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B o l d o g  ú j  é v e t !
Így szoktuk köszönteni egymást az új év

kezdetén, és e köszöntésben burkoltan u-
gyan, de megfogalmazódik egy emberi ér-
zelem, amely nem más, mint a félelem. El-
gondolkodtam azon, vajon miért van az,
hogy boldogságot akarunk, és mégis félel-
met sugallunk? Miért rontja el a félelem a
mi boldogságunkat? Miért félünk?

*
Gyermekkori emlék jut eszembe, ami-

kor ismeretlen helyre kellett eljutnom, an-
nak ellenére, hogy tudtam, odaérve min-
den szép és jó lesz, az odavezető út mégis
félelemmel töltött el. Talán az ismeretlen
az, ami elrontja a mi boldogságunkat. A jövő
ismeretlensége félelmet szül bennünk.

Azon is elgondolkodom, hogy igen nagy
szerepet játszik a modern ember gondol-
kodásmódja, életvitele, szemléletváltozása.

Naponta tapasztalom, hogy az emberiség
elveszítette az Istenbe vetett hitét, a vallás
gyakorlását elhanyagolta, meggyengült ön-
bizalma, a teremtő és szerető Isten gond-
viselő jóságának helyébe a mindennapi
megélhetés, a pénz, a gazdagság és a neki
tulajdonított hatalom került!

Azért fél az ember az „új évtől” és egyál-
talán az újtól, mert nem tudja, hogy mind-
az, ami neki biztonságot nyújt, nem tűnik-e
el egyik pillanatról a másikra, az ördögi kör
beindul, és nem hagyja nyugton. Valójában
a létbizonytalanság rombolja emberi bol-
dogságát. Fél, keresi a megoldást, nem ta-
lálja – nem is találhatja –, mert nem jó he-
lyen keresi.

*
A fontos az, hogy nem tudunk mit kezdeni

a félelmeinkkel. Az 1 Jn 4,18-ban olvas-
hatjuk, hogy: „Isten tökéletes szeretete ki-
űzi a félelmet”. Meg kell tehát tanulnunk
Istenben bízni, bármilyen félelem vesz is
körül bennünket. János evangélista oly cso-
dálatosan írja az ő evangéliumának 16. fe-
jezetében, ahol Jézus a jövőben bekövet-
kező dolgokról beszél, hogy: „A világban
megpróbáltatások érnek titeket, de bíz-
zatok, én legyőztem a világot.”

Íme a Szentírásból két megoldás a mi
problémáinkra! Ahhoz, hogy az új évet a
maga teljességében meg tudjuk élni, és
egyáltalán el tudjuk fogadni életünkben az
újat, és ne féljünk tőle, szükséges és elen-
gedhetetlen, hogy újra tudjuk szeretni az
Istent, mindennél jobban, illetve bízzunk
benne feltétel nélkül. Ez valóban boldoggá
tudja tenni életünket, ezen felül pedig tuda-
tosabban tudjuk megélni emberi életünk
minden pillanatát. Ehhez szeretnék egy új
évi jókívánságot csatolni (Túrmezei
Erzsébet Újévi kérés című versét):

Láttam, Uram,
Egyik béna volt, a másik aszott, sárga...
Vagy nem volt lába...
De a Te fényed hullt a betegágyra!

Hitükkel elrejtőztek Nálad,
És úgy hordozták mázsás terhüket
A Te erőddel, mint a szalmaszálat.
És láttam szalmaszál alatt roskadozókat.

Mert mázsás teher
Könnyű, mint kis szalmaszál – Veled!
De nélküled
A szalmaszál is mázsás súly lehet.

Új évbe indulok,
És nem tudom, mi vár rám.
Csak azt tudom: velem vagy, nem

    hagysz árván.
Csak azt tudom: utam már kijelölted.

Mint bízó gyermek járhatok előtted.
Te mérsz ki bút, örömet, munkát, terhet,
S irgalmad mindegyikébe áldást rejtett.
Csak egyet adj: hogy cél iránt haladjak,
Hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak.

És ha szereteted mázsás teherrel
Tenné próbára ezt a gyenge vállat,
Segíts úgy vinni mázsás terhemet
A Te erőddel, mint a szalmaszálat.

„Isten erejével a mázsás teher
Könnyű, mint a szalmaszál,
Nélküle mázsás súly a szalmaszál is.”

Márton István

Bor ica   a  brassó i  múzeumban
Zajzoni Rab István úgy tárta a világ elé

ezt a hétfalusi népszokást 1861-ben Az
Ország Tükrében közölt leírással, hogy el
is búcsúzik tőle: „mint sok más ősi ünnep-
pel sírba szállt.” Már a szöveg bevezető
részében jelzi, hogy a múltból idézi a szokást
és az ismertetőből egyértelmű, hogy ő ma-
ga soha nem járta.

A szokást kuriózumként bemutató színes,
hangulatos részletezése a boricabemuta-
tók és -tanulmányok hivatkozási alapszö-
vegévé vált. Orbán Balázs megelégszik
azzal, hogy teljes terjedelmében átveszi, a-
kárcsak Kolumbán Lajos.

A kutatást Horger Antal tereli az össze-
hasonlítások irányába: a kukák szerepében
sámánisztikus értékek nyomait vélte felfe-
dezni. Domokos Pál Péter történeti kuta-
tásai és Könczei Csilla etnoszemiotikai vizs-
gálódása után bizonyára hosszú ideig újat
nem lehet majd mondani erről a csodával
határosan hamvaiból egyre újratámadó szo-
kásról.

*
A brassói Néprajzi Múzeum múlt év végi

kiállításával a románság számára fedezi fel

a hétfalusi magyar szokást. (Előfordulhat,
hogy a felfedezés öröme a múzeum kutatóit
olyan területekre sarkallja, amelyeket ma-
gyar néprajzos nem próbálgatott boricakér-
désben.)

A hajdani szász múzeum gyűjteményéből
olyan boricakellékek kerültek  napvilágra,
amelyek évtizedek óta raktáron lapultak.
Ez volt a kiállítás legfőbb tartalmi megle-
petése: az 1887-ben szerzett lapockák és
kukamaszkok, boricapálca, bikacsök. Szer-
vezési siker volt, hogy a megnyitóra a ha-
gyományt éltető három falu: Tatrang, Zaj-
zon, Pürkerec egy-egy boricás csapata min-
tát „rúgott” (mutatott) abból, ami az ő falu-
jára jellegzetes. S a nézőtéren ott volt több
hajdani „vatáf” is.

A hazai magyar néprajzos szaktekinté-
lyek közül dr. Pozsony Ferenc, a Kolozsvári
BBTE néprajz tanszékének tanszékvezető
tanára emelte a megnyitó rangját, megkö-
szönve a boricások értékőrző igyekezetét
s gratulálva a Néprajzi Múzeum teljesít-
ményéhez.

(Folytatása a 2. oldalon)
Hochbauer Gyula
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H é t  p á r  c s i z m aBor ica  a  brassó i  múzeumban
(Folytatás az 1. oldalról)

Szintén szervezési bravúrnak számít az
a boricás fényképsorozat, amellyel a mú-
zeum lepte meg az érdeklődőket. A kiad-
ványt szerkesztő Gabriela Chiru, a borica-
kutatásba lelkesen belekóstoló Alina Man-
dai, a kivitelezést tervező Anca Crăciun
mellett a fényképész Udvardi Árpád mun-
kája európai színvonalú. Egy barcasági ma-
gyar népszokás európaiságának 21. századi
elfogadtatására tett kísérletet a múzeumot
igazgató Ligia Fulga asszony irányította
brassói román néprajzos csapat.

A boricáról készített rövidfilm a szokás
mai változatával ismerteti meg a múzeum-
látogatót.

Ajánlom ezt a kiállítást városinak és fa-
lusinak egyaránt. Példaértékű és érdekes,
ahogyan más kultúrába születettek szólal-
tatják meg múltunk egyik titokzatos  ha-
gyományát.

Noha az idő nem felfedi, inkább növeli a
titkokat, az utóbbi tizenöt év nemcsak a bo-
rica színpadi mutatvánnyá való torzulá-
sát – változását – ösztönözte, hanem foly-
tonosan ébren tartotta a kutatók érdek-
lődését, akik hosszabb kapcsolatot tartottak
fenn a szokásgyakorlókkal. Párbeszédük
olyan tartalmakat tudatosított a három-
falusiakban, amelyek kiürültek a közösség

emlékezetéből. Ha a borica rituális kellé-
keinek (lapocka, kuka, álarc, csákány, pálca,
bikacsök, kukakorbács, pintin) időbeli
változatait egymás mellé tehetjük, a különb-
ségek olyan kérdéseket fogalmaznak meg
bennünk, amelyek a szokás működéstörté-
netére is rávillantanak.

E működés folyamán a szokást valószí-
nűleg létrehozó lényeg egyre kopik. A kö-
zösség saját hagyományához való viszonyu-
lását nemcsak a „változó idők” befolyásol-
ják, hanem a betiltások, feltételes újraen-
gedélyezések, a szokásfenntartást ösztönző
értelmiségiek, a szerepeltetés, a gyűjtők, a
kutatók.

A borica divatja időnként fel-felerősödik,
s ilyenkor nemcsak beavatottak fordulnak
felé, s ráadásul még a beavatottak szándéka
sem mindig tiszta.

*
Nézem a 19–20. század fordulóján ké-

szült (Horger-féle)  képet a borica rituális
kellékeiről, a szokásgyakorlókról készített
sok-sok fényképet, s a hajdani szász múze-
um megőrizte tárgyakat a brassói Néprajzi
Múzeum kiállításán, s úgy érzem, jó, hogy
a mostani kiállítás felélesztette körülöttünk
a boricáról folyó beszédet s a szokáselemek
és a közösség, illetve közönség közti pár-
beszédet.                   Hochbauer Gyula

Még karácsony előtt, 18-án délelőtt a fű-
részmezei evangélikus egyház tanácster-
me Négyfalu utóbbi évtizedeiben is ritka
esemény színhelye volt: 18 adományozó 7
pár tánccsizmát adott át a házigazda Kajcsa
László evangélikus lelkésznek.

A közösségérdekű cselekedet kezdemé-
nyezője Dávid István tanácsos. „Az ötlet
már régóta motoszkált bennem. Elindul-
tam vállalkozóinkhoz gyűjteni. Volt, a-
kikhez én kopogtam be, és olyan is, aki
tudomást szerzett a tervről s maga hoz-
ta be hozzám a felajánlást: volt, aki egy
pár csizma, volt, aki egy csizma árát
(12-12 millió lejt Dávid István tanácstag,
Tóth Gábor vállalkozó; 6-6 millió lejt
Jónás András alpolgármester, Osváth
Mihály, Balázs Mihály, Tóth Csaba,
Nagy Károly, Dávid Csaba vállalkozók;
4 millió lejt Lőrincz István tanácstag;
3-3 millió lejt Magdó János, Dávid Ist-
ván vállalkozó, Gocsmán János vállal-
kozó, 2-2 millió lejt Buda Márton, Papp
Béla, Kónya Sándor, Vajda András,
Bacsó Éva vállalkozók; 1 millió lejt Tóth
András mezőgazdász). Mikor a szük-
séges pénz kétharmada megvolt, csiz-
madia után néztem, és beszereztem az
anyagot... Azért lett éppen 7 pár, mert a
7 pár táncos Hétfalut is jelképezheti...
Tavaszig a ruhákat is elkészíttetjük. Ad-
dig a táncosok próbálhatnak... Pártás
magyar ruhákat varratunk. Azért dön-
töttünk ilyen változat mellett, mert gyer-
mekkoromban ilyen pártás ruhát visel-
tek a táncosok. Székely ruha volt, s van.
Amilyent mi csináltatunk, az különböző
tájegységek népviseletét összegezi” –
mesélte Dávid István.

Arról a lehetőségről sem mondtunk le,
hogy időben legyen 7 női csángó ruha, u-
gyanis mikor a templomunk centenáriumát
ünnepeltük, egész Négyfaluból többnyire
darabonként 5 csángó ruhát tudtam össze-
szedni – mondta a tiszteletes.

Arra a kérdésre, hogy kinek a lábára ke-

rülnek majd ezek a csizmák, a válasz biza-
kodó volt, ugyanis Négyfaluban jelenleg két
magyar néptánccsoport működik: a Kék-
nefelejcs és a Kis Gergelem. Ezek közül a
táncosok közül akar egy olyan csoportra
valót verbuválni Kajcsa László, amely a
közeljövőben a Magyar Ház szerepét is
vállaló hosszúfalu-felszegi Diakóniai és
Imádságház mellett fog működni. „Ide,
ebbe a központba mindenféle kulturális
egyesületet be kell vonni. Mindenki he-
lyet kap, aki vállalja, hogy a mi égiszünk
alatt működjön. Bizonyára, ha elkészül
az épület, akkor a működését biztosító
támogatók is kerülnek majd. Hiszem,
hogy rég kívánja Négyfalu magyarsága
ezt a kultúrházat... Megtöltik majd.”

Egy hónap is eltelt már az imént idézett
esemény és a köréje font szavak óta.

Kiket is hordott össze ide, Hétfaluba év-
századok óta magyarnak a sors?! Székelyt,
sok felőlről, többféle csángót és másmilyent
is sokfélét. S mindez  csak vallása szerint
tartozik ma a középnagyságrendű közös-
séghez. Mi alakítja hosszabb-rövidebb idő
alatt a hétfalusi, négyfalusi öntudatot? Mert
még ma is létezik ilyen, minden ellenkező
vélemény dacára. Volt idő, mikor a
népviselet is kifejezte és éltette is ezt a
tudatot. A hétfalusi csángók népviselete
azt közölte, hogy aki ilyent visel, az hétfalusi
csángó, s emellett a viselet családi, vagyoni
helyzetéről is szólt, s réges-régen bizonyára
a nemzetséghez tartozásáról is (Seres
András feltételezése szerint az inggallér-
hímzet, vagy Könczei Csilla szerint a bori-
calapocka). A viselet ilyenformán kétféle
jelrendszerrel beszélt: egyiket csak az illető
közösséghez tartozók értették, mint bea-
vatottak; másikat pedig a tágabb világ. Az
utolsó hétfalusi csángó népviselet-változat
azt is elmondja a világnak, hogy viselője
szászok és románok közelségében él, s a
polgárosodás milyen szintjére jutott. A hét-
falusi magyart ez a ruházat jelenítette meg
a környező világban, bármilyen vidékről is
telepedett ide.

A pártás magyar ruha a népviselet lé-
nyeges eredeti funkcióit nélkülözi, színpadi
szereplésre, ünnepélyes hangulatkeltésre
tervezték, s viselését a népiességnek a mű-
viségbe csúszó változata terjesztette el.
Majdnem hozzá hasonló absztrakció a szé-
kely népviselet is, hiszen eredeti szerepét
a kisebb tájegységben működő jelentésvi-
lága révén töltött be.

Hétfaluban a magyar ruha – román ruha
megkülönböztetés miatt vélik jogosultnak;
míg a csángó viselet inkább a szomszédos
székelytől való különbséget kívánja a nép-
viselet nyelvére lefordítani. Csakhogy a
népviselet a nyelvtől különböző jelrendszer,
melyet ma itthon is kevesen értünk.

Hochbauer Gyula

A kolozsvári Napsugár Kiadó
gondozásában, a Hétfalusi Magyar

Művelődési Társaság
közreműködésével, Tomos Tünde

rajzaival megjelent A zöld király fia
című hétfalusi csángó népmese

alapján készült kifestőkönyv.
A mesét Horger Antal gyűjtötte.

A  n ő e g y l e t i  m u l a t s á g
Karnevál herceget immár elkergették

trónjáról: a farsang fejedelmének víg és bo-
hó kedvű uralma letűnt, és itt a böjt... de
mielőtt egy esztendőre elbúcsúzott volna
tőlünk a jókedv ura, rendeztetett hétfalusi
híveivel egy olyan fényes és pompásan si-
került búcsúestélyt, amelyikre bizonyára a
legjobb kedvvel fog visszaemlékezni a jelen
volt közönség még a jövő farsangon is. Paj-
zán kötődéssel röppentek be az Eleven Új-
ság szellemesen és finoman csipkedő ra-
kétái. Az előadók közül Nagy Dénesné úrnő
a „Prológ”, Török Irén a „Telefon tudósí-
tások”, Killyéni Erzsi „Az előfizetési felhí-
vás”, Medgyaszay V. „A rikkancs dala”
előadásával arattak zajos sikert és megér-
demelt tapsokat. Herszényi Andor és Gá-
bos Győző stb. a más közlemények, rövid
hírek előadásával fokozták a jókedvet, sőt
az Eleven Újság befejezése után Herszé-
nyi Andor újból megjelent a színpadon egy
csomó hírrel, hirdetéssel és szerkesztői ü-
zenettel, amit éppen a Hétfalu szerkesz-
tőségéből sikerült elemelnie.

Ezután egyenruhában mutatták be az a-
mazontáncot a Csáki leányok, Sánek Sári,
Medgyaszay V. és Kökösi Mariska, akik a
táncmulatságon is jelmezesen vettek részt.
Ügyes produkciójukat a közönség tapsa és
újrázása folytán meg kellett ismételniük.

A vacsorát a nőegylet szolgáltatta, s a

kiállítás és felszolgálás körül igazán fárad-
hatatlan volt Sipos Jánosné és Paizs
Györgyné úrnők, Simon Anna és Veres I-
duska kisasszonyok.

A felszolgált ételek jóságát igazolja a pusz-
títás, amit a közönség művelt bennük, miu-
tán a jókedv meghozta a jó étvágyat is. Az-
után kezdődött a tánc, amely zavartalan lel-
kes és víg hangulatban egészen a hajnali
órákig tartott. Számbeli adatok még nem
állnak rendelkezésünkre a mulatság anyagi
sikerének nagyságáról, de bizonyos, hogy
az is megfelel a várakozásnak.

Killyéni Endréné nőegyleti elnöknő oda-
adó buzgósága és lelkes munkássága – a-
miben egész családja kivette a megfelelő
részt – valóban olyan szép eredményeket
mutat fel, hogy még azok is, akik a megelőző
rendszerben távol maradtak a nőegylettől,
most támogató barátaiul szegődtek. Kie-
melkedő a rendezőség ügyes körültekintése,
s a buzgó pénztárnok, Könczey Viktorné
úrnő és Demes Péter ellenőr fáradságot
nem ismerő tevékenysége.

Jelen voltak Brassóból: Kupcsay Já-
nosné sz. Molnár Júlia úrnő, Póka Dezső
dr. tb. megyei főorvos nejével és Orbán
Ferenc derestyei állomásfőnök és neje.

(Folytatása a 4. oldalon)
Hétfalu, 1907. február 14.
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1 5 5  é v e  s z ü l e t e t t
Sipos Jánosné Bereczki Anna
(Bácsfalu, 1850. január 27.–
Bácsfalu, 1926. március 29.)
„A csángók Nagyasszonya”

Jánosné – A hétfalusi csángó nők
tiszteletük jeléül.”

• 1894-ben megismételte segélyakció-
ját,  és 34 tanulónak juttatott ruhát és
lábbelit.

• 1896-ban részt vett a millenniumi ki-
állítson, ahol csángó szobát rendezett
be. Maga Erzsébet királyné is vásárolt
tőle csángó szőttest.

• 1898-ban a csernátfalusi egyháznak
egy fekete selyembársony koporsó-
terítőt ajándékozott.

• 1900: ifjú jogász korában meghalt Béla
fia. 22 növendéknek és 30 óvodába
járó kisgyermeknek juttatott ruhát és
lábbelit. Emellett gyermeknapokat is
szervezett, mert rájött arra, hogy a
gyermeknevelés terén még nagyon
sok a tennivaló. A párizsi világkiállítá-
son is részt vettek csángó szőttesei.
1600 korona segélyt juttatott a Gyám-
intézetnek.

• 1901-ban nagyterítőt ajándékozott a
csernátfalusi templomnak.

• 1906-ban a csángó házi szőttes ipar-
ágát magas szintre fejlesztette. Or-
szágszerte, sőt külföldre is ő küldte
eladásra a csángó szőtteseket.

• 1907: az új csernátfalusi oltár és ol-
tárkép elkészítésére 1000 koronát a-
jándékozott.

• 1912-ben új oltárképet ajándékozott a
zajzoni egyháznak. Nagy horderejű, fá-
radságot nem kímélő munkával meg-
vette Zajzonfürdőt Brassó városától,
és lányával nekilátott korszerű kiépí-
téséhez, villákkal, fürdőszállodával való
ellátásához. Három hazája volt: Bács-
falu, Csernátfalu és Zajzon. Egyikről
sem feledkezett meg, mindegyik sorsát
szívén viselte.

• 1914: Sipos János halála. Az egyház-
nak két érckályhát ajándékozott.

• 1926. március 29.: meghalt Bácsfa-
luban.

Életműve: segélyakciók, több mint 110
szegény gyereknek juttatott ruhát és láb-
belit; adományok templomok, egyházak és
a Gyámintézet számára; Zajzonfürdő kor-
szerűsítése; Csernátfalu járdáinak helyre-
hozása és az utcák fásítása; a csángó szőt-
tesek népszerűsítése; Kossuth Lajos szem-
fedőjének és halotti párnájának elkészítése.

1898-ban először írta le a hétfalusi csángó
hímzésmintákat: csokros bogár, pogácsa
hím, szárnyas minta, kicsi szász hím,
kettős alma, kicsi török alma stb.

*
2002-ben a Négyfalusi Városi Tanács

díszpolgárrá avatta, és Bácsfaluban utcát
nevezett el róla.

Kovács Lehel István

A református egyházközség múltja
A hosszúfalusi református

egyházközség megalakulása és
első évei az egyházi

jegyzőkönyvek alapján

A négyfalusi reformátusok akkortájt
szerveződő hitközösségének első jegyző-
könyvét 1873. május 18-án írták, de Hét-
faluban ennél jóval előbb éltek – az 1542–
44-es honterusi reformáció után többségi
evangélikus vallásúak mellett – refor-
mátusok is. A Szabó Ferenc bodolai refor-
mátus lelkész elnökletével tartott gyűlés
részvevői kérték Csiszér Gábor esperest,
hogy alakíthassanak egy bodolai református
egyházközséghez tartozó filiát.

1874. március 1. A leányegyházközség
lélekszáma 95. Bielk Albert akkori brassói
magyar királyi tanfelügyelelő jóváhagyását
kérték, hogy  istentiszteletüket a hosszúfa-
lusi faragászattal egybekötött népiskola szá-
mára kibérelt egyik helyiségben tarthassák.
A tanfelügyelő javaslatára  Molnár Viktor
akkori hosszúfalusi evangélikus lelkésznél
próbálták elérni, hogy az evangélikusok
templomában az ő istentiszteletük után tart-
hassanak református istentiszteletet. Elu-
tasító választ kaptak. Ezután határozták el,
hogy telket vásárolnak, melyre templomot
építenek maguknak.

1882. december 3. A Molnár János
brassói református lelkész elnökölte köz-
gyűlés elhatározta:

1. A leányegyházközség a brassói anya-
egyházhoz csatlakozik.

2. Felkérik Nagy Imre lelkészt, hogy i-
dőnként Brassóból jöjjön ki Hosszúfaluba
istentiszteletet tartani.

3. Felkérik a népiskola gondnokságát,
hogy adjon át egy termet az istentiszteletek
megtartására.

4. Válasszanak egy vezető testületet,
mely a következőkből álljon: főgondnok,
jegyző, megyebíró (ki egyben pénztáros is),
presbitérium, két egyházfi.

5. A lelkészt felkérik, hogy egy évben

12-szer, mégpedig minden hónap első va-
sárnapján délelőtt 10 órától és sátoros ün-
nepeken tartson istentiszteletet és az úrva-
csoraosztást előzetesen hirdesse ki.

6. A lelkész mellé egy szakértő énekve-
zér szükséges.

7. Az úrvacsoraosztáshoz szükséges ke-
nyérről és borról a gondnok kötelessége
gondoskodni.

1883 februárja. Az állami felső népis-
kola helyiségében levő imateremben tartott
gyűlésen Pávai Vajna Elek országos ügy-
véd felajánlotta, hogy haláláig évente 50
forinttal segíti az egyházközséget.

1884. július 3. A Nagy Imre brassói se-
gédlelkész helyére kinevezett Zsigmond
Károly hitoktató és segédlelkész felaján-
lotta, hogy az addigi kötelező havonkénti
egy istentisztelet mellett minden hónapban
még egyet tart az utaztatás biztosítása fel-
tételével.

1886. április 11. Az a telek, amelyre a
pénzt gyűjtötték, eladódott, de van a Köz-
ségházán fölül két, az egyházközség céljaira
alkalmas, egymás melletti eladó telek

1886. szeptember 27. Szász Domokos
püspök látogatta meg a leányegyházköz-
séget. A közgyűlésen részt vett Csiszér Gá-
bor esperes is. A püspök felhatalmazta a
presbitériumot, hogy a körlelkészi lakáste-
lek-vásárláskor alkut kezdhet 2500 forintig,
sőt, vásárt is köthet olyformán, hogy a 2500
forintot az egyházkerület igazgatótanácsá-
nál, az esperesség útján és ellenőrzése mel-
lett 30 évi kölcsönre kérje.

Ennek évenkénti törlesztése részben az
egyházközség szorgalmi pénzeiből, részben
az állami igazgatótanács útján kérelmezen-
dő segédeszközök által történne.

1886. december 1. A püspök jóváhagy-
ta a Hosszúfalu központú református kör-
lelkészi állomás megszervezését, melynek
díjazására az Egyetemes Convent 300 fo-
rint, az állami igazgatótanács 200 forint, a-
zaz együtt 500 forint állandó segélyt sza-
vazott meg és emellett telekvásárláshoz 500
forinttal járult hozzá. Az esperes javaslatára
bevezették az egyháztagok számára az évi
jövedelmük 1%-ának megfelelő papi kepe
fizetését. Emellett a lelkész díja esketésért,
temetésért 1-1 forint, keresztelésért 50
krajcár.

A Derestyében, Alsó-, Felsőtömösön és
Predeálon lakó reformátusok is a hosszú-
falusi egyházhoz szeretnének tartozni. Ezek
egyházfenntartó járulékának 75%-a a
körlelkész fizetését pótolná, 25%-a az egy-
ház vagyonához csatoltatna.

Megvásárolták a két telket: a hosszú-
falusi Tisztapatak mellett levőt lelkészi
lakásnak, a Csernátfaluban levő Czirka-féle
csűrt és telket pedig templomhelynek.

(Folytatása a 4. oldalon)
Aliz Jánosné Sipos Gabriella

• 1850. január 27-én született, Bács-
faluban. Apja Bereczki János, anyja
Jakab Anna, jómódú, tekintélyes
gazdaházaspár.

• 1858: elemi iskoláit Bácsfaluban vé-
gezte, tanítói között ott találjuk Borcsa
Mihályt is.

• 1866-ban konfirmált és lépett a felnőtt
leányok körébe, és csakhamar férjhez
ment a bácsfalusi Gödri Mihályhoz,
tekintélyes és igen jómódú, gazdag
emberhez. A bácsfalusi templom
telkét apja ajándékozta az egyháznak,
s Csernátfaluban az övék volt a mai
polgármesteri hivatal impozáns épüle-
te. Házasságukból három gyermek
származott: Béla, Anna és Mihály.

• 1889-ben a Gyámintézetnek selyem-
zászlót készített, „Vigyázzatok és i-
mádkozzatok!” felirattal.

• 1890. augusztus 12-én a boldogtalan
házasság miatt Bereczki Anna elvált
és férjhez ment Sipos János jegyző-
höz. Házukat mintaszerűen vezették
és rendezték be, és ez csakhamar
találkozóhelye lett egész Hétfalu ér-
telmiségének.

• 1891-ben, híres segélyező akciója
révén, 22 szegény tanulónak juttatott
lábbelit, leginkább saját vagyonából.
Csáky miniszter levélben mondott
neki köszönetet. A csernátfalusi
egyháznak egy faragott fa ostyatartót
és egy díszes terítőt ajándékozott.

• 1893: a bácsfalusi egyháznak úrva-
csoraosztó készletet ajándékozott.
Foglalkozni kezdett a csángó – főleg
háromfalusi – szőttesekkel. Kezde-
ményezte a csernátfalusi vízárok desz-
kával való befedését járda céljából
(bretter) és a Vásár utca befásítását.
Kossuth Lajos orvosával levelezve
megtudta, hogy a nagy hazafi már
nem fog sokáig élni. Lányával szem-
fedőt és rózsaszirommal töltött fejpár-
nát hímzett Kossuth koporsójába,
hogy a nagy magyar feje hétfalusi pár-
nán nyugodjék: „A derék nem fél az
idők mohától. A koporsóból kitör
és eget kér. – 1893 – Sipos
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A  n ő e g y l e t i  m u l a t s á gA református egyházközség múltja
(Folytatás a 3. oldalról)

Az első 1500, a második 500 forint volt.
1887. július 16. A telket megvásárolták

és telekkönyvezték. Magyarosy Ferenc fő-
gondnok az eddig fizetett 4 forint helyett
ennek kétszeresét  vállalta fizetni az egy-
háznak, s emellett 50 forintos kegyalapít-
ványt is tett.

1887. július 27. Koós Ferenc királyi ta-
nácsos tanfelügyelő elrendelte a megvá-
sárolt épületek és telkek átalakítására
vonatkozó szerződések megkötését. Úgy
számítják, hogy a papilak kijavításához 1171
forint 11 krajcárra, a templomépület át-
alakítására és toronyépítésre 2402 forint 75
krajcárra lesz szükség. A szükséges pénzt
az egyházkerület építkezési alapjától kér-
ték kölcsön, 32 évi részletvisszafizetés
feltétele mellett.

1887. október 16. Zsigmond Károly
körlelkész beiktatása emlékére 50 forintot
adományozott templomi harmónium- vagy
harangalapra.

Szász Domokos püspök 50 bibliai törté-
neteket tartalmazó könyvet, 10 zsoltáros
könyvet, 50 evangéliumot adományozott.

1889. május 5. Az egyházközség köz-
gyűlése a papi telken levő kőcsűr átalakítása
helyett új templom építését határozta el. Ez-
zel a céllal szeretné megvásárolni a felső
népiskolával szembeni eladó telket.

1889. július 21. Veszprém vármegye
alispánja és királyi tanácsosa, Véghely
Dezső 500 forintot adományozott az egy-
háznak.

1889. november 17. Az egyházközség
megvásárolta templom számára a Berkár-
féle 180 és 1891 helyrajzi számozott épü-
letes belső telket 2000 forintért dr. Leményi
Miklós brassói ügyvédtől.

1890. június 1. Zsigmond Károly kör-
lelkész bemutatta a kerületi tanács által el-
küldött, Gyergyószentmiklós részére készí-
tett templom-tervrajzot, melyet mint minta
elfogadtak.

1890. június 14. A gyülekezet 400 lel-
kes lett.

1890. december 21. A király magán-
pénztárából 100 forint segélyt küldött az
egyházközségnek.

1892. április 3. Szalay Ferenc nagy-
szebeni építész elkészítette a templomtervet
és a költségvetést, és felkérték, hogy kezdje
el a munkálatokat.

1892. június 2. A püspökség 9000 forint
kölcsönt ígért 32 évi, évenkénti 200 forint
visszafizetés feltétele mellett.

1892. június 19. Az építőmester a kért-
nél kisebb tervet készített, melyre 7500 fo-
rintot szavazott meg a tanács, 6% kamattal
és 41 és fél év alatt törlesztendő kölcsönnel.

1892. július 28. Szalay építész belee-
gyezett, hogy 9300 forintért a tervezettnél
0,50 méterrel szélesebb, 1 méterrel

hosszabb, 1 méterrel magasabb legyen az
épület. Hozzáfogtak a munkálatokhoz.

1892. december 28. Elfogadták Pál-
jános Ferenc gép- és gazdasági műlakatos
vasrács-kerítés tervét.

1893. február 5. Páljános Ferenc el-
vállalta a munkát: „Az oszlopok minden
150 cm távolságra, 3 számú gátervasból,
támasszal, közpálcák 10-es számú
gátervasból, díszítés 24 számú karika-
vas, hosszlécek fazon-idom lapos vas-
ból, kívül 3 cm széles, belül pedig 12
számú karikavas, szegecsek gombfejjel,
beöntés kénnel. A falon felüli magasság
120 cm. Az oszlopok kőalapokba állít-
tatnak. A festés fekete olajfestés le-
gyen.”

1893. július 16. A közgyűlés szerint 2
harangot öntet az egyház, mert háromra
nincs anyagi lehetőség. A nagyobbik 280
kg, a kisebb 168 kg lenne. A felirat:
„Öntette a hosszúfalusi ev. ref. missziói
egyházközség 1893.”

1893. október 23. Megérkeztek a ha-
rangok. Egyik 290,5 kg, másik 175 kg. A
kettő ára szállítással együtt 965 forint. And-
rásofszky Efraim harangöntő öntötte.

1893. október 26. Elhatározták, hogy
a padokat a szószék színére festik, a láb-
deszkákat odaerősítik, a karzat alatti ge-
rendavégeket befödik. Magyarosy Ferenc
és felesége, Simon Karolina egy orgonát
hozatott a templom részére a brassó-bolo-
nyai szász evangélikus templomból.

1895. október 6. Szász Domokos püs-
pök felszentelte a templomot.

1896. május 10. Magyarország ezeré-
ves fennállásának tiszteletére de. 10 órai
kezdettel hálaadó istentiszteletet tartottak.

(Részlet a szakvizsgadolgozatból)
Aliz Jánosné Sipos Gabriella

(Folytatás a 2. oldalról)
Asszonyok: Csefkó Gyuláné, Csorja Lá-

zárné, Csáki Mártonné, Demes Péterné,
Dónáth Sándorné, Drotlefl Józsefné, Hen-
ter Gáborné, dr. Fekete Endréné, özv. Har-
math Lajosné, Erdélyi Istvánné, özv. Her-
szényi Kálmánné, Gödri Mihályné, Killyéni
Endréné, Hadnagy Benedekné, özv. Jakab
Jánosné, id. Kiss Árpádné, Kiss Béláné,
Könczey Viktorné, Haluskay Andrásné,
Kádas Józsefné, dr. Mitelmann Miksáné,
özv. Mann Laurenné, Köpe Mihályné, Ko-
csis Jánosné, Paizs Györgyné, Krausz Ru-
binné, Haar Andorné, Tankó Péterné, özv.
Tutsek Jánosné, Zavicsa Gézáné stb.

Lányok: Buna Sárika, Csuka Lujza, Csáki
nővérek, Harmath Jolán, Killyéni Erzsi, Sá-
nek Sári, Simon Anna, Mann Stanczi, Kö-
kösi Mariska, Medgyaszay, Török Irén, Tut-
sek Lenke, Tutsek Rozika, Zelenka Gizella,
Bíró Ilona, Veres Idus stb.

Mutatványok az Eleven Újságból:
Általános élénk figyelem között szólalt

meg a prológ Nagy Dénesné figyelmében.
Szelíden, érdekesen és az őszinteség erős
érzésével adta elő a lap megírásának célját:

Minden egyes kacaj
Majdan kinccsé válik,
Mint a jótétemény
A gyerekmesében.
Ujjaskéve, könyvvé,
Cipővé lesz mind, mind...
Oh, mosolyogjanak,
Nevessenek, kérem!

A sok szegény gyermek,
Áldva sóhajtja majd:
És e sóhajokat
meghallják az égben!
„Áldja meg az Isten,
aki összeadta...”
Oh, mosolyogjanak,
nevessenek, kérem!

A prológ elmondását jutalmazó taps után
Kilyéni Erzsébet mint „Előfizetési felhívás”
jelent meg. Látszott rajta, mint előfizetési
felhíváson, hogy hatalmas munkát akar vé-
gezni az Eleven Újság, mert a lap prog-
ramja ebbe a rovatba volt beleszorítva.
Szép, tiszta hangon kezdte:

„A mi lapunk, kérem szépen,
A legjobb lap a vidéken.
Friss, eleven, nincsen párja,
S a csángóknak nagy barátja! stb.

...Változás lesz óriás,
Ím a sokból egy falás
Mutatónak. Unikum!
Kiegyenesítik a falu utcáját,
Lármázó legénynek beütik a száját,
Csendőr áll majd minden utcasarkon,

végre

Veszély nélkül lehet járni fényes délbe.

Mozgó vonat járja a falu utcáját,
Megkötve tartják a Henterék kutyáját.
Trafikot állítnak Stengelnével szembe’,
Szerpentinút vezet fel a Hegyes-

hegyre...
...A váró bódéból váróterem készül
A főszolgabíránknak fényes lakás épül.”

stb.

Sűrű éljenkiáltás jutalmazza az
„Előfizetési felhívást s amint a későbbi
megrendelések száma is mutatja, meg is
tette kellő hatását a publikumra.”

Következik a 3-ik pontul: a vezércikk:
Herszényi Andor személyében „Vádat e-
meltek” címmel. Talpraesetten adta elő a
következő vádakat:

1. „Vádat emelek concurrentia felidé-
zése vétsége miatt a Hétfalu lap ellen,
mert ő provokálta a béke jegyében szü-
letett Csángó Újságot és egyetemlegesen
mindkét lap ellen, mert ők hozták létre
a legbékésebb Eleven Újságot.

2. Vádat emelek a lustaság bűntette
miatt a polgári iskola tantestülete ellen,
hogy nem indít még egy legbékésebb ne-
gyedik újságot.

3. Vádat emelek vétkes bukás címén
a hétfalusi jótékony nőegylet ellen, miért
nem követi az előző ciklus táblájára felírt
vetkeztetési rendszert? stb... stb...”

Majd így végzi be: „Vádjaimért elvál-
lalom a felelősséget... az alábbi polgá-
rokból alakított esküdtszéki bírák egy-
hangú ítéletének alávetem magam. Es-
küdt bírák: Korelnök Fejér Gyula lel-
kész, rendes tagok: dr. Semsey Aladár
és ifj. Kiss Árpád szolgabírák, dr. Fe-
kete Endre és Kozma Miklós ügyvédek,
dr. Mittelmann Miksa és dr. Sbarcsea
Tivadar orvosok, Masznyik Gyula és
Deák Sándor lelkészek, Demes Péter és
Csathó Ferenc lelkészek, ifj. Köpe Ist-
ván és Partin István földbirtokosok.”

Ez ötletes és igen jellemző névsor össze-
állítását óriási kacaj honorálta, s a nagy ka-
cajban még hallható volt egy hang: „Még
egyszer Deák Sándor és Rusz János!”

A vezércikk nyomán megindult zajos
eszmecserét egy kis színi jelenet szakí-
totta félbe. Gábos Győző és Tutsek Ró-
zsika adták elő A hipnotizmus c. bohó-
kás kis párbeszédet korrekt, művészies
alakítással.

Hétfalu, 1907. február 14.
*

A szerkesztőség megjegyzése: ab-
ban az évben is korai volt a húsvét,
mint most, 2005-ben. Akkor húsha-
gyókedd február 12-én volt, most
február 8-ra esik.

Az 1893-ban épült és
1895. október 6-án felszentelt

hosszúfalusi református templom


