint inkább
egy a keletről érkezést valószínűsítenek,
ugyanakkor bensőnkben érezzük, hogy a
patkóíves, túlköríves formák valahogy hozzánk: magyarokhoz, székelyekhez, csángókhoz tartoznak. Ezt a belső érzést támasztja
alá a székelyeknek és a csángóknak – a bevezetésben említett ragaszkodása is a szeretett
székelykapuikhoz, csángókapuikhoz.
A székelykapuk múltja
Miként az előbbiekben írtuk, Magyar
Adorján több oldalról alátámasztva felvezette, hogy a túlkörív és patkóív, az általa
bemutatott építőízlésnek főmotívumai,
nem messziről hozott építő ízlések, illetve
szokások, hanem itt, a Kárpát-medencében
alakultak ki, és innen terjedtek szét a világ sok
területére. Viszont ez azt is jelenti, hogy a
magyarok őshonosok a Kárpát-medencében. A
magyarság ősiségével kapcsolatos szemléletével Magyar Adorján nincs egyedül, mert
sokan, mások is felvetették. Az előbbiekből
az is következik, hogy a székelykapuk-csángókapuk eredetének, ősének megismerése,
mondhatjuk a székelykapuk-csángókapuk
történetének megismerése is a rendkívül
régi idők távlatába nyúlik vissza.
Ennek az összetett kérdésnek a feltárása,
megismerése érdekében viszont ki kell
nyitnunk egy különleges időkaput, és át
kell sétálnunk egy nagyon régi csodálatos
ősi világba: oda, ahol sok minden teljesen
más, mint ahogyan eddig tudtuk, ismertük.
(Folytatjuk.)

Hochbauer Gyula

Töprengések a multikulturális iskoláról

(Folytatás a 2. oldalról.)
Bodzavámán 1870-ben 60 magyar élt
a faluban, 2002-ben 2 vallotta magát magyarnak.
Predeálon 1901-ben hozták létre a magyar
állami elemi iskolát, melynek iskolaszéki
elnöke a hosszúfalusi református tiszteletes volt.(2011-ben 89 magyart tartottak
nyilván.)
Az alsótömösi iskolát az 1902/3-as tanévben Derestyébe költöztették.
A multikulturalitás szempontjából érdemes a fogarasi ferencrendiek működtette
elemi iskolára figyelni. Az 1747-től működtetett iskola 1880-tól magyar és német
tannyelvű, 1910-től pedig magyar, német
és román tannyelvű. Ugyancsak Fogarason
1898-tól az állami főgimnázium oktatási
nyelve magyar, segédnyelve román.
A felsőbb iskolaszintek kialakításával már
a felső elemiben, a szakmai tanfolyamokkal
megtoldott felső elemikben (Hosszúfalusi
faragászati – 1872, Brassói felső elemi
– 1878) dinamikusabban működnek az
interkulturális kölcsönhatások, ami tovább
fokozódik a polgári szintű iskolákban (brassói – 1881, fogarasi, hosszúfalusi - 1897),
gyakorlatiassá válik az ipariskolákkal
– 1881, s maximalizálódik a gimnáziumi
szintűekben (Brassói Főreál – 1885, Felső
Kereskedelmi – 1884 , Római Katolikus
Főgimnázium – 1837, Fogarasi Állami Főgimnázium – 1898).
Az oktatás színvonala kedvezően vonzza
a multikulturális közeget. Kimutatható ez
a felső elemi szintjén akár Hosszúfaluban
is, ugyanis a környéken más hasonló szintű
és színvonalú iskola még nem működött. A
felső népiskola műfaragó osztályát 75-en
végezték el: 5 hosszúfalusi, 4 – csernátfalusi
és bácsfalusi, 3 brassói, 2 – kolozsvári,
balázsfalvi, balavásári, balánbányai, tordai,
volkányi, topánfalvi, türkösi, olaszteleki,

tatrangi, kishegyesi, alsótömösi és uzoni, 1
– 1 pedig köpeci, kisborosnyói, câmpulungi,
bukaresti, marosludasi, barátosi, budapesti,
érmindszenti, nagyszebeni, marosvásárhelyi, vila-i, laborfalvi, nagynyujtódi, erzsébetvárosi, alsócsernátoni, abrudbányai,
besztercei, nagyági, zernyesti, hévizi, gyergyószentmiklósi, kálnoki, zajzoni, besenyői,
csíksomlyói, baróti, marosigeni, höltövényi,
felsőárpási, bánfihunyadi és marosbogáti.
Az ugyancsak hosszúfalusi polgári fiú- és
leányiskolába 1900/1901-es tanévben a 309
beiratkozott közül 262 magyar, 39 román,
7 német, 1 tót.
A brassói felsőbb magyar iskolákba a
választék miatt iratkoztak más etnikumúak.
Vallásfelekezetük szerint: 156 ágostai hitvallású evangélikus, 49 római katolikus, 47
református, 2 görög katolikus, 39 ortodox,
7 unitárius, 7 izraelita.
Egy ekkora térségben, amekkora Brassó
vidéke a történelem folyamán egymás mellé került etnikumok és sok más kulturális
sajátosságuk iskolahálózatuk révén is megnyilvánultak, és az iskolák gyakran interkulturális közegként működtek. Kétségtelen,
hogy a multikulturalitás – interkulturalitás
kérdését az iskolahálózat egészét tekintve
célravezetőbb vizsgálni, ám az időben és
intézményrendszerben az előbbiekben
körülhatárolt rész is felvet alaposabb
megismerésre érdemes kérdéseket, mint
amilyenek az interkulturális kölcsönhatások
hatékonyságának változása az iskolázási
szint függvényében, a multikulturalitás és
interkulturalitás intézményi tapasztalatainak hasznosíthatósága, milyen mértékben
szabad beavatkozni az interkulturalitás
természetes működésébe. Hozzájárult-e
az iskola a kultúra különböző területein a
„hátrányos helyzetű” másság működéséhez,
vagy valamilyen okból kifolyólag a diszkriminációt gyakorolta?
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