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E  z á s z l ó  a  n e m z e t  s z a v a ,  m e l y e n  m i  i s  s z ó l h a t u n k !  
Kettős millenniumunk jelképe, az emlékzászló mai átadása 

és fogadása ünnepi üzenetváltás nemzetünk és ennek a 
történelem ideszakította része között. 

A millenniumi emlékzászló fel-
ajánlásával a nemzet jelezte: elér-
kezett a megszólítás, az egymás 
felé fordulás ideje. Hétfalusi ma-
gyarként szükségét éreztük annak, 
hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. 

Nemzetünk együvétartozásának 
jelzésére vártunk, annak a kifejezé-
sére, hogy ugyanolyan fontosak va-
gyunk nemzetünk számára, mint a 
világon bárhol élő morzsái. 

E zászlóval itthon egymás felé 
fordulunk, mi, a tíz egyházköz-
ségbe szerveződött hét falu ma-
gyarsága, hogy telítődjünk e zász-
lóból kisugárzó összetartó erővel. 
A zászló rendtartása révén az esz-
tendő egytized részében rendre közvetíti üzenetét Hétfalu 
minden egyházközségének templomában. 

E zászlóval itthon az egyházak felé is fordulunk, hogy 
miként ezer évvel ezelőtt a hit erőt adott keresztény álla-

miságunk megalapozásához, akként járuljon hozzá megmara-
dásunkhoz is. 

Zászlónk jelképes ere-
jét a körülmények is gaz-
dagítják: A közelgő ün-
nep, amelyen első szent 
királyunkra emlékezünk 
egybecseng a zászló üze-
netével. 

A most épülő templom 
jelképe a jövőbe vetett 
hitnek is, és a meglévő ti-
zenegy pedig bizonyossá-
ga annak, hogy Isten igé-
je már régóta szól e vidé-
ken magyarul. 

A hozzánk közelálló 
Dávid Ibolya miniszter 
asszony személye is jel-
kép értékű, hisz lelkét ő-

sei révén e vidék is formálta. 
Maradjon e zászló a nemzet szava, melyen mi is 

szólhatunk! 
Hochbauer Gyula

 

A  m i l l e n n i u m i  e m l é k z á s z l ó  
A zászló egylapos (csak az egyik oldalán díszített), bélelt, nyers fehér

színű fényes szatén anyagból, arany- ezüsthímzéssel ékes, szélein nemzeti
színű applikációval készült. Formája fekvő téglalap. Rövidebb, függőleges
irányú oldala 90 cm, vízszintes irányban 135 cm hosszú. A jubileumi zászló
beltéri használatra alkalmas. 

A zászlón centrálisan (50 cm-es sugarú körben) elhelyezett címerünk a
Szent Koronával, és a zászló közepétől kiinduló ezüstsugarak láthatók,
amelyek a hegyikristályból készült jogargömb szakrális kisugárzására
utalnak. 

Államiságunk fennállásának 1000 éves jubileumát a címer köré rajzolt
„Magyar Millennium” körfelirat jelzi. A címer alatt aranyszínű tölgy- és
csereágak között „2000” felirat a kettős jubileum évszáma. A zászló két
vízszintes oldalán – a széleken – hímzett és applikált nemzetiszínű 5 cm
széles szegély van.  

A zászló alsó szélét aranyszínű 7 cm széles rojtpaszomány zárja le. 
A zászlóhoz tartozó zászlószalag egyik szárán a millennium védjegye a

jogar és ismét a „Magyar Millennium 2000” felirat, a másikon az
adományozó „Magyar Köztársaság Kormánya” felirat szerepel. A szalag
hossza 280 cm, szélessége 13 cm. 

A zászlószalag tartozéka a 200 cm hosszú 13 mm széles nemzeti színű
pamutatlasz szalag, mely a megkötött masnit erősíti és díszíti. 

A zászlórúd fából készült, két részből állítható össze. Hossza 200 cm,
átmérője 3 cm. 

A millenniumi emlékzászlót az önkormányzatok henger alakú, papírból
készült díszcsomagolásban kapják. Ez a papírhenger tartalmazza a zászló-
rudat, az arra felszerelt és színoldalával felcsavart zászlót a hozzátartozó
zászlószalaggal, valamint a zászlóra vonatkozó műtárgyvédelmi utasítást. Ez
a díszdoboz egyben a zászló szállítására és esetleges tárolására is egyaránt
alkalmas. 

A Magyar Millenniumi Kormánybiztos Hivatala

Az ünnepség rendje 
• 16:30 A meghívottak fogadása a hosszúfalu-alszegi ev. lelkészi hivatalban 
• 17:05 Hivatalos köszöntés Hosszúfalu-alszegen, az épülő Boldog Apor 

Vilmos róm. kat. templomban 
o Jónás András, Négyfalu és Kiss József, Háromfalu alpolgármesterei 

• 17:15 Himnusz 
o Zászlóátadás az ökumenikus istentisztelet keretén belül 
o Dr. Dávid Ibolya miniszter asszony avatóbeszéde 
o Török László ev. lelkész fogadóbeszéde, lelkészi áldások 

• 18:30 Ünnepi műsor – összeállította Simon Enikő 
o Jövel Isten hozott (részlet Szabó Magda írásából) – felolvassa Nagy Adél 
o Wass Albert: Üzenet haza – elmondja Mátéfy Ciprian 
o Magyari Lajos: Nem a fenyők... – elmondja Pajor Hajnalka 
o A Zajzoni Rab István Középiskola furulyásai – betanította Bálint Ibolya 

és Czimbor Magdolna (1. Te csak Istennek országát keresd, 2. Kis kece 
lányom, 3. Hej páva, hej páva, 4. Most jöttem Erdélyből, 5. Virágok 
beszélgetése, 6. Erdélyországból...) 

o Sajó Sándor: Magyarnak lenni – elmondja Köpe Lídia  
o Babits Mihály: Áldás a magyarra – elmondja Dávid Miklós Katalin 
o A négyfalusi vegyeskórus – vezényel Gyerkó András 

Hans Leo Hassler: Cantate domino 
Anton Bruckner: Locus iste 
Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz 
Erkel Ferenc: Szózat 
Gárdonyi Zoltán: Epigramma 
Bárdos Lajos: Istené az áldás 

• 19:15 Szózat 
• 19:20 Millenniumi emléktábla-avatás a templom előtt 
• 19:30 Boricatánc a templomkertben – a pürkereci gyerek-boricások előadá-

sában 
• 19:40 Kötetlen beszélgetés a templomkertben 

A szervező bizottság 
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M i n i s z t e r l á t o g a t á s o k  H é t f a l u b a n  
 

Az ország legdélkeletibb sarkában, a fővárostól 
700 km-re fekvő „végvár”, Hétfalu, igencsak távol 
esett a politikai események forgatagától, s így a 
magas rangú köztisztségviselők sem tisztelték meg 
túl gyakran jelenlétükkel, és ezek a látogatások is 
inkább kulturális, semmint politikai jelentőséggel 
bírtak. Megjegyzendő azonban, hogy a közelünkben 
fekvő nagyváros, Brassó, sem büszkélkedhet sokkal 
több miniszterlátogatással. 

Ha eseményszerűen kívánnánk felsorolni a 
miniszterlátogatásokat, a következő rövid esemény-
naptárt tudnánk összeállítani: 

• 1869. szeptember 29-én báró Eötvös József 
kultuszminiszter meglátogatja a bácsfalusi iskolát. 

• 1880. augusztus 30-án Trefort Ágoston vallás- és 
közoktatásügyi miniszter meglátogatja a hosszú-
falusi állami felső nép- és faragóiskolát. 

• 1900. november 4-én Molnár Viktor vallás- és 
közoktatási miniszteri tanácsos, államtitkár részt 
vesz a hosszúfalusi polgári fiú- és leányiskola 
avatási ünnepségén. 

• 2000. február 21. Dr. Dávid Ibolya igazságügyi 
miniszter meglátogatja a Barcasági Néprajzi 
Szemle kiállítását. 

• 2000. június 12. Dr. Dávid Ibolya igazságügyi 
miniszter meglátogatja az épülő hosszúfalusi Apor 
Vilmos katolikus templomot. 
Mindegyik látogatás Hétfalu történetének egy-egy 

sajátos színfoltja, hisz azontúl, hogy a közösség 
ünnepi pompával próbálta emlékezetessé tenni 
ezeket az alkalmakat, egy-egy ilyen látogatás 
konkrét előmenetelt is jelentett a falvak életében: 
emléktáblákat avattak, iskolatermeket szenteltek, 
templomok építését segítették. 

 
– Báró Eötvös József. – 

Vásáros-naményi báró Eötvös József (Buda. 1813. 
szeptember 3. – Pest. 1871. február 2.) író, költő, 
államférfi. A magyar kritikai realizmus első nagy 
alakja. 

Iskoláit Budán végezte el, 1826 – 31 között 
bölcsészetet és jogi előadásokat is hallgat. Az 
országgyűlésen 1833-ban ügyvédi vizsgát tett, ezt 
követően Fejér megye aljegyzője, majd a budai 
udvari kamara fogalmazója. 1837-ben az eperjesi 
kerületi tábla közbírája. Ezt követően nem vállal 
több köztisztséget, visszavonul a sályi családi 
birtokra és csak az irodalomnak szenteli életét. 
Három évvel később házasodik (felesége: Rosty 
Ágnes). 1845-ben, politikai programjának szépiro-
dalmi vetületeként jelenik meg a magyar kritikai 
realizmus egyik legnagyobb műve, A falu jegyzője, e 
centralista szemléletű vádirat a megyerendszer, a 
feudalizmus bástyái ellen. 

A Magyar Tudományos Akadémiának hamarosan 
először levelező, majd tiszteletbeli, végül rendes 
tagja lesz. Alelnökké, majd elnökké választják. 

A Batthyány kormányban elvállalja a vallás- és 
oktatásügyi tárca vezetését, de Lamberg Ferenc 
1848. szeptember 29-i megölését követően Bécsben 
élő családjához költözik. Továbbutazik Münchenbe 
és csak az 1853-as amnesztiarendelet hatására 
költözik vissza Magyarországra, ahol a főrendiház 

tagja lesz. 1867-ben ismét kultuszminiszter lesz, neki 
köszönhető az első valóban modern iskolarendszer 
kiépítése. A reformot követően törvény kötelezett 
minden magyarországi szülőt – pénzbüntetés terhe 
alatt – arra, hogy gyermekeit hatéves korukban 
beírassa az iskolába, és 12 éves korukig iskolába 
járassa. De nemcsak télidőben, amikor nem tudják 
őket a ház körüli és mezei munkákban igénybe 
venni, hanem a teljes tanévben, minden hétköznapon 
ott kell lenniük a gyerekeknek az iskolában. 1868-tól 
kezdve iskolakötelezettség lett Magyarországon. 
Mindebből az is következett, hogy a törvény előírása 
szerint tovább kellett fejleszteni a már régóta fontos 
feladatot teljesítő falusi és városi kisiskolákat. A 
korábbi három-, négy-, öt osztályos kisiskolákat – a 
hat éven át tartó iskolakötelezettségnek megfelelően 
– át kellett alakítani hatosztályos elemi népiskolává. 
Így nevezte el ugyanis a törvény az új iskolatípust. A 
paragrafusok pontosan megszabták mindegyik 
osztály tananyagát, semmi lényeges különbséget nem 
téve a falusi és a városi elemi népiskolák növen-
dékeinek tanulnivalója között. 

A korábbi állapotokhoz képest újszerű volt a 
törvénynek az a követelménye, hogy a városokban és 
a nagyobb településeken az elemi népiskola mind a 
hat osztályának külön tanítója legyen, a kisebb 
helyeken kevesebb tanítóból is állhat a tantestület. A 
falusi elemi népiskolákban viszont továbbra is 
elegendő lesz egyetlen tanító mind a hat osztály 
tanítására. Ezekben a falusi osztatlan iskolákban 
egyetlen tanteremben ült az összes tanuló, s míg az 
egyik órában az egyik osztályba tartozó gyerekeknek 
magyarázott valamilyen tananyagrészt a tanító, vagy 
éppen feleltette őket, addig a többiek csendben a 
saját osztályuk tantervének megfelelően az írásbeli 
feladataikat készítették, számtanpéldákat oldottak 
meg, vagy magukban az olvasást gyakorolták. A 
következő órában egy másik osztály tananyag-
csoportjával foglalkozott a tanító, de a többieknek is 
mindig megvolt a maguk tervszerű munkája. 

Báró Eötvös József 1869. szeptember 29-én 
látogatta meg a bácsfalusi iskolát. Az iskola bejárata 
fölött 1862-ben elhelyezett tábla („Halld meg 
magyar nemzet! Mely nép buzgón ápolja tanodáit 
nem nyomorog, hanem él és élni fog üdvére földi és 
égi honának.”) mellé – a bejárat jobboldalára – a 
jeles író és politikus látogatásának emlékére egy új 
márványtábla került a következő felirattal: „Hazánk 
tanügye dicső reformátora B. Eötvös József 
Hétfaluban jártának emlékére a bácsfalusi magyarok 
által 1869. szeptember 29.” 

Eötvös József ekkori látogatásának sokat köszön-
het a hétfalusi magyar nyelvű oktatás, hisz az ő, 
szükségleteket felmérő és megértő támogatása is 
kellett a két év múlva induló faragászati iskolához, 
és a látogatás hozzájárult ahhoz is, hogy rövid időn 
belül, 1873-ig valamennyi iskolánk községi jellegűvé 
vált. 

 
– A bácsfalusi iskola. – 

Trefort Ágoston (Homonna, 1817. február 7. – 
Budapest, 1888. augusztus 27.) publicista, államférfi. 
Jogi tanulmányainak befejezése után hosszú 
tanulmányutakat tett Nyugat-Európában, majd az 
állam és a közösség szolgálatába lépett. Reform-
eszméit először társadalmi és publicisztikai téren 
kívánta megvalósítani, különösen a bank- és 
vasútügy, valamint a városok fejlesztésének 
érdekében. Közgazdasági tanulmányaiért a Magyar 
Tudományos Akadémia már 1841-ben tagjául 
választotta. 1848-ban, az új minisztériumok megala-

kulásakor Klauzál földművelés-, ipar- és kereskede-
lemügyi miniszter mellett államtitkár. A szabadság-
harc leverésekor báró Eötvös Józseffel külföldre 
megy, ahonnan 1850-ben tér vissza. 1861-ben Békés 
vármegye alispánjává választják, 1862-től ország-
gyűlési képviselő, a Deák-párt egyik tekintélyes 
tagja lett. 1872-ben vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek választják, s maradt egészen haláláig. Az ő 
nevéhez fűződik a középiskolák reformja, a magyar 
nyelv kötelező tanításának törvénybe iktatása, a 
budapesti egyetem, a műegyetem nagyszabású 
építkezéseinek megindítása, a kolozsvári egyetem 
fejlesztése. 

 
– A hosszúfalusi állami felső nép- és faragóiskola, 

majd a polgári fiú- és leányiskola épülete. – 

Trefort Ágoston 1880. augusztus 30-án látogatta 
meg a hosszúfalusi állami felső nép- és faragóiskolát, 
amely 1871-ben nyitotta meg kapuit. A minisztert az 
iskola udvarán, az odasereglő tömeg nevében Henter 
Gábor szolgabíró üdvözölte. A csángó népviseletbe 
öltözött lányok, kiknek nagy többsége a hétfalusi 
óvónőkből állt, szép műsort mutattak be. A 
faragóterem éppen építés alatt volt, a miniszter 
midőn arról értesült, hogy az építés pénzhiány miatt 
késik, rögtön intézkedett a szükséges összeg 
megteremtéséről, és mintegy 2000 forintot utaltatott 
át iskolaépítésre és felszerelésre. 

Megjegyzendő, hogy kaposi Molnár Viktor 
hosszúfalusi evangélikus lelkész és állami iskolai 
gondnoksági elnök fölkérte a minisztert, hogy 
hallgassa meg a tízfalusi evangélikusok kérését. A 
beszélgetésre Kupcsay János faragászati tanár 
lakásán kerül sor, ahová a minisztert Koós Ferenc 
tanfelügyelő kísérte el, a tízfalusiakat pedig kaposi 
Molnár Viktor és Borcsa Mihály bácsfalusi evangé-
likus lelkész képviselték. Molnár Viktor néhány 
szóban előadta a csángó-magyar esperesség ügyét, 
hangsúlyozva, hogy el kell szakadniuk a szász 
evangélikus esperességtől. Hat év múlva Trefort 
megengedte a Tisza-kerületi evangélikus superinten-
dentiához való csatlakozást. 

Koós Ferenc brassói tanfelügyelő így emlékszik 
vissza a látogatásra: „Korán reggel mentünk ki 
Hosszúfaluba a faragóiskola megtekintésére, mely-
nek udvarán a csángó ruhába öltözött sok szép leány 
hatalmas éljenzésben tört ki, midőn a jó öregurat 
megpillantotta. Trefort a sorban álló leányok között 
megpillantott egy igen szép arcú leányt, s hozzálépve 
megkérdezte tőle: »Maguk ugye mind csángó leá-
nyok?«, s megsimogatta a szép leány arcát, aki han-
gosan azt felelte: »Csángók vagyunk kegyelmes 
uram!« »Szépek, valóban szépek«, mondá Trefort, mi 
pedig a háta mögött mosolyogtunk. Henter Gábor, 
azon állami iskola gondnokságának elnöke és 
főszolgabíró, azt a tréfát követte el, hogy néhány 
iparosnak szebb leányait csángóruhába öltöztette. A 
Trefort által megszólított leány, Perényi Júlia is ezek 
közé tartozott, s ezért mosolyogtunk az öreg háta 
mögött. A hosszúfalusi állami iskola javítására 
kétezer forint kiutalását helyezte kilátásba. Néhai 
Molnár Viktor hosszúfalusi ág. ev. lelkész ott az 
udvaron kérte meg Trefortot, hogy kihallgatást adna 
neki és paptársainak. »Csak röviden, uraim, mert 
sietnem kell, hogy még ma délelőtt Sepsiszent-
györgyre érkezhessünk.« Felmentünk Kupcsay János 
faragó-tanár szállására. Molnár tiszteletes arra kér-
te a miniszter urat, engedné meg, hogy a csángó 
egyházak a szász esperességből kiválhassanak és  →→→→ 
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valamelyik magyarhoni ág. ev. püspökséghez csatla-
kozhassanak. »Nem tehetem, felelé Trefort, mert 
akkor a felvidéki tótok is azt kérnék, hogy valamelyik 
csehországi püspökséghez csatlakozhassanak.« »De 
kegyelmes uram, ha még így maradunk, megesznek 
bennünket a szászok, kik ’48-ban nyakunkra hozták a 
muszkákat, s kik erre ma is készek lennének«, mondá 
egy tüzesvérű csángó pap. »Na, na, ez már túlzás«, 
jegyezte meg Trefort. Felpattant, leszaladt a lépcsőn, 
s mi is utána. Néhány perc múlva a hosszúfalusi 
görög keleti népiskola előtt állottunk meg. Az igaz-
gató néhai Petri János magyarul akarta üdvözölni a 
minisztert, de belesült, s Trefort tréfásan mondá, 
hogy »Jól van, jól; de jövőre tanuljon meg jobban 
magyarul« Megtekintette a 4 osztályt, melyek gyúrva 
voltak. Onnan Prázsmárra siettünk. A község végén a 
román lelkész mondott ékes üdvözlőbeszédet, melyre 
Trefort ilyenformán válaszolt: »Sajnálom, hogy nem 
tudom, s nem értem a szép román nyelvet, de a 
tiszteletes úr megtanulhatna magyarul. Magyaror-
szágon mindenkinek tudnia kell magyarul!« 

Prázsmáron a község az ág. ev. papnál nagyszerű 
villásreggelivel várta a minisztert és útitársait, ami 
nagyon jól fogott, mert reggel korán ittuk meg a 
tejeskávét, s mikor Prázsmárra érkeztünk, már dél-
előtt 11 óra volt. Katonásan folyt le a villásreggeli, 
csak két pohárköszöntő volt. Egyikkel a lelkész 
üdvözölte Trefortot szívélyesen, másikat Trefort 
mondta a községre és annak derék lelkészére, 
mindketten németül.” 

Kaposi Molnár Viktor Hosszúfaluban született, 
1859. augusztus 9-én. Vallás- és közoktatási minisz-
teri tanácsos, államtitkár. Jogi tanulmányait Kolozs-
várott és Budapesten végezte. 1882-ben a vallás- és 
közoktatási minisztériumba lépett, ahol fokozatosan 
emelkedve 1905-ben államtitkárrá nevezik ki. 1912-
ben nyugalomba vonul. 

1899-ben létrehozza és vezeti, mint elnök az 
Uránia magyar tudományos színházat és tudo-
mányos egyesületet. Meghonosítja a munkás-
gimnáziumok intézményét. Megindítja és irányítja, 
mint főszerkesztő a tudományok népszerűsítését 
szolgáló Uránia folyóiratot. Megalapítja az Uránia 
műkereskedést. Egyházmegyei felügyelő, a Nemzeti 
Szalon alelnöke. A magyar Paedagogiai Társaság, a 

Magyar Földrajzi Társaság valamint a londoni 
Society of Arts tiszteletbeli tagjává választja. 

Molnár Viktor a hosszúfalusi polgári fiú- és 
leányiskola teljesen felújított épületének avatóünnep-
ségére érkezett miniszteri küldöttként Hétfaluba, 
1900. november 4-én. Hosszúfalusi küldöttség ment 
eléje Brassóba és Gíró János gyönyörű négyes-
fogatán, számtalan kocsitól és szekértől kísérve, a 
tanítók fekete magyarruhás lovasbandériuma mellett 
utazott Hosszúfaluba. A rendezvény igazi fénypontot 
jelentett Hétfalu művelődési életében. 

 
– Dr. Dávid Ibolya. – 

Dávid Ibolya 1954. augusztus 12-én született 
Baján. Az általános és középiskolát szülővárosában 
végezte, 1972-ben érettségizett a Tóth Kálmán 
Gimnáziumban. 1975-től a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója, 1981-
ben szerzett jogi oklevelet. A Szekszárdi Ügyvédi 
Kamara ügyvédjelöltjeként került Tamásiba. 1985-
től, miután letette az ügyvédi szakvizsgát, a Tamási 
Ügyvédi Munkaközösség ügyvédje. 1990. július 15-
től főállású képviselő, ügyvédi tevékenységét 
szünetelteti. 1989. január óta tagja a Magyar 
Demokrata Fórumnak. Az 1990. évi országgyűlési 
választások második fordulójában Tolna megye 5. 
sz., Tamási központú választókerületében képviselő-
vé választották. 

1996. tavaszától a Magyar Demokrata Fórum 
elnökségi tagja, majd a párt elnöke lesz. 

 
– A négyfalusi Zajzoni Rab István Középiskola. – 

Dávid Ibolya 2000. év folyamán kétszer látogatta 
meg Hétfalut. Látogatásai során megtekintette a 
Barcasági Néprajzi Szemle Zajzoni Rab István 
Középiskolában rendezett kiállítását; az 1848-49-es 
szabadságharc csángó hőseinek emlékére 1891-ben 
felállított honvédemléket, amely egykor Csernátfalu 
főterén állt, ma pedig a hosszúfalu-alszegi evangé-
likus temetőben található; a most épülő Boldog Apor 
Vilmos hosszúfalusi katolikus templomot; megláto-
gatta Háromfalut, ahová csángó-magyar nagyapja 
révén családi szálak is fűzik. 

 
– A hosszúfalusi épülő Boldog Apor Vilmos 

 katolikus templom. – 

Kovács Lehel István 

Zászlóavatások Hétfaluban 
A hosszúfalusi állami felső nép- és faragóiskola 

zászlóját 1883. július 3-án, közvizsgálat alkalmával 
avatták fel az intézet műtermében, nagyszámú kö-
zönség jelenlétében. Ez az iskola pár év előtt polgári 
fiú- és leányiskolával s díszes épülettel lett felcserél-
ve; a faragóiskolát behozták Brassóba, s ez képezte 
magvát a mostani állami fa- és kőipari középiskolá-
nak, amely ma szép virágzásnak örvend, Brassó 
belváros Kapu utca keleti végén, a magyar királyi 
kereskedelemügyi minisztérium felügyelete alatt. 

* 
Koós Ferenc brassói tanfelügyelő visszaemléke-

zéseiből közöljük a brassói Magyar Polgári Kör, 
melynek számos hétfalusi tagja is volt, zászlóavató 
ünnepségét: 

„Ötödik volt a brassói, ma is virágzó Magyar 
Polgári Kör nemzeti zászlója, melynek felavatásánál, 
mint szónok, 1886. október hó 31-én közreműköd-
tem. Az ünnepélyen részt vett a legelső magyar em-
ber: a király Ő Felsége, ki elfogadván a Polgári Kör 
meghívását, megbízta néhai gróf Bethlen András 
főispán őméltóságát, hogy az ünnepélyen képviselje. 
Az új zászlón ott az első szög a királyért! 

Zászlóanya néhai Folyovics Miklósné volt, kinek 
megjelenése 14 brassói magyar leány kíséretében 
valóban meglepő volt. A zászlóanyát és kíséretét 
lefényképezték, dolgozószobám falán ma is itt áll egy 
példány, mint kedves emlék a múltból.” 

Koós Ferenc akkor tartott beszédéről a Brassó 
című lap 1886. november 2-i 127. száma így emlé-
kezett meg: 

„Mikor a dalárda megérdemelt tapsok után el-
hallgatott, Koós Ferenc kir. tanácsos tanfelügyelő 
lépett az emelvényre, mellette az összehajtott díszes 
lobogóval állott Veres György, a zászlótartó, hogy 
elmondja a felavató beszédet. Koós Ferenc e beszé-
de, (melyet alább egész terjedelmében közlünk) az 
ősz szónok egyik legsikerültebb, költői képekben 
gazdag szónoklati műve s ha valaha, úgy e beszéddel 

érdemelte ki a szűnni nem akaró lelkes tapsvihart. 
Mikor a szónok rámutatott a lobogóra, az széthullott, 
s minden szem a lengő zászlóra irányult, hogy azt 
megbámulja. E zászló valóban szép is. Egyik oldalán 
hatalmas cserkoszorú, melyen belül »1886« s fölötte 
e jelmondat: »A munka nemesít« áll, másik oldalán 
pedig: »Brassói Magyar Polgári Kör«. A zászlót a 
közönség megéljenezte. 

Mikor az ünnepi szónok lelépett az emelvényről, 
oly szűnni nem akaró tapsvihar fogadta, hogy 
akarva, nem akarva, kénytelen volt újból megjelenni 
a közönség előtt, mely őt újból megéljenezte.” 

* 
A Hétfalu című lap 1907. július 4-i száma így 

számol be a hosszúfalusi polgári fiú- és leányiskola 
zászlóavató ünnepségéről: 

„Méreteiben nagy, jelentőségében mély, eredmé-
nyében fényes és rendkívüli sikeres ünnepélyben volt 
szombaton, Péter és Pál napján – 1907. június 29. – 
része nemcsak a polgári iskolának, hanem Hétfalu e-
gész társadalmának és a brassómegyei tantestület-
nek a polgári iskola 10 éves fennállása alkalmából 
rendezett zászlószentelési ünneplése következtében. 
Az egyszerűnek, családiasnak ígérkező ünnepély az 
utolsó napokban meglepően kezdett mind nagyobb és 
nagyobb méreteket ölteni s mire elérkezett a várva-
várt nap, szemünk előtt állott az egész csángóságot 
mintegy magában felölelő nagy ünnepségnek távoli 
látképe abban az óriási publikumban, mely a kora 
reggeli órákban sűrű csapatokban vándorolt le az 
ünnepély helyszínére, a polgári iskola tornatermébe. 
A csaknem földig leérő nagy nemzeti zászló alatt 
csakúgy hullámzott az emberáradat, míg az iskolával 
szemben lévő református templom útfelőli részét a 
hosszúfalusi önkéntes tűzoltó zenekarának ez alka-
lomra ünnepélyesen kivonult nagy csapata tartotta 
megszállva. 

A nap már régen feljött, s forrón sütött alá a tiszta 
kék égről, csaknem perzselve a nagy feketeruhás 
publikumot, midőn végre fél 11 órakor a Brassó 
felőli országúton három kocsi robogott az ünnepség 

színhelyére, melynek középsőjében ült sűrűn feldíszí-
tett virágok között Molnár Viktorné őnagysága, ki ez 
alkalomra a zászlóanyai tiszt nehéz feladatát jött le 
teljesíteni.” Sajnos Molnár Viktor másnemű elfog-
laltságai miatt nem lehetett jelen az ünnepélyen, 
pedig Hétfalu közössége nagyon várta. Molnár Vik-
tornét Kilyéni Endre igazgató fogadta és köszöntötte. 
Ezután a vendégek, kik között feltétlenül meg kell 
említeni Kupcsay Jánosnét, Makoldynét, Gulya Be-
nőnét, Kupcsay Viktort, Orbán Ferenc kerületi isko-
la-igazgatót, Bohus Pál főesperest, Pintér Gábor tan-
felügyelőt, Vaska Béla unitárius papot, Horváth László 
evangélikus lelkészt, Halász Gyula tanárt, bevo-
nultak a tornaterembe. A megnyitóról így ír az újság: 

„Fél 12 óra volt, mikor a Kilyéni Erzsébet veze-
tése alatt álló leányiskolás növendékek az ünnep első 
pontjába belekezdtek, »Isten áld meg a magyart«-
nak eléneklésébe, mit a közösség felállva hallgatott 
végig”. A megnyitóbeszédet Masznyik Gyula, a pol-
gári iskola gondnokságának elnöke mondta, majd 
következett a zászlóátadás. A zászlót Simon Anna, 
az iskola volt növendéke adta át. A zászló kb. négy 
méter magas, egyik felől fehér, másik felől piros, 
aranyrojtokkal díszített és zöld levelekkel körülhím-
zett selyemből állt. A fehér oldalán domború arany 
és ezüst hímzéssel magyar korona és körülötte ma-
gyar motívumokból képzett színes korona volt. A 
piros oldalán ez állt aranybetűkkel: „Hosszúfalusi 
polgári iskolák – 1907”. A zászló egyik szalagján ez 
a felirat állt: „Isten álld meg a csángó népet”. 

A zászlóátadás után következett Kilyéni Endre 
beszéde, majd az iskola egyik növendéke – Pál 
András – előadta az alkalomra írt „Ismét tavasz van” 
című ódáját. Ezután következtek a hitfelekezetek lelké-
szeinek szentelőbeszédei: Masznyik Gyula ev. lelkész, 
Demes Péter ref. lelkész, Csathó Ferenc katolikus, 
végül Vaska Béla unitárius pap áldották meg a zászlót. 

Az iskola leánykórusának énekei között elkezdő-
dött a zászlószegek beverésének ceremóniája. A 
meghívottak, személyiségek, szervezetek, egyházak 
képviselői több mint 50 zászlószeget vertek be. 
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A  h é t f a l u s i  c s á n g ó  c s a l á d  
„A néphez a családon, az emberiséghez a nemzeten keresztül vezet az út” 

– gróf Széchenyi István – 
A család a társadalom alapsejtje, s mint ilyen a faluközösség alapja is. A társa-

dalom számára két alapvető funkcióval rendelkezik: fenntartja a biológiai folytonos-
ságot és a kulturális örökségek továbbadását biztosítja. A maga során a család kultu-
rális környezetet is teremt a szélesebb közösség általánosabb kultúrája keretében. Ez a 
környezet, amely alakítja és befolyásolja a felnövő gyermek személyiségét. A családi 
struktúra státusainak megfelelő szerepek tartalmát a társadalom határozza meg. 

Sajnos, a mai „modern” világban a család természetes nevelő szerepe csökkent, 
hiszen a kisgyermekek igen hamar bölcsődébe, óvodába kerülnek, s napjuk egyre 
nagyobb részét a családon kívül töltik. A szülők gondoskodását azonban semmilyen 
intézményi ellátás nem tudja helyettesíteni. A gyermek nevelése nem csupán az egyes 
családokat érinti, hanem hatással van az egész társadalom életére. A gyermekek e-
gészséges testi-lelki fejlődésének legjobb élettere a családi otthon. Ha ettől megfoszt-
ják, vagy a család esetleges szétesése miatt nem tölti be rendeltetését, nem biztosítja 
számukra a szülői gondoskodást, akkor nagyobb a veszélye annak, hogy torzult vagy 
sérült személyiséggel kerülnek ki az életbe. Ha pedig nagyobb tömegben jelennek meg 
halmozottan sérült fiatalok és felnőttek, akkor beteggé teszi magát a társadalmat is. 

A múltba kell visszatérnünk, a régvolt családmodelleket kell elemeznünk ahhoz, 
hogy új modelleket alkothassunk, melyek egészségesen megállják helyüket napjaink 
modern világában úgy, hogy a hagyományokat, a generációk során felhalmozódott 
ismeretet és tudást meg tudják tartani, tovább tudják vinni. Mindez hatványozva 
érvényes Hétfalura, ahol – végvár lévén – a modellek erős asszimilációs hatásnak is ki 
vannak téve (betelepítések, vegyesházasságok), sőt a városiasodás, modernizáció talán 
túl nagy léptekkel tört be. Vizsgáljuk meg tehát a régvolt hétfalusi csángó családmo-
delleket. Két nagy modellt lehet elkülöníteni: a nagycsalád modelljét, és a kiscsaládét. 

A nagycsalád húsz-harminc személyből állott, keretei között az ellenőrző funkció 
megszemélyesítője a gazda, melynek irányítása alatt közösen művelték a földet. Az ő 
szerepe inkább a külső munka irányításában rejlett. Kiosztotta a napi munkát a család 
férfitagjainak, gondoskodott megfelelő munkaeszközökről. A gazdaság gyarapítását is 
ő tervezte meg, a földvételt, a házépítést is. Meghatározta az aratás, szüret, kaszálás 
idejét. Vásárokra is eljárt: „Alig vártuk az őszt, hogy apám sorba állítson és levigyen a 
csernátfalusi boltba. Iskolakezdéskor már új ruhában mehettünk iskolába.” 

„Apám szava parancs volt. Ő tudta a legjobban, mikor mit kell csinálni.” 
Tehát a gazda mindenkinek adhatott parancsot, de a lakóházban történő női munká-

val nem foglalkozott. Ellenőrző szerepe mellett családja erkölcsére is vigyázott: 
„Apám mindig attól félt, hogy a falu szájára kerülünk.” 

A gazdasszonynak megvolt ugyanaz az ellenőrző funkciója, mint a gazdának, de a 
lakóházban. A gazdától kaphatott parancsot, ő azonban már nem adhatott utasítást a 
gazdának, esetleg csak kérés formájában. A család nőtagjai közvetlenül a gazdasszony 
fennhatósága alá tartoztak. Ő irányította a háztartást és ebből kifolyólag a kisebb 
mennyiségű élelmiszer vásárlását is meghatározta: „Anyám főzött és mi takarítottunk.” 

„Nem szerettem anyósomat, de amit mondott, azt elvégeztem. Így nevelt az anyám.” 
A legidősebb fiú a kisebb fiútestvéreit irányította és feleségének is parancsolhatott. 

A gazda hiányában ő vezette a gazdaságot, ezért igyekezett minél többet elsajátítani a 
gazda tapasztalataiból. A fiatalabb fiúk szerepe már elenyésző a család életében. A 
fiúk feleségei a lányokkal együtt a gazda, a gazdasszony és a férjük parancsait is telje-
sítették. Ők csak elvégezték a munkát, parancsot nem adhattak, csak a gyerekeknek. A 
gyerekek már kis korukban segítettek a szülőknek, részt vettek minden munkában.  

A legnehezebb helyzetben a vénleány volt. A család szégyellte a jelenlétét, a lega-
lantasabb munkát végezte és ő maga is igyekezett eltűnni a nyilvánosság szeme elől. 
Mivel a falu szemében szégyen volt a pártába maradás, a család is elítélte a vénleányt. 

Gazda 

Gazdasszony 

Fiú3 

Vénleány 

Fiú1 

Fiú2 

Gyermek2 

Feleség2 

Gyermek1 

Leány2 

Leány1 

Feleség1 

 
A kiscsalád kb. négy-tíz személyből állott, tagjai a gazda, gazdasszony, gyermekek, 

esetleg a szülők. Házasságuk után a gyerekek elköltöztek. Ha ott maradtak a szülők-
kel, akkor is más szobába költöztek, külön háztartást vezettek. A kiscsalád kommuni-
kációs viszonyai közvetlenebbek egymás között, mint a nagycsaládban. Több idejük 
volt az egymásra figyelésre. Az ellenőrző szerep itt is a gazdára hárult, ő döntötte el a 
munka menetét, ő tervezett. A közös teendők megbeszélésében szerep jutott a gazd-
asszonynak is. Nem volt döntő szerepe, de javaslatait előadhatta mind a benti, mind a 
kinti munkára vonatkozólag is. Új család alapítása után gyerek- és szülő családja 
között kölcsönösen segítő viszony alakult ki. 

„Miután megnősültem, már csak aratáskor és András napján kerestük egymást.” – 
más faluba házasodás esetén. 

„Át-átszaladtam még anyámhoz, kérdezni ezt meg azt: mit kell tenni a levesbe, 
mikor ültessem az uborkát.” – szomszédba való házasodás esetén. 

„Karácsonykor az istentisztelet után mindig anyámékhoz mentünk ebédre. Ilyenkor 
még András bátyám is hazajött Bukarestből, mivel ott szolgált.” 

A hagyományőrzés szorosan összekapcsolódik a család és az egész közösség 
életében. A hagyományok időben való terjedését a szülők biztosították generációról 
generációra. Tudatosították bennük az illemszabályok rendjét, a köszönési és 
megszólítási formákat, a munka rendjét, alakították erkölcsi érzéküket is. 

A családban a apát a gyerekek „apám”-nak, „édesapám”-nak, az anyát „anyám”-
nak, „édesanyám”-nak szólították. Házastársak egymást a nevükön szólították, a férj 
tegezte a feleségét, de a nő nem: „Jöjjön, kend!”. A szülők a fiú-, illetve a lánygyer-
meket a nevén kívül „fiam”-nak is szólították. A fiútestvéreket a nevükön szólították, 
esetleg „bátyám”-nak vagy „öcsém”-nek a korkülönbségtől függően. A lányokat 
szintén a nevükön szólították, de a nevük mellé még hozzátehették a „néném”, 
„húgom” megszólításokat. A nagycsaládokban gyakori volt a testvérek közti nagy 
korkülönbség. Ebben az esetben a legkisebb gyerek a legnagyobb fivért „bácsi”-nak, a 
legnagyobb lánytestvért „néni”-nek szólította és nem is tegezte. 

A nagyapát a gyerekek „nagyapá”-nak, „apó”-nak, „bapó”-nak, „papó”-nak vagy 
„mápó”-nak, a nagyanyát „nagyanyó”-nak, „anyó”-nak, „nannyó”-nak vagy „mányi”-
nak szólították. „Mányi”-nak szólították még a nagyanya korabeli nőrokonokat is. 

A család összetartó szerepe napjainkban is fennmaradt, de már csak a kiscsaládok-
ban. A fiatalok igyekeznek új otthont alapítani. A szülőktől nem idegenednek el, köl-
csönösen támogatják egymást. 

Kovács Lehel István, Darvayné Barcsa Éva 

Ő s ö k  é s  u n o k a t e s t v é r e k  
Rég volt az, amikor nemzettségek alapján szerveződött a társadalom, de a 

nagycsalád szerteágazó-összefutó rokoni erővonalai érdekesen tevődnek rá más 
szervezőerőkre: a felmenők révén időben, a kortársak révén térben érvényesülnek. 

A felmenők közül 3-4 nemzedék lehet kortárs. A XIX. század végéig egy-egy csa-
lád kortárs tagjainak élettere általában szűkebb földrajzi területekre korlátozódott: a 
rokonok többsége ugyanazon a településen vagy egymással szomszédos településen élt. 
Nagyon ritka volt a nemzeti vagy felekezeti vegyesházasság. (Lásd a családfarészletet.) 

Az I. és II. világháborúk hozzájárultak a családok szétszóródásához. 
A sokgyerekes családokban már a testvérek révén, de általában az első és második 

unokatestvérek révén az egyén részben erőteljesen a szűkebb közösségéhez (falu, 
község, város) kötődik, részben a tágabb világhoz, az idegenbe szakadt családtagok 
révén. (Lásd az unokatestvérek névsorait.) 

• Tóthpál Mihály első 
unokatestvérei: 

Tóthpál Ida, Csf. 
Tóthpál Gyula, Bp. 
Serény Ilona, Bp. 
Serény Anna, Bp. 
Borcsa Gizella, Bp. 
Lengyel Mili, Bp. 
Lengyel Irén, Bp. 
Lengyel Sára, Bp. 
Lengyel József, Bp. 
Lengyel György, Bp. 
Stéger Ferenc, Bp. 
Stéger Mária, Bp. 
Kiss Budai András, Bf. 
Kiss Budai Mária, Bf. 
Kiss Budai Ilona, Bf. 
Kiss Budai János, Bf. 
Lőrincz Anna, Bf. 
Szász Bacsó Anna, T. 
Szász Bacsó Árpád, T. 

• Második 
unokatestvérei: 

Pünkösti János 

Pünkösti Gizella 
Pünkösti Árpád 
Pünkösti György 
Milu Jenő, Bf. 
Milu Mónika, Bf. 
Antal Bacsó Lenke 
Mártis Etelka, Bf. 
Mártis Sándor, Bf. 
Mártis György, Bf. 
Gödri Sándor 
Gödri István 
Gödri Ilona 
Mártis Katalin 

• Tóthpál Irén első 
unokatestvérei: 

Kiss Jakab Béla, T. 
Kiss Jakab Jolán, T. 
Kiss Jakab Sándor, Hf. 
Kiss Jakab Gábor, T. 
Kiss Jakab Marianna, T. 
Benedek Istók Erzsébet, 
Nvr. 
Benedek Istók Ilona 
Benedek Istók János, Csf. 

• Második 
unokatestvérei: 

Gödri Sándor 
Gödri Péter 
Gödri Pál 
Nagy Béla 
Nagy Árpád 
Veres Gábor 
Veres Vilmos 
Mihály Lenke, Mo. 
Mihály Katalin, Mo. 
Mihály Ilona, Mo. 
Gödri Katalin 
Gödri János, T. 
Keresztes Zoltán, T. 
Keresztes Miklós 
Fazakas András 
Fazakas Mihály 
Papp Anna 
Papp István 
Papp Árpád 
Tomos István 
Fazakas Anna 

Tóthpál Irén családfája anyai ágon 

 
Tóthpál Irén 
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Hogyan került nagyszüleim családja Hétfaluba? 
Messziről kell kezdenem: Dédnagyanyám, Gyulai Rozália a legszebb és leggazda-

gabb leány volt Háromszéken. Valami oknál fogva nem akart férjhez menni. Egyszer
aztán összeveszett a testvérével, s mérgében megfogadta, hogy aki leghamarább meg-
kéri, ahhoz megy férjhez. Hát dédapám, Damokos Lajos kérte meg, s hozzá is ment;
elég rosszul tette, mert dédapám el is pallta a nagy vagyont, s mikor 1867-ben, alig 50
évesen meghalt, semmijük sem maradt. Dédanyám ott maradt semmi nélkül, öt
gyerekkel (István, Berta, Judit, Jolán, Gábor). 

Istvánt akkoriban nevezték ki (hívták meg?) Bácsfaluba községi jegyzőnek, Gábor
katonatiszt volt, Judit és Jolán a nagyszebeni zárdában nevelkedett, amíg lehetőség
volt rá. Nagyanyám, Berta egyik gazdag rokontól a másikig hányódott, azon a címen,
hogy a háztartásban segít, gondolom, milyen sorsa lehetett. 

A régi levelek tanúsága szerint 1878-1880 körül hívta magához István az édes-
anyjukat és a három leánytestvérét. Nehezen élhettek, mert Jolán 1879-ben azt írja
Bácsfaluból Maksára: „Gábor minden levelében pénzt kér, hogy már annyit búsultam
érte (…) mindig 10-12 fr. De minden leveliben (…) pedig itt nekünk minden de
minden pénzbe kerül (…) nem is képzeli Istvánnak a fizetése mind el megyen (…) úgy
hogy a hónap végén elégszer van úgy hogy nincsen egy krajcárja se…” 

A maksai udvarház egy Berta nevű rokonra volt bízva. (Nem tudom, ki lehetett ez!)
Ő küldi a leveleket ügyes-bajos dolgokban, ő fogad szolgálót részükre (Zsuzsit). 

Levél: Maksa, 1881. január 14., Irma írja: „Ha a kolbász nem olyan jó, mint máskor,
engedjetek meg…”; Levél: Maksa 12/9, Berta írja: „A rozsot ma adták el Szt.
Györgyön 4 frt. 85 kr.-ért hektóját s a bevitelért adtunk 60 kr. a bácsnak 3 frt.
megmaradt 15 frt. 40 kr. Azt küldöm azzal a 3 frt. együtt mellyel neked tartozom…” 

Judit levele Maksáról: 1878 21/10: „István már kétszer is volt itthon s mind hívott
hogy menjünk Bácsfaluba lakni anyám belé is egyezett úgy van hogy ennek a hónap-
nak a végivel vagy a jövő kezdetin leköltözünk.” 

Judit levele Bácsfaluból Bertának: „Mi éppen vasárnap költöztünk ide Bácsfaluba,
de nagyon csúnya időt kaptunk nem is akartunk akkor nap lejönni de már a pakk
szekerek lejöttek volt. Szolgálónak Bokor Julist hoztuk el. A pulykáimat is el hoztam a
tyúkoknak is egy részit el hoztuk, de a sertéseket nem hoztuk el. (…) Van jó két
szobánk s egy konyha s két kamra s négy iroda. (…)” 

Jolán 17 éves korában 1887-ben meghalt, a türkösi róm. kat. temetőben van eltemetve. 
Judit férjhez ment Miksik Ákos vámtisztviselőhöz, Nyitrára (a mai Szlovákiában). 
Berta (nagyanyám) 1887-ben ment férjhez Lukács Károly községi jegyzőhöz.  
Anyai nagyapám Lukács Károly előbb Pürkerecen, aztán Hosszúfaluban volt

községi jegyző. Amint a fennmaradt pár levélből kitűnik, sok félreértés és bonyo-
dalom után házasodtak össze. Nem lehetett mindennapi ember. Nevéhez fűződik a
Dirba patak szabályozása, a temető megnagyobbítása, a „tramváj” (kisvasút), a
Kerekdomb erdősítése. Tervei közé tartozott a csángó szőttesek kisipari-háziipari
szinten való készítése és piacosítása, azonban ezt korai halála miatt nem tudta
megvalósítani. 1912-ben halt meg. (sz. 1859-ben.) 

Az ő édesapja – tehát a másik dédapám – Lukács Dániel volt, Sepsiilyefalván szüle-
tett, Szentgyörgyön volt asztalosmester. 

Nagyapám, miután Hosszúfaluban jegyző lett, szüleit Hosszúfaluba költöztette.
Dédapám 100 éves korában halt meg. Dédanyám Járosi Karolina volt. Róla pontos
adataim nincsenek. Mindketten a hosszúfalusi evangélikus temetőben nyugszanak. 

Édesapám Gáspár Gyula volt (1874-1942). Apja, Gáspár Pál 1823-ban született
Barátoson, pénzügyi számvevőként került Csernátfaluba. Apai nagyanyám Imre Róza
(sz.1852, Hosszúfaluban). 1873-ban esküdtek a türkösi kat. templomban. 

Imre Róza édesanyja Gires leány volt (azt hiszem, Amália). Ezen az úton vagyunk
rokonságban a Köpecsiri családdal. Az öreg Köpecsiri bácsi anyja vagy nagyanyja
szintén Gires leány volt. Így kötődik a család vérségi úton is Hétfaluhoz.  

Gáspár Sára

A Papp-féle sörkert 
Négyfalu központja Csernátfalu, hol a „zászlóskatona” szobra áll, s hol hajdanában

minden hétfőn vásár volt, ezért régen Vásár utcának hívták. A Hétforrás egyik ágának
vize folyik az utcában fedett mederben. Vén gesztenye és akácfák árnyéka tette
sétálásra is kellemessé a Négyfalu többi utcájához képest széles teret. 

A Vásár utcával párhuzamos Hátulsó utcán másik patak folyik. A kettő a vályús
csorgónál találkozik s a vágóhíd mögött, a hajdani tramvájmegállónál (keskenyvágá-
nyú vasút) a Dirba vizébe ömlik. A két patak találkozásánál van két kis cementhíd, mely
pontosan a sörkerthez vezet. Az előtte levő tér a zöldsziget, tele fákkal, virágokkal.
Gyermekkoromban errefelé eddig ért a falu: az utolsó lakóház a Gyerkó Anna nénié volt. 

A Sörkert nevét egy kis sörfőző gyárról kapta, amelyben a XIX. században, még a
derestyei Czell-féle sörgyár beindulása előtt, egy Ilk nevezetű cseh származású tulaj-
donos gyártotta a sört, aki jómódú volt, de elmulatta a vagyonát. 

Egyszer egy nagyszabású összejövetelt szerveztek a Sörkertben, amelyre Papp
István nagyapám is hivatalos volt s Hétfalu jeles személyiségei közül sokan: orvosok,
ügyvédek, tanárok. Nagyapám megérkezett Bukarestből, hol szállodája és vendéglője
volt, melyet főként itthonról odaszármazott magyarok látogattak. Mikor a sörfőzőház
bejáratához ért, a kapus azzal állta útját, hogy a mulatságon csak a „nadrágosok”
vehetnek részt, ami azt jelentette, hogy csak az értelmiségiek. Erre a kifejezésre
nagyapám felbőszült, és megfogadta magában, hogy ő lesz a Sörkert következő
tulajdonosa. Visszautazott Bukarestbe, megtárgyalta feleségével, Katalinnal, hogy
eladják a vendéglőt, szállodát, és végleg visszatérnek Csernátfaluba családostól. 

Papp István nagyapámnak ez a terve 1903-ban vált valóra. Eredetileg hat hold föld
tartozott a Sörkerthez egészen a középső halomig a Dirba vizén keresztül a vasútvonalon
túlig. Idővel a vasúton túli szántót eladta, s az árából a sörkertet s az épületet helyrehozatta. 

A Papp István-féle sörkert Négyfalu egyik legrangosabb nyári mulatóhelye lett,
estélyekkel egybekötött mulatságok színhelye is. 

Az első világháború nagyapámat Bécsbe szólította. Sok hadszínteret bejárt, s
közben két súlyos műtéten esett át Budapesten és Segesváron. 

Háború alatt a Sörkert valóságos kaszárnyává alakult, katonaságot kvártélyoztak
bele, akik kifosztották, a kerítéseket és a bútorzatot elégették, az állatokat felélték. 

Édesanyám, Anna 17 éves volt, mikor elmenekültek négy kistestvérével együtt
valahova Torontál megyébe, ahol földre vetett szalmán aludtak, és sokat éheztek.
Nagyapám a Vöröskereszt segítségével találta meg a gyermekeit. 

Itthon Tinka nagyanyám az egyik borpincébe behurcolta a holmiját meg a
szomszédokét, és boros meg söröshordókkal elbarikádozta. Utolsónak hagyta el a
Sörkertet. Mire elérték az Olt folyót, a híd fel volt robbantva, s kéthónapos pólyás
gyermekével vissza kellett térnie. Itthon a főtiszt fegyverrel fenyegette meg, mert
hajlékot mert kérni a saját házában, s csak a padláson lakhattak. 

Nagyapám betegen került haza, s itthon az elpusztított birtok várta. Évek teltek el,
amíg valamennyire helyrehozták. Sokat segített Gyuri bácsi, aki idős koráig szolgálta
a Papp családot. 

Először az emeletet bontották le, s így maradt a földszintes ház. De később életre
kelt a valódi Sörkert: téli-nyári modern kuglipálya, sörkert, zenekaroknak színpad,
tánchelyiség körben terített asztalokkal; 25 gesztenyefa, akácfa, virágos lugas
orgonabokrokkal; tágas konyha, büfé. 

Télen jégpálya működött. A jégpincéből még brassóiak is vittek jeget. Telente
kugliversenyeket szerveztek. Gyakori volt a lakodalom. Kellemes találkozóhelye volt
a Sörkert a vadászoknak, a mészárosoknak. Április végétől október végéig minden
vasárnap majális zsibongott. Minden egyház ifjúsága külön-külön szervezte majáli-
sait, a fúvószenekarok, a tűzoltók… 

1937-ben Anna-napján temettük Katalin nagyanyámat és december 19-én ugyan-
abban az évben nagyapámat… 

György Papp Margit

Bekukkantó a hosszúfalusi Újutcába 2001 augusztusában 
Visszakukkantó Újutca. Már legalább 135 éve így hívják ezt a Nagyúttal és Mezőszélével párhuzamos, közöttük

futó utcát. Hiába keresztelték más névre, még Petőfi Sándor sem tudta kiszorítani az itteniek köztudatából. Ma már
csak egy „földműves-címer” (stilizált eke) körvonalazódik homályosan egy házhomlokzaton a XIX. század utolsó
harmadából. Ilyen házak sorakozhattak itt hajdan, mikor ezt az utcakeresztelőt tarthatták. Mára csak néhány kaputól-
kertsarkáig hagyományos telek maradt a pajta fölött is hátrafutó tornáccal, a lakóháztól a pajtát elválasztó
kocsiszínnel, az udvart a kerttől elválasztó csűrrel, a csűr és a pajta közti téren diófával, az udvaron a házzal szemben
a nyári konyhába vagy melléje épített kemencével. Mikor ezeket a házakat építették, csak magyarok lakták az Újutcát,
sőt még székelyesen is kevés házban beszéltek egy vendégeskedésnél hosszabb ideig. 

Bekukkantó 1-től 121-ig fut a házszám. 120 füst – mondták volna valamikor. Azért eggyel kevesebb, mert a 95
évesen elhunyt Dávid János bácsi házát nem lakja senki. 

„1959-ben, amikor ideköltöztem (ekkor ment férjhez a szomszéd utcából) két román család élt az utcában, N.-ék,
az ügyvédék (ide nősült, magyar lányt vett nőül) és az utca túlsó végén még egy család.” (Veress Anna) 

„Én ebben az utcában születtem. Gyermekkoromban minden házat magyarok laktak.” (Pandi Samu)  
Az utca széles. Még nem igazodott e városi szabványhoz, mert gyepesek a járdák is, melyeket fák határolnak az

úttest felől. A játékot szomjazó gyerkőcöknek még mindig paradicsom, mert az autóforgalom is (még) elviselhető. A
házak előtt padok: főként öregeknek terefere-hely. Miután Veress Anna nénivel (70 éves) bent beszélgettem, a
szomszéd ház előtti padon Pandi Samu bácsival (83 éves), majd ugyanitt az érkező Benedek János bácsival (72 éves).
Képzeletben sorra jártuk az utca házait, számba vettük, melyik cserélt gazdát 1960-tól errefelé: „D.I.-ék, D.-ék
(másik), R.Gy.-ék, Sz.-ék, T.-ék, O.-ék, K.-ék, P.-ék házába románok költöztek. O. ide nősült. G.né második férje román,
s ők egy S. nevezetű erdésznek adták el a házat. R.-ék mellett üres házhely volt, s ide románok építettek. A második házban
balról egy román kárpitos, B. lakik.” 

„P.M.-ék házába valami idegen költözött. Talán olasz, akinek a felesége román.”; „A B.P.-ék házát egy Német-
országba kitelepedett szász vette meg, akinek a felesége román.”; „F.V.-ék mellett a V.A.-ék házát valamiféle cigány
vette meg.”; „Az utca elején az első ház cigányoké lett.”; „A P.M. bácsi házát székelyek vásárolták meg. Székelyek
P.-ék is, mert katolikusok.” 

Miközben a két öreg tovább halad az elindított úton, gyorsan számolok: 121 ház; 2 ház (románok 1960 előtti évek-
ből); 15 ház (románok-ebből 1 olasz/román család, 1 szász/román család); 2 ház (cigányok); 102 ház (magyarok
lakják). 

Miközben én számolgatok, ők gyűjtögetik magukban a mondanivalót. „V.I., M.A., Cs.B., D.G., D.A., H.G.J., D. (a
suszter), K.A., K.J. felesége román; F.I. s még egy lány férje román…” Összegzek, miközben észreveszem, hogy
egyik jóságos öreg szeme jobban csillan mint eddig… 11 vegyes házasság. 

Az utca szájához nem messze van egy óvoda. Magyar csoport is működik benne. Kettőre is lett volna gyerek, de…
Kevéssel tova, a Nagyút túlsó felén az iskola. Magyar tagozata is van. Idén Négyfaluból több gyerek iratkozott román
középiskolába mint eddig. 

Hochbauer Gyula

A tudásfelhalmozó család 
A Háromfaluhoz tartozó Tatrangon sok mesterség-

hagyományozó család él, s a foglalkozásskála is e-
léggé változatos: kereskedő, fuvaros, kőműves, asz-
talos, kovács. 

Egy-egy nagycsalád különböző ágai más-más 
szakmai érvényesülést választottak. Koszta Mihály 
kőműves mindhárom fia, Árpád, ifj. Mihály és 
András kőműves lett. Ifj. Koszta Mihály fia, Levente 
a mesterség egyik időszerű oldalágát műveli, előre -
gyártott épületelemeket készít. 

A család másik ágán Koszta István (sz. 1861) mes-
terségét folytatták, a kereskedést. A fiú, Samu (sz. 
1893) is, az unoka, István (sz. 1922), s a jelenben az 
utóbbi unokahúga Erdélyi Ildikó. „Dédapám üzlete a 
Faluközben volt. Ugyanitt árult az I., II. és a IV. ge-
neráció. Az apám üzlete a román papilak melletti üz-
letben működött. Mindenik csak maga folytatta a ke-
reskedést, alkalmazottak nélkül, és maga is szállította 
az árut vegyesüzletébe, a brassói Hesseimer zsidó ke-
reskedőtől.” (Koszta István) 

Id. Csere Mihály kerekes volt, Mihály fia szintén, 
az unokája, Attila, asztalos. 

Székely Buna András 1907-ben született édesapja 
kovács volt. „Apám idejében négy kovács is dolgo-
zott Tatrangon: Imre András bá, Kajcsa Árpád, 
Komán György és Székely András. A kovácsműhely 
otthon volt. Édesapámtól tanultam a mesterséget. 
Csak úgy belenőttem.” – meséli Székely Buna András. 

Csórik István fuvarozásból tartja el családját, teher-
autója van. Apja, id. Csórik István, a kollektívban 
volt fuvaros. Anyai nagyapja, Lőrincz Mihály, Buka-
restben kenyeresszekérrel járt, majd itthon az 
ökrökkel az erdőről, a lovakkal Brassóba vagy 
Botfaluba, Hermányba fuvarozott fát. 

Hochbauer Gyula 
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Hétfalusi csángó családnevek 
Egy falu történetéről, eredetéről teljesebb képet 

kaphatunk, ha elemezzük a történelem folyamán a 
faluban használatos családneveket, ezek eredetét, 
fejlődését és összetételét, az esetleges átalakulá-
sokkal, magyarításokkal együtt. Ezt próbáljuk most 
tenni a Hétfalusi csángó családnevekkel is. 

Hétfalu 1500-ban Törcsvár uradalma alól Brassó 
zálog-birtokába került, az új adminisztrációtól szá-
mos jól dokumentált forrás maradt hátra. 

Az 1514-es összeírásnak köszönhetően Hétfalu 
lakosságát névszerint ismerjük. Kevés település 
büszkélkedhet azzal, hogy a Dózsa vezette felkelés 
idejéből ilyen pontos összeírással rendelkezik. Az 
összeírás szerint Hétfaluban a következő család-
neveket használták: Bácsfaluban a leggyakoribb csa-
ládnév a Dienes, Ruday és Nyilas volt. A Dienes csa-
lád vezető szerepet töltött be a falu életében. A tür-
kösi leggyakoribb családnevek a következők voltak: 
Szakállas, Borcsa, Kajtár, Sós (például a Sós-utca 
névadója is), Tóth, Osvát, Kis, Lackó, Székely, Ta-
más, Giró. Csernátfaluban a Deák, Törcsi, Katona, 
Szász, Kis, Gubás, Keresztes, Jakab, Zalkay, Barta, 
Gergely családnevek domináltak. A Négyfalu közül 
Hosszúfalu volt a legnagyobb. Itt a Szentpáli, Ta-
más, Gubás, Lénárt, Kovács, Vajda, Köpe, Csiki, 
Pajor, Dávid, Veres, Pozsár, Falnagy, Palkó, Teis, 
Gocsmán, Szász családnevek voltak a leggyakorib-
bak. Tatrangon a Sánta, Bálint, Máté, Koszta, Borza, 
Bartos, Sebestyén, Szász, Székely, Anderkó; Zajzon-
ban a Szegedi, Simon, Pais, Veress, Tamás, Török, 
Szász, Demeter, Vornika; Pürkerecen pedig a Csu-
kás, Dálnoki, Csernáti, Bartha, Pető, Székely család-
nevek domináltak. 

A hétfalusi csángó családneveket Árvay József 
elemezte először, megpróbálva választ találni a 
nevek eredetére, és ezáltal a hétfalusi csángók ere-
detére is. Árvay is a XVI. századi, első hivatalos 
összeírásokat használta fel. Habár Hétfalu alapítása a 
XIII. századra tehető, 1500 elején itt még csak 120 
család lakott, demográfiai növekedése csak az 1500-
as évek közepére került sor, így ezek az adatok hite-
lesnek tekinthetők családnév-elemzés szempont-
jából. A román pásztorok is csak 1540-től kezdődően 
kezdtek a falvakba betelepedni, így az 1514-es, 
1526-os, 1533-as összeírások, még a lakosság eredeti 
magyar összetételét mutatják. 

Ezekben az időkben a családnevek 89%-a ma-
gyar, 7%-a szász, 4%-a pedig szláv vagy román ere-
detű volt. Hét családnév (Czell, Filbart, Gocsman, 
Henzer, Oszvald, Pajor, Tejcs) alatt élő tizenkét 
család neve szász eredetű, nyolc család (Bucsin, Bu-
din, Buna, Irkon, Koszta, Pozsár, Tátuly) neve ro-
mán vagy szláv eredetű beköltözőkről és a magyar-
ságba beolvadtakról tájékoztat. 

A szász lakosság-összeírók hallás után írták le a 
magyar neveket, így ezeknek nagyon sok változatát 
tartalmazzák a források. Ezeket a névváltozatokat elő-
ször beazonosítani kellett, majd átírni mai helyesírási 
alakba. A szász összeírók jó munkát végeztek, hisz 
minden személy mellé odaírták nemzetiségüket is, így 
pontos, és teljes adataink vannak ezekből a „kezdeti” 
évekből. Árvay így elemzi a csángó családneveket: 

„Megvizsgálva és osztályozva e neveket, kitűnik, 
hogy a magyar nyelvi eredetű családnevek kétötöd 
részét azon nevek képezik, amelyek egymástól 
függetlenül rendszerint minden közösségben kelet-
kezni szoktak (Bíró, Csontos, Deák, Fazakas, Fekete, 
Fodor, Gubás, Halász, Hegedűs, Katona, Kerekes, 
Kis, Kovács, Nagy, Pap, Polgár, Rab, Retkes, Sánta, 
Sós, Szakálas, Takács, Vak, Varga, Veres). Jellem-
zőnek kell azonban tartanunk, hogy a családnevek 
egy másik kétötöde személy- és becenevekből vált 
családnévvé. Bár megfelelő összehasonlítási anyag 
nem áll rendelkezésünkre, mert a Székelyföld és 
Erdély más vidékeinek közép- és újkori családnevei 
nincsenek még összegyűjtve, de a  személynevek 
ilyen gyakori családnévvé válásának sajátsága mai 
tudásunk szerint székelyesnek tartható. E család-
nevek – Albert, Anderkó, Ádám, Balázs, Barla, 
Barabás, Barta, Bálint, Boldizsár, Birtalan, Cirmes 
(a későbbi években Cirmis, Cirves, Cirvis alakban is 
írták, s szerepel a Kovács, Pais, Pető családokban 
személynévként is.), Dániel, Dávid, Demjén, Dénes, 
Domokos, Domonkos, Ferenc, Fórizs, Gergely, 

Gyárfás, György, Gyurka, Illés, Imre, István, Jakab, 
Jankó, János, Kelemen, Lackó, László, Lénárt, 
Lőrinc, Lukács, Márton, Máté, Mihály, Miklós, 
Orbán, Palkó, Pál, Pető, Péter, Pongrác, Sebestyén, 
Simon, Tamás (Az 1526. és 1533-47. években mellet-
tük szerepel még az Ambrus, Ábrahám, Bartalus, 
Bence, Benedek, Demeter, Gyerkó, Györke, Meny-
nyhárt és Zakariás családnév is.) –, s ezen család-
nevekké vált személyneveken kívül még használatos 
férfi személynevek – Andorjás, András, Antal, Barta-
lus, Benedek, Demeter, Gál, Gáspár, Gothárd, Kele-
men, Keresztély, Lázár, Mátyás, Miklós (Az 1526. és 
1533-47. években ezeken kívül Ágoston, Bartos, 
Fábián, Ince, Kálmán és Zsigmond személynév is 
feltűnik.) –, valamint a női személynevek – Anna, 
Apolonia, Ágota, Benedika, Dorottya, Erzsébet, Fru-
zsina, Ilona, Katalin, Kerinka, Klára, Luca, Orsolya, 
Piroska, Vernika – nemcsak a szomszédos Három-
székből, hanem Csíkból és Udvarhelyről beköltö-
zöttekre is utalnak, s vannak köztük olyan személy-
nevek is, amelyek a székelységből nem ismeretesek. – 
Végül a magyar nyelvi eredetű családnevek fenn-
maradó egyötöd részébe azok a nevek sorolhatók, 
amelyek az idegenből beköltözöttekre általában 
biztosan világítanak rá. Közülük néhány megálla-
pítható barcasági (Törcsi), háromszéki (Dálnoki, 
Szacsvai), egykori fehérvármegyei (Rudai) és ma-
gyarországi helységnevekre (Szegedi, Szilágyi, 
Szalkai), mások közelebbi meghatározás nélkül 
Csíkra (Csíki), Erdélyre (Erdélyi), s a minden falu-
ban megtalálható Székely családnév általában a 
Székelyföldre mutat, mint e csángók egykori lakó-
helyére. Ugyancsak más vidékről beköltözöttekre, de 
egyben a csángókba már e korai időkben beolvadt 
másfajúakra utal hét Szász nevű, s egy-egy Oláh, Tót 
és Török nevű család neve. Nem csak kicsinysége 
miatt tartható magyarnak az idegen családneveket 
viselők e rétege, hanem azért is, mert e szóban forgó 
családnevek már első megjelenésükkor magyaros 
nyelvalakot öltenek, viselőik pedig a német lakosság-
összeíró lejegyzésében is kizárólag csak magyar 
vagy magyar nyelvi alakú személynevet viselnek. A 
felsorolt családneveken kívül még a következő 
családnevek fordultak elő: Bakó, Borcsa, Cegő, 
Cservási, Kajtár, Karandás, Kokusi, Konkoly, Köpe, 
Pais, Panga, Pani, Vajda. Ezek közül egy-kettő 
esetleg idegen eredetű is lehet, túlnyomó többségűk 
pedig, amellett, hogy magyar, semmi másféle követ-
keztetés levonására nem alkalmas. Az első össze-
írások Hétfalu magyarságát már bizonyos fokig 
kevert népnek mutatják. A keveredésben azonban 
nem a másfajú néhány szász és rumén, hanem a 
hétfalusi vármegyei törzsmagyarság közé beköltöző 
székelyek beolvadása volt a lényeges és a döntő 
következményű. A hétfalusi csángók fajiságára min-
den vonatkozásban ez nyomta rá a bélyegét”. – vonja 
le a végkövetkeztetést Árvay. 

A Gocsmány név 
A barcasági szász falvak hatására a csángó-

magyar Tízfaluban és Brassóban is az egyházközség 
világi elöljáróját gocsmánynak nevezték. A szó 
eredete a tisztség német elnevezésére vezethető 
vissza (der Gottesmann = egyházfi, „Istenes em-
ber”), és több változata ismeretes a csángó vidéken: 
gottmány, gocsman, gocsmány. Az egyházi jellegű 
ügyintézés mellett a gocsmánynak világi feladatai is 
voltak. Amint a törcsvári számadásokból is kitűnik, a 
lelkészekkel közösen kezelték a Brassó város tulaj-
donát képező hétfalusi malmok jövedelmét, ők 
szedték be a földesúrnak járó malomvámot is. E-
mellett a hétfalusi gocsmányok intézték az egyház-
községeknél szükséges építkezéseket és javítási 
munkálatokat. Például az 1606-os törcsvári szám-
adásban külön tételként szerepel az az összeg, 
amelyért a pürkereci gocsmány 25 szál deszkát adott 
a papilak számára. 

A Brassó igája alatt lévő Hétfaluban nem akárki 
lehetett gocsmány. Az egyházi hatóságok félté-
kenyen őrködtek, hogy az egyházközségek élére 
csak megbízható papok és gocsmányok kerüljenek. 
Szeli József hosszúfalusi lelkész és csángó krónikás 
így fogalmaz: „Mi magunk is emlékszünk arra, hogy 
M. Fronius Mark és Neidel Pál brassói főpapok a 
barcai magyar ecclesiákban való inspectiojukat oly 
szorosan tartották, hogy sehová sem pap sem gocs-
mány náluk nélkül nem kerülhetett”. Ezzel szemben 

viszont a csángó lelkészek és gocsmányok pénzbeli 
és egyéb juttatásokat kaptak a brassói tanácstól. 

A Gocsmány név, mint családnév, Hétfaluban már 
1514-től ismeretes. A Dózsa-lázadás évében Gocz-
man Jorg Hosszúfaluban adófizető jobbágy volt. 
Később egyre több okmányban, népszámlálási jegy-
zékben feltűnik, és máig is élő családnév. 

 
A Csukás név 
A Csukás 1958 m magas hegyvonulata a hétfalusi 

táj egyik ékessége. Hasonlóan Hétfaluban ma is igen 
elterjedt családnév a Csukás név. Joggal vetődhet 
fel, tehát az a kérdés, hogy ki lehetett az a Csukás 
nevezetű egyén, vagy család, akiről a hegység a 
nevét kapta. Ez a hegynév csak a XVI. században 
jelent meg, az ezt megelőző krónikákban, térképeken 
a Petrócz, Pietrosz (Pietros, Petros Mons) havas-
nevek szerepelnek. Dr. Binder Pál történész szerint a 
név eredetére nézve két lehetőség van: 
1. A Csukás név már a XVI. században okleve-

lesen kimutatható név Hétfaluban. A kérdés csupán 
annyi, hogy lehetett-e egy csángó Csukásnak 
legelője, kaszálója vagy telke a hétfalusi határon 
kívül eső, a bodolai Béldiék és a brassóiak által 
egyaránt perelt vidéken? A brassói levéltárban 
található dokumentumokból egyértelműen kitűnik, 
hogy a Csukás hegység, és vidéke Brassó határa volt 
és a brassói hatóságoktól bérelték Hétfalu csángó 
jobbágyai és zsellérei, erre a vidékre számos csángó 
telepített esztenát vagy bérelt kaszálókat. Így 
könnyen megeshetett, hogy egy Csukás nevű 
csángónak kaszálója legyen az említett havason, s 
idővel róla nevezték el azt. 

2. A XVII. század elején élt Brassóban egy 
Csukás István nevű, csángó származású személy, aki 
eleinte a törcsvári vám alkalmazottja volt, majd a 
brassói darabontok hadnagya lett. Abban az időben a 
bodzai vámház és a havasok között – így a Csukás 
hegységen is – a brassói darabontok hadnagya jelké-
pezte a törvényességet, a középkorban nem a tömösi 
szoros, hanem a bodzai út volt a legfontosabb 
összekötőút Erdély és Oláhország között. Könnyen 
lehetséges, hogy a havas akkori uráról, Csukás 
Istvánról kapta a nevét. 

A Falnagy név 
A hétfalusi csángók körében mai is igen gyakori 

családnév a Falnagy vagy ennek származékai, pl. 
Köpefalnagy. Ezekben a falvakban a földközösség 
vezetőjét, a falubírót nevezték falnagynak vagy 
folnagynak (= falunagy, folnogh, németül Hann, 
latinul villicus). A falnagy helyettese az előző évi 
falnagy, az öreg falnagy volt, valamint a kisbírónak 
megfelelő provillicus. A középkori falvak vezetősé-
géhez tartoztak még az esküdt polgárok és a tizede-
sek is. A falnagy elnevezést csak Hétfaluban, német 
megfelelőjét csak a brassói szász falvakban használ-
ták. Például Apácán és Krizbán is már a bíró tiszt-
ségnevet használták. A Barcaság peremén elhelyez-
kedő falvakban pedig a kenéz elnevezést használták. 

1514-ben Hétfalu falnagyai a következőek voltak: 
Bácsfalu: Dienesch Miclosh folnogh, Törkös: Twmes 
Antal folnogh, Csernátfalu: Törzi János folnogh, 
Hosszúfalu: Lénárt Benedek folnogh, Tatrang: Borza 
Andreasch folnogh, Zajzon: Tamaschi folnogh, 
Pürkerec: Ystwann folnogh. 

1781-ben Zajzonban Rab Mihály volt a falnagy, 
Zajzoni Rab István csángó költő földműves édes-
apja, aki hét évig viselte a falubírói hivatalt. 

Kovács Lehel István 

A szövegeket gondozta: Bacsó Ildikó. 
Készült a hétfalusi Disz Tipo nyomdában. 
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