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Sipos Gaudi István 1953. július 
12-én született Hosszúfalu-Alsze-
gen Sipos Gaudi István (Hosszúfa-
lu-Alszeg, 1919. július 22. – Hosz-
szúfalu-Alszeg, 1989. május 11.) és 
Bencze Vilma (Csernátfalu, 1922. 
március 13. – Hosszúfalu-Alszeg, 
1991. február 20.) egyetlen gyere-
keként. Szülei egyszerű, de nagyon 
szerető emberek voltak, édesapja 
borbély, édesanyja pedig az akko-
ri háztartással foglalkozott, majd a 
termelő szövetkezetben dolgozott. 
Sipos Gaudi István anyai nagyapja 
Bencze Mihály (Csernátfalu, 1873. 
szeptember 29. – Csernátfalu, 1928. 
január 18.), anyai nagyanyja Erdélyi 
Anna (Csernátfalu, 1885. szeptem-
ber 9. – Csernátfalu, 1977. március 
25.) voltak, akik három gyereket 
neveltek fel: Bencze (férje után Be-
nedek Andir) Anna (1912. február 
23. – 1986. október 17.), Bencze Mi-
hály (1919. szeptember 25. – 2009. 
december 18.), és Bencze Vilma, aki 
Sipos Gaudi István édesanyja lett.

Sipos Gaudi István édesapjának 
egyik barátja a Fekete templom 
levéltárosa volt, és ő derítette ki, 
hogy a Gaudi kőfaragó család az 
1500-as években települt Katalóni-
ából a Barcaságra, és őket a brassói 
szász magisztrátusok hívták a Feke-
te templom építésére. Három ágra 
szakadtak: Horváth Gaudi, Sipos 
Gaudi és Veres Gaudi, és Hétfalu-
ban telepedtek le. Kapcsolat szem-
pontjából, itt gondolhatunk Antonio 
Gaudi (1852–1926) világhírű kata-
lán építészre is. Sipos Gaudi István 
apai nagyapja Sipos Gaudi István 
(Hosszúfalu, 1875. – Hosszúfalu, 
1939. november 20.) földműves 
volt, és apai nagyanyja Horvát Gau-
di Sára (Hosszúfalu, 1978. június 
29. – Hosszúfalu, 1976. március 30.) 
Horvát Gaudi András és Dávid Kata 
lánya volt. Házasságukból három 
gyerek született: Sipos Gaudi János 
(Hosszúfalu, 1903. – 1923. március 

20.), Sipos Gaudi (férje után Partin) 
Sára (Hosszúfalu, 1904. augusztus 
2. – Brassó, 1986. március 23.), és 
Sipos Gaudi István, a mi Sipos Gau-
di Istvánunk édesapja.

Sipos István apai nagyszülei a 
Fűrészmezőtől távol, a Tatrang-völ-
gyében, az Ó-Sánc laktanyán felül, 
a Valláson alatt, az út mellett lak-
tak. Az övék volt a Monarchia utol-
só magyar háza, onnan a határ és 
Románia következett. Szép házuk, 
istállójuk, csűrjük, udvaruk, méhé-
szetük, gazdaságuk volt, amit nem 
volt könnyű fenntartani ebben a 
vadonban. Onnan jártak le gyalog, 
vagy szekérrel a faluba. Többször 
törtek be Hétfaluba Romániából 
a tolvajok. A Sipos Gaudi családot 
nem bántották, mert a nagymama 
mindig adott egy tál tejet és pulisz-
kát nekik. Egyszer egy oláh tolvaj 
miután kiment a házukból, szembe 
került a határőrséggel. A tizedes rá-
szegezte a fegyvert, de a tolvaj rálőtt 
és a golyó a tizedes puskacsövébe 
fúródott be, így maradt életben. A 
tolvaj elmenekült. Nagyapját elvit-
ték az első világháborúba, Galíciá-
ban harcolt. Ott harcolt utászként 
Sipos István anyai nagyapja Bencze 
Mihály is. Sipos István nagybátyja, 
Sipos Gaudi János, Istenfélő, erős 
hitű, különleges adottságú fiatal 
volt. Egyszer, amikor legeltette a 
teheneket, egy bokorból hangot 
hallott: „Imádkozzál!” Az isteni 
sugallatra, elkezdett különösen, 
hosszan és kitartóan imádkozni, 
utólag kiderült, hogy apja a fron-
ton az imádság hatására menekült 
meg a biztos halál markából. Télen 
a nagyanyja szekérrel ment le a fel-
szegi malomba. A gyerekek otthon 
maradtak. Korán esteledett, mikor 
jött haza, az őrházon túl, a Tatrang 
vizén átívelő híd alatt rejtőzködött 
4 farkas, és ahogy a szekérrel oda-
értek a farkasok rájuk támadtak. A 
kutya védekezett, addig a ló a sze-

kérrel elszaladt, a kutyát széttépték 
a farkasok, de megmenekítette a 
nagymamát. Házuk előtt állomá-
sozott a csendőrség, a katonák a 
ház körül felhúzott sátorban alud-
tak, a tisztek pedig a ház első szo-
bájában. Éjszaka, Bratocsánál, az 
ezeréves határnál járőrszolgálatot 
teljesítőkre rálőttek a betörő román 
katonák. Az egyik sebesült katona 
lovával levágtatott a Sipos házhoz, 
és a csendőrség tudtára adta, hogy 
betörtek a románok. A csendőrség 
maradt és megpróbált szembe száll-
ni a román katonasággal, de a tiszt 
megparancsolta a nagymamának, 
hogy azonnal meneküljön. Befog-
ta lovát a szekérbe, ami élelmet és 
ruházatot tudott azt felpakolta, fel-
tette a szekérre a két gyerekét, a 
szekérhez kötötte a két tehénkét, és 

lassan reggelre leért Felszegbe. Fájó 
szívvel, sírva, tele félelemmel tették 
meg ezt az utat, mert mindenüket 
ott kellett hagyják mindent, amiért 
egy életen át dolgoztak. A Hideg-völ-
gyében is betört a román katonaság, 
aki ágyúival Brassót célozta, de csak 
Felszegig tudtak lőni, egy lövedék 
eltalálta az Alíz család csűrét, amit 
a szomszédok próbáltak kioltani. 
Gyalog menekültek Brassóig, majd 
ugyanígy egész Szegedig. Ekkor ve-
szett el Hosszúfalu-Alszeg egyházi 
anyakönyve. Magyarországi lakos-
ság egy része meg ilyen szavakkal 
fogadta őket: „Mi van reánk szorul-
tatok”. Utólag tudták meg, hogy az 
1916. augusztus 27-éről 28-ára vir-
radó éjszaka az erdélyi történelem-
ben sorsdöntő cezúra lett. 

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Addig Erdély népe viszonylagos 

nyugalomban, a harci események-
től távol, újságjaiba temetkezve kí-
sérte nyomon – s csak a távolabbi 
harcokba küldött fiai véráldozata 
révén – élte át a gyötrelmesen el-
húzódni látszó első világháborút. 
Bukarestben, heves viták után, a 
koronatanácsi döntés értelmében 
elhatároztatott: Románia az antant-
hoz csatlakozik, belép a háborúba 
és a Kárpátok hágóin át katonai 
erejével betör Erdélybe. Erdélyben 
az oláh pópák már készítették nagy 
titokban erre a támadásra a ro-
mán lakosságot. E döntés veszélye 
gyanítható, némileg előre látható 
volt, mégis a meglepetés erejével 
robbant s készületlenül érte Erdély 
lakosságát. A bécsi román nagykö-
vet a hadüzenetet augusztus 27-én, 
vasárnap este háromnegyed kilenc-
kor adta le a külügyminisztérium-
ban, amikor tudvalevően senki sem 
tartózkodott a hivatalban. A tényle-
ges támadást a Kárpátok hágóin át 
azonban a hadüzenet átadása előtt 
egy fél órával már megindították. 
Tövisen túl már erősen megszapo-
rodnak a menekülővonatok is. Itt-
ott hármasával is jöttek a masinák. 
A Brassó fele vágtató gyorsvonat 
utasai minden állomáson kiugrál-
tak a kocsikból és neveket kiáltoz-
tak, mindenki kereste valakijét. A 
Barcaságról minden 55 éven aluli 
felnőtt férfinek köteles volt mene-
külni: a menekülés Kőhalom felé 
történt. Tavasszal, amikor a mene-
külésből Sipos nagyanyja hazajött 
a két gyerekkel, a házuk szét volt 
lőve, tönkretéve a gazdaság, a ház 
körül sírok, keresztek, az egykori 
szép világ teljesen lakhatatlan volt. 
Ide költöztek, de már lehetetlen 
volt rendbe tenni. Amikor nagyapja 
visszajött a frontról, szekeresként 
dolgozott a derestyei állomáson, 
pénzt gyűjtöttek és Alszegben, a 
Fő utca 318. szám alatt (most G. 
Moroianu 117. szám) Gergely Köpe-
falnagy Katalintól (a sors érdekes-
sége, hogy ez a személy a mi Sipos 
Istvánunk Magdolna feleségének 
felmenő rokona) megvásárolták a 
házat, ebben lakik Sipos István is. 
A régi ház nyomait mára elfedte 
a természet, csak a forrás maradt 
meg. Sipos István édesapja a má-
sodik világháborúban a Don-ka-

nyarnál román katonaként harcolt, 
itt ismerte meg jövendőbeli sógo-
rát, Bencze Mihályt. Egy fél órával 
azelőtt felrobbant bombatölcsérbe 
menekültek mindketten, az azelőtti 
helyükre pedig bombák zuhantak. 
Így maradtak életben. A hétfalusi 
magyarokat a román katonaság 
tölteléknek használta, így próbálta 
megsemmisíteni őket. Erre mikor 
rájöttek, ketten a bombatölcsérben 
át akarták lőni egymás karját, hogy 
szereljék le őket, mint sebesülte-
ket. De ez Isten elleni cselekedetet 
nem merték megtenni. Sipos István 
édesapját homlokon lőtték, sze-
rencséje volt egy holland sisakkal, 
mély sebesülését hónapokig ápol-
ták, utána le is szerelték. Barátját, 
Bencze Mihályt hátba lőtték, a bal 
oldali lapocka alatt befúródott a 
golyó és a lapocka fölött ki is jött, 
hosszadalmas kezelés után életben 
maradt. Egy hónap betegszabadsá-
got kapott, Bukarestben megláto-
gatta Vilma húgát, aki itt szolgált, 
majd hazament Csernátfaluba. Há-
rom barátjával átszöktek Csíksze-
redába, az akkori Magyarországra. 
Lassan véget ért a második világ-
háború. Sipos Gaudi István 1949. 
február 3-án feleségül vette Bencze 
Vilmát. 

Mivel István az egyetlen gyere-
kük volt, a szülők nagy szeretettel 
nevelték és a tőlük telhető mindent 
megadták a fiúknak. Boldog gye-
rekkora volt, mivel a házuk környé-
ken sokan voltak egykorú gyere-
kek, és vidáman járták be a mezőt 
és erdőt, kalandoztak az 1050 m 
magas Hegyeshegyen, ahol szin-
te minden madárfészket ismertek. 
Nyáron, előszeretettel mentek ha-
lászni és fürödni a közelben lévő 
Tatrang vizéhez. A gyereksereg 
csapatostól kerékpártúrákat tartott 
a Garcsin-völgyében, a Tatrang- 
völgyében. Tatrangra sósborvízért, 
Zajzonba borvízért mentek, meg 
földrajzi felfedezésekre Pürkerecen, 
Bodolán, Keresztváron egészen 
Prázs márig, megismerni a szász 
világot is. Az Ó-sánc szorosa, a tö-
mösi vám megnyitása előtt egyike 
volt Brassó és a Barcaság főkeres-
kedelmi vonalának. De itt törtek be 
a tatárok és a törökök is. Sipos Ist-
ván a barátaival sokszor járták be e 
tájat, történelmi leleteket keresve 
a nagyszülők által mesélt esemé-

nyekre. Itt volt az egykori Ó-Sánc 
ősi magyar vár. A székely határőrök 
az Ó-Sánc védfalai mögül, három 
rohamát verték vissza a janicsá-
roknak. De a német parancsnok 
összejátszott a törökökkel, szétsze-
dette a magyarokkal a fegyvereket, 
és takarítást rendelt el. Ez alatt a 
Szász-Bacsó bércén a törökök hát-
ba támadták a magyarokat, és nagy 
részüket lekaszabolták. Árulás által 
nyert győzelmük nem tartott soká-
ig, mert a prédavágyó hordáikat a 
Garcsin belső váránál levő széke-
lyek, és a támogatásukra fegyvert 
ragadott hétfalusiak egy elszánt vé-
res harc után visszaverték. Az áruló 
német parancsnokot elfogták, a tö-
rököktől kapott aranyát megolvasz-
tották, és leöntötték a torkán.

Istvánunk, 195–1960 között a 
Hosszúfalu-Alszeg óvodájában járt, 
Piroska óvó néni szárnyai alatt ta-
nulgatott rajzolni és verselgetni. 
Így emlékszik vissza Sipos Gaudi 
István: „Mégis az első verset és az 
első éneket nagymamámtól tanul-
tam, még óvodás koromban, mi-
kor édesanyámmal meglátogattuk. 
Nagyanyám Bencze Anna egy ma-
gas szép fehérhajú, szigorú, de igen 
jólelkű asszony volt, ő Bencze Mi-
hálynak is nagymamája volt, hiszen 
mi első unokatestvérek is vagyunk. 
Az első ének, amit megtanultam az 
volt, hogy, «A juhásznak jól megy 
dolga», ezt akkor is, most is szere-
tem énekelni, és megtanítottam az 
unokámnak, Mátyásnak is.” Csak 
Alszegen 1960–1964 között 17 osz-
tálytársával együtt végezték az I–IV. 
elemi osztályokat Kocz Ibolya, Sza-
bó Erzsébet, Miklós Dóra és Sárai 
Anna tanítónők irányítása alatt. Itt 
tanult meg írni, olvasni és itt alakul-
tak ki az első iskolai barátságok is. 
1964–1968 között az V–VIII. osztályt 
végezte, Magdó István biológia 
tanár volt az osztályfőnöke, majd 
átvette Bázsa Noémi. Sipos István 
így emlékszik vissza: „Az iskolában 
nagyon jó tanítóim voltak, közülük 
megemlíteném Bázsa Noémit (an-
gol), Gazdag Árpádot (matemati-
ka), Rener Mária (román), Barkó 
Anikó (magyar), Grigercsik Ilona 

(földrajz), Csuka Katalin (magyar), 
Benedek István (torna), Zátyi Er-
zsébet (történelem). Mindnyájukra 
nagy szeretettel és tisztelettel em-
lékszem, hiszen, ők készítetek fel 
az élet további küzdelmeire. 

Szép lassan teltek az idők, jöttek a 
vakációk, majd ismét egy új iskolai 
év és így gyarapodtunk testileg, lel-
kileg és szellemileg egyaránt. Amint 
már említettem, mi egy nagyon szép 
és különleges helyen születtünk, és 
a szülőföldemet a mai napig nagyon 
szeretem. Ez a hely tele van törté-
nelemmel és mondákkal, na meg 
gyönyörű tájakkal, gondolok a Csu-
kás hegység csodálatos szikláira, a 
Lovak havasára a Nagy-kőhavasra 
vagy a Kőba völgyére, ezeket nem 
cserélném el a világ leggazdagabb 
helyeivel sem. A vakációkban a 
szép napokon, gombásztunk, ep-
résztünk, halásztunk vagy éppen 
fürödtünk a tiszta Tatrang vizében, 
esős napokban azzal szórakoztunk, 
hogy a barátokkal hol egyiknél, 
hol másiknál felkutattuk a csűrök 
és padlások pókhálóktól és idő-
től eltemetett zugait, ahol nem kis 
örömünkre sok régi tárgyra buk-
kantunk. Találtunk régi kendertépő 
fésűt, régi szénvasalót, öntött gyer-
tyatartót vagy éppen nagyapámtól 
faragott gyönyörű képrámát is. Én 
már akkor nagy barátja voltam a 
régi népi dolgoknak és sok ideig 
tudtam elmerengeni, elcsodálkozni 
egy ilyen darabon. Az iskola mellett 
a templomba is jártunk, hiszen min-
den vasárnap reggel 9-kor vallásó-
rát tartott Kerekes János tiszteletes 
úr. Szeretettel és tisztelettel gondo-
lok rá, hiszen nagy odaadással me-
sélt, nekünk gyerekeknek, akiket 
a nagy érckályha köré tömörített, 
hogy ne fázzunk, és magyarázott, 
hogy ki is Jézus, és mit kíván tőlünk 
gyerekektől és felnőttektől is, hogy 
a templom az Isten háza. 

(Folytatása a 3. oldalon.)
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Akkor is szerettem és most is sze-

retek ebbe a házba járni. Az elemi 
iskola elvégzése után sikeresen fel-
vételiztem a középiskolába, amely 
szintén Hosszúfaluban volt. Itt is ki-
tűnő tanáraink voltak.” 1969–1972 
között a Hosszúfalusi Elméleti Lí-
ceum diákja, osztályfőnöke Oláh Já-
nos matematika tanár, Barkó Anna 
a magyar irodalmat, Peltán István 
a földrajzot, Hammas Mihály a fizi-
kát, és Vogel Sándor a filozófiát és 
közgazdaságtant tanították. Vogel 
Sándor (Apáca, 1940. április 16.) 
nemsokára kivándorolt Magyaror-
szágra, ott híres történész és szer-
kesztő lett. Kutatási területe Erdély 
kora újkori története, a magyar–ro-
mán és magyar–szász kapcsolatok. 
Sipos István így emlékszik vissza: 
„Osztályunk létszáma 36, amiből 
31 lány és 5 fiú, ezért a lányok el 
is kényeztették a fiukat. Ezek na-
gyon szép évek voltak, komolyan 
kellett tanulni, de szórakoztunk 
is. Jó bulikat meg kirándulásokat 
szerveztünk, éltük a gondtalan 
életünket. Akkor már híres gitá-
ros voltam, minden kirándulás, és 
bulizás hangulatát ezzel emeltem. 
Csodálatosak voltak a közös éneke-
lések. Nyári vakációkban engem és 
Bencze Mihály unokatestvéremet, 
közös sógor bácsink Benedek Andir 
Mihály rendszeresen vitt a hegyek-
be kirándulni, megismertetve a 
Kárpát-kanyart, a folyók, dombok, 
hegyek nevét, a vidék történelmét, 
földrajzát. Mivel ez reállíceum volt, 
őszintén bevallom nem vonzódtam 
különlegesebben egy tantárgyhoz 
sem, inkább a gyerekkoromból ho-
zott művészet, rajz, szobrászat iránt 
volt érdeklődésem. Éreztem, hogy 
én ezt az utat kell, hogy járjam. 
Köpe Gyuri készítette az iskolánk 
Akhilleusz sarka humoros-szatiri-
kus faliújságát. Osztálytársammal, 
barátommal és padtársammal 
Köpe Gyurival elhatároztuk, hogy 
az érettségi után mi szobrászatra 
fogunk felvételezni. Szorgalmasan 
rajzolgattunk, meg szobrászkod-
tunk, és Bálint Pista bácsi is segített 
nekünk útbaigazításaival. és egy 
néhányszor Timár Margit brassói 
művésznő. Az érettségi után elé-
nekeltük az «Elmegyek, elmegyek, 
hosszú útra megyek» ballagási éne-
ket, és mindnyájan szétrepültünk a 

nagyvilágba, mindenki amerre a 
sorsa irányította. Gyuri Bukarestbe 
én pedig Kolozsvárra felvételiztem 
szobrászatra, de mivel nem voltunk 
kellőképpen felkészülve egyikünk-
nek sem sikerült. Én akkor el vol-
tam bűvölve Kolozsvártól, annyira 
szép és tiszta, meg művészi város-
nak láttam. Visszajöttem, és ősszel 
Brassóban az Arta szövetkezetben 
alkalmaztak. Ebben a szövetkezet-
ben, iparművészeti dolgokat készí-
tettek rézből, cinből, alumíniumból, 
volt bőrdíszmű műhely, hímzés, 
irhabunda készítés. 1974–1975 kö-
zött közkatona voltam Brassóban, 
az UM 612-es egységnél. Nagya-
nyám látva, hogy milyen mester-
séget választottam előszedte a 
láda fenekéből a csángó öltözethez 
tartozó bogláros övet és egy szép 
képrámát, nekem adta mondván, 
látom te ezeket szereted és értéke-
led, és biztos vagyok, hogy meg is 
fogod őrizni. Nagyon meglepődtem 
és megfogadtam, úgy is lesz és a 
mai napig is ott van az előszoba fa-
lán nagy becsben kijavítva és kitisz-
títva. Mivel a munkahelyemen egy 
nagyon jó közösségbe kerültem, 
hamar beilleszkedtem és nagyon 
meg is szerettem ezt a mestersé-
get. Minden nap újat tanultam, új 
kihívások elé kerültem. Nagyon 
ügyes és jóravaló munkatársaim 
voltak, én is tiszteltem őket a tudá-
sukért, és mindent, amit kérdeztem 
megmutattak és megmagyaráztak. 
Ők is szerettek, mert látták, hogy a 
szakmát komolyan veszem és ta-
nulni akarok. Ügyes mesterek közé 
kerültem, akikre ma is tisztelettel 
és szeretettel emlékszem. Itt meg-
említeném Kovács Andrást, aki már 
nincs közöttünk, és akitől sokat ta-
nultam, nem csak mesterséget, ha-
nem emberséget is, Daradics Eleket, 
Lay Imrét, Lay Gyurit, Tana Tamást, 
Moroianu Iont és Ádám Sándort, 
Bordos Gyulát, Bordos Lászlót. Egy 
év leteltével szakképesítést kap-
tam, és vésnök és cizellőr lettem. Itt 
szépen teltek az évek és szépen is 
kerestem, és itt tanultam meg mind-
azt, amit ma is felhasználok a mos-
tani tevékenységemnél. Itt készítet-
tem először egy csángó kösöntyűt 
György Papp Margit részére.”

Sipos István 1979-ben megnősült, 
feleségül vette Tamás Magdolnát. A 
sors érdekessége az, hogy a felesé-

ge az Epresaljáról való, ahol gyerek-
korában sokat járt fürödni, halászni. 
A Jó Isten két szép lánnyal áldotta 
meg házasságukat: Enikővel és 
Tündével. Felesége Magdolna az 
Electroprecizia üzemben dolgozott. 
A lányok növekedtek, óvodába, 
majd iskolába jártak ugyanabba, 
amelyikbe apjuk is járt. Gyerekei a 
hosszúfalusi általános iskola után 
a sepsiszentgyörgyi képzőművé-
szeti iskolába jártak, majd ott vé-
gezték el a középiskolát is. Enikő 
a kolozsvári művészettörténelem 
szakra felvételizett, amit sikeresen 
be is fejezett, Tünde pedig Jászvá-
sárra ment a művészeti főiskolára, 
ő pedig grafikus lett. Enikő 2008-
ban férjhez ment Kádár Tamáshoz. 
Enikő a főállása mellett tűzzománc 
ékszereket is készít szép sikerrel. 
Tünde 2012-ben Nagy Árpádhoz 
ment férjhez, Sepsiszentgyörgyön 
laknak és van egy aranyos kisfiuk 
Mátyás. Tünde web-reklámokat ké-
szít és egy pár grafikai kiállításon is 
részt vett.

Sipost István a brassói Arta szö-
vetkezetet otthagyta, és a négyfalu-
si kórházban dolgozott 30 évet. Itt 
teljesen mást csinált, mint az előző 
munkahelyén, semmi nem volt ha-
sonló a vésnöki munkához. A nagy-
szülők segítségével a gyerekek is 
nőttek, a szülők munkálkodtak, 
hogy tudják mindkettőjüket az is-
kolába tartani. Pityóka termesztés-
sel is foglalkoztak, a főállás mellett 
István még szobafestéssel is. 2011-
ben egy kormányhatározattal, egyik 
napról a másikra a teljesen felújított 
és jól felszerelt kórházat bezárták, a 
személyzetet pedig elbocsájtották. 
Ezután egy évet előzetes nyugdíjba 
vonult és ekkor jött ismét egy új for-
dulópont az életében. Sipos István 
így vall: „Az a bogláros öv, amit sok 
évvel ezelőtt nagymamámtól kap-
tam és az előszobám falán csüngött 
nagy becsben, mintha üzenni akart 
volna valamit a múltból. Ahányszor 
elhaladtam az öv előtt mindig az az 
érzésem támadt, hogy egy ilyent 
én is el kell készítsek. Sokszor ap-
rólékosan végignéztem, elgon-
dolkodtam rajta, hogy is lehetne 
elkészíteni. Egy nap elhatároztam 
magam, hogy szétbontom, hiszen 
ha ezt emberek készítették, akkor 
én is el tudom készíteni. Ekkor már 
nyugdíjas voltam, elővettem a már 
30 éve pihenőbe tett megrozsdá-
sodott szerszámokat, kicsiszoltam, 
rendbe tettem s nekifogtam az öv 
készítéséhez. Nem ment könnyen, 
sok akadályba ütköztem, de végül 
is kb. 2 év után elkészült az első 

bogláros övem. Nagyon örültem, 
hogy sikerült. Ekkor működött a 
Bereczki Anna varrókör itt Négy-
faluban, amit György Papp Margit 
néni vezetett. Itt bemutattam az 
övet, mindenki nagyon örült, hogy 
végre került valaki, aki a csángó 
öltözet hiányos elemeit el tudja ké-
szíteni. Így lassan elindult a boglá-
ros öv meg a kösöntyűk készítése. 
Én az elején azt gondoltam, hogy 
a bogláros öveket csak szász mes-
terek készítették, de kellemesen 
csalódtam. Egy alkalommal, amikor 
fel kellett újítsak egy bogláros övet, 
a csat részében, amelyet általában 
papírral tömnek ki, egy magyar 
feliratú papirost találtam, elemi 
iskolás füzetből lehetett, amelyen 
nagyon szép írással az volt írva 
«Hinta hinta-palinta, szépen szól a 
pacsirta». Ekkor a pacsirta az én szí-
vembe is megszólalt és azt dalolta, 
lám- lám magyar mesterek is készí-
tettek bogláros öveket és ez nagy 
örömmel töltött el. Ekkor jöttem rá, 
hogy talán a sors engem is kivá-
lasztott, hogy tovább vigyem csán-
gó népünk hagyományát, alapozva 
múltunkra, építsük a jövőnket. A Jó 
Isten adjon mindnyájunknak testi, 
lelki és szellemi erőt, hogy tovább 
tudjunk dolgozni, alkotni, hogy 
hagyományaink, gyönyörű népvi-
seleteink megmaradjanak és minél 
több fiatalt lássunk ünnepeinken 
csángó viseletben.”

*
Tisztelt Sipos Gaudi István, a bar

casági magyarság köszönetét fejezi 
ki azért, hogy a csángó öv és a kö
söntyű gyártásának technológiáját 
újra megteremtetted, és ezáltal nép
viseletünk teljes fényében pompáz
hat ünnepeinken. Munkád elismeré
seként fogadd szeretettel a Zajzoni 
Rab Istvándíjat. Isten éltessen!

A méltAtást Kovács lehel István 
csángó népviseletről készített 

fényképeivel illusztráltuk.
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Avagy világot lát a 
Tömösi Emlékmű

Rövidke, ám annál esemény-
dúsabb látogatásunkat a brit fővá-
rosba, mint minden utazást, hosszú 
előkészület és kemény munka elő-
zött meg. A tavalyi Örökségünk Őrei 
versenyre összekovácsolódott kis 
csapatunk kitartó munkája meghoz-
ta gyümölcsét, ahogy mondani szo-
kás, s ezáltal a Hétfalusi Magyar Mű-
velődési Társaságnak köszönhetően 
2019. február 7-én a hat legszorgo-
sabb Örökség Őrző négy felnőtt tár-
ságában léphetett angol földre.

Több órányi autózás, repülés és 
buszozás után, kissé fáradtan, ám 
hatalmas lelkesedéssel és nem ke-
vés csodálattal tekintettünk fel első 
kulturális állomásunkra, a British 
Museum-ra. A Marble Arch mértani 
tökéletessége után a hatalmas lép-
csők, az égbeemelkedő oszlopok és 
a lenyűgöző homlokzat ékszerdobo-
zában, üvegkupola alatt, a történe-
lem finom bársonyába csomagolva 
tekinthettük meg a letűnt korokból 
hátramaradt morzsákat. Találkozási 
pontnak a Rossettei-követ jelöltük 
ki, és onnan számolva három óra 
állt rendelkezésünkre, tetszés sze-
rint felfedezni a múzeumot.

A hieroglifák megfejtéséhez kul-
csot képző kőtől jártuk be az ókori 
Egyiptomot, Mezopotámiát, az Ak-
kád, Sumér és Perzsa Birodalmat, 
hogy múmiák, kapubálványok, 
ékírásos táblák, szobrocskák, sza-
favida relikviák sorát csodálhassuk 
meg. Az emeleten Artúr király lo-
vagjainak világába, az ősi Ciprus-
ra, a római és görög birodalmakba 
kalauzoltak a múzeum kurátorai, 
majd elmés óraszerkezetek, kez-
detleges gépek, numizmatikai és 
porcelán gyűjtemények seregszem-
léjén vehettünk részt.

A kiállítás körbejárása után be-
tekintést nyerhettünk a keleti kul-
túrába is, ugyanis a következő 
állomásunk a Kínai negyed volt. A 
piros-arany lampionok és zöld sár-

kánykapuk árnyékában fedeztünk 
fel a távolkelet különös csodáit, 
majd hosszas keresgélés után nem 
csak a kultúrájába, de az ízeibe is 
belekóstolhattunk.

A kiadós vacsora után egy kis 
metrózás következett, majd be-
jelentkezvén a szálláshelyre arra 
eszméltünk rá, hogy az utazás da-
cára, az időeltolódás miatt, nem is 
vagyunk fáradtak. Szinte minden 
bürokratikus lépéstől megkímélt, 
hogy otthon az interneten már meg-
vettünk minden jegyet, lefoglaltunk 
minden belépőt, csak a tömegköz-
lekedéshez szükséges Oyster kár-
tyákat kellett a Temze parti város-
ban kiváltani.

A következő nap London leghíre-
sebb látnivalóiról szólt. A körséta 
a Trafalgar térről indult, majd siet-
ve átvágtunk a piros telefonfülkék, 
bíborvörös emeletes buszok és a 
karmazsin postaládák kavalkádján, 
hogy időben odaérjünk a Bucking-
ham palotához és tanúi lehessünk 
az aznapi őrségváltásnak. Diana 
hercegnő emlékútján jártuk be a 
St. James’s Parkot, s Sherlock Hol-
mes-szal leülve egy padra vettük 
számba érdekes állat és növény-
világát. Az angol királynő palotája 
előtt a színes esernyők kontrasztot 
alkottak a szürke égbolttal, a trom-
bitaszó harsányan vágott utat a tö-
megben, és a gyalogos, valamint lo-
vas őrök az eső ritmusára lépdelve 
masíroztak el előttünk.

A felvonulást követően a West-
minster apátságot csodálhattuk 
meg, majd elhaladva a Westmins-
ter palota és a felállványozott Big 
Ben előtt végre pillantást vethet-
tünk a Temzére és a London Eye-
ra. A folyóparton sétálva számos 
hidat érintettünk mióta átsétáltunk 
a Westminster Bridge-en: Hunger-
ford Bridge és Golden Jubilee Brid-
ges, Waterloo Bridge, Blackfriars 
Bridge, Southwark Bridge, London 
Bridge, s a hidak között amúgy öt-
vöződött a régi az újjal: viktoriánus, 
Edward-kori, sőt még régebbi épü-

letek bújnak meg a hatalmas üveg-
csodák között, hogy az eget tartó 
The Shard, The Gherkin, Heron 
Tower, The Walkie Talkie Building, 
The Leadenhall Building stb. vala-
hogy egy másik, klasszikus londoni 
arcot mutassanak.

A Temze partján először Shakes-
peare Globe színháza állta utunkat, 
majd a Borough Market labirintu-
sán keresztül érkeztünk meg a Vá-
rosházához és a Tower Bridgehez.

A HMS Belfast könnyűcirkáló há-
borús időkről mesélt, ám a háttér-
ben kirajzolódó neogótikus tornyok 
az építkezés és a élet győzelmét 
hirdették.

Masszív kőburkolatú tornyok, 
függesztő láncok között sétáltunk 
át a Temze fölött, majd a régi épü-
letek fölé magasodó üvegcsodák 
felé vettük az irányt. A Tower meg-
látogatása után ugyanis következő 
állomásunk egy nemrég épült fel-
hőkarcoló harminchetedik emelete 
volt, a Sky Garden, ahonnan pazar 
kilátás nyílt az alattunk elterülő 
Londonra. S bár már egészen sötét 
volt mire az égi kertből leértünk az 
utcára, még várt ránk a Szent Pál 
Székesegyház, a Temple Church és 
a Franco Manca pizzázó.

A harmadik napunk két főattrak-
ciója a világháborúkat bemutató 
Imperial War Museum, és a gre-
enwichi csillagvizsgáló volt, ame-
lyen áthaladó meridián 1884 óta a 
földrajzi koordináta-rendszer kezdő 
délköre, a 0 hosszúsági fok.

Az Imperial War Museum modern 
légköre interaktív kiállításokkal, fi-
gyelemfelkeltő berendezésekkel és 
jól megszervezett tevékenységekkel 
felejthetetlen történelemórát nyúj-

tott, amelynek keretében megcso-
dálhattuk a hadászat eszközeit az 
ágyuktól a Little Boy atombombáig, 
az Enigmán keresztül a Holokauszt 
borzadalmainak bemutatásáig, vagy 
a kamikaze gépektől a modern szu-
perszonikus harci repülőkig.

A Greenwichbe tartó utat emele-
tes buszon tettük meg, amely külön 
felért egy londoni látványossággal. 
Megérintettük egy több mint négy 
és fél billió éves meteorit darabot, 
majd miután egyik lábunkkal a ke-
leti, másikkal a nyugati féltekén 
állva fényképet is készítettünk, visz-
szaindultunk a szállásra. Nagy gre-
enwichi élmény az 1899. október 
17-én Kossuth Lajosról elnevezett 
zsákutca.

Az utolsó napi sétánkat irodalmi 
körettel tálalva tehettük meg, hisz 
elsőként a Harry Potterből ismert 
King’s Cross pályaudvar 9 és ¾. 
vágányát, majd Sherlock Holmes 
szobrát és Baker Street-i 211 B la-
kását látogattuk meg. Madame 
Tussaud viaszbábus panoptikuma 
vagy a híres Beatles-lemezbolt csak 
tetézte az élményt.

Nem sokkal később fájó szívvel, 
bár honvággyal hagytuk magunk 
mögött az albioni fővárost és indul-
tunk a lutoni reptér felé. Pár órával 
később pedig már le is szálltunk 
Bukarestben.

Élményekkel telten, látványokkal 
gazdagodva léptünk ismét Négyfalu 
területére, s boldogan elmondhat-
juk, hogy a történteket egyhamar 
nem fogjuk elfelejteni, élő történe-
lem, földrajz, természetrajz és még 
megannyi órának beillet ez a kirán-
dulás, s őszintén reméljük, hogy ha-
marosan még sor kerül hasonlókra.


