
*  K i a d j a  a  H é t f a l u s i  M a g y a r  M ű v e l ő d é s i  T á r s a s á g  –  ©  H M M T ,  2 0 1 1 .  *  I S S N  1 5 8 2 - 9 0 0 6  *

Szerkesztők: Hochbauer Gyula, 
dr. Kovács Lehel István

Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

Független művelődési és helytörténeti havilap
XVII. évfolyam 6. (603.) szám
2011. június 16. – csütörtök

10 éves az új

Kovács Lehel István

S z é n é g e t ő k

Tomos Tünde: Szénégetés

Korábban az Árvay József által gyűj-
tött hely névanyagot (Árvay József: A 
bar ca sági Hétfalu helynevei. Kolozsvár, 
1943.) tanulmányozva, most pedig a Ke-
resz tény-havas monográfiáját irogatva 
ta lál koztam a szénégetésre, szénégetőkre 
u taló gazdag Hétfalu, Brassó környéki 
hely névanyagra. 

Árvay szerint például „Szenesbérc Sze
nezsbiérc: bérc ~ r. Kărbunarea [91] 
(h., e.). 1865: Kerbunár: kopasz lapály. 
1895: Karbunár. 1936: Szenesbérc (Căr-
bunarea). — A falutól délkeletre e mel kedő 
1329 méter magas hegy neve. Ma a ma-
gyarok a Kerbunár nevet nem hasz nálják. 
Az 1865. évi adat szerint a hegy nek csak 
egy bizonyos részét hívták Ker bunárnak, 
éspedig valószínűleg azért, mert ott állott 
a rumen cigányok szén égető telepe (rum. 
cărbunarea ,szén égetőtelep’). A lapály 
neve később je lentésköri tágulással a hegy 
nevévé vál ha tott. A ma kizárólagosan 
használt Sze nes bérc helynév azonban 
ónálló el ne ve zés is lehet.”

De ilyen a Felsőtömös fölötti Sze-
nes-bérc, a barcarozsnyói Szénégetők 
völgye, vagy ide tartozik a Fekete-hegy 
(Cer na de al) is, amely a Rozsnyói-barlan-
got rejti a méhében.

Nos, ezeken a helyeken mind szén é ge tők 
tevékenykedtek egykoron, ez ad o kot arra, 
hogy felelevenítsük ez a letűnt mes terséget.

A szénégetés talán egykorú a fémek 
(bronz, vas, arany, ezüst stb.) meg mun ká-
lásával, a kovácsmesterség, majd ké sőbb 
az ötvösség, ékszerészet meg je le né sével, 
hisz az olvasztótégelyek, kohók szá mára 
nélkülözhetetlen volt ez az igen ha tékony 
tüzelőanyag. 

Így lett a szénégetés a XIX. sz. eleje, 
az ipari tevékenység fellendülése óta 
ke nyér adó háziipar a Kárpát-medence 
min den jelentős erdővidékén. A szenet 
ko vá csok, lakatosok, bádogosok fémek 
iz zí tásához, valamint háziasszonyok va-
sa lás hoz vásárolták.

A szénégetés nehéz és nem túl jö ve-
del mező foglalkozás volt, ezért inkább 
a fa lu szegényei, később a falvakba be-

te le pedő cigányok űzték. A foglalkozás 
meg követelte az erdőn való huzamosabb 
tar tózkodást is, így a szénégetők ka li bák-
ban, vagy deszkaházakban laktak a he gyen, 
gyakran hetekig, hónapokig nem men tek le 
a faluba. A régi szénégető ma ga vágta ki a 
fát, maga hasogatta és égette ki. 

De hogyan zajlott le ez a folyamat, 
a mely nek során a fából a szén és hidrogén 
ki vételével a többi alkotórészeket el tá vo lí-
tották úgy, hogy a levegő kizárása mellett 
he vítették ezt? Ha a hevítés mellett a fához 
le vegő jut, akkor a fa elég; ellenben ha azt 
zárt helyen és a levegőnek kizárása mel lett 
hevítjük, vagyis a fát száraz le pár lás alá 
vetjük, más bomlási termékeket nye rünk, 
például a faszenet.

Első sorban azt kell tehát elérni, hogy a 
fát zárt térben hevítsük. Másodsorban vi-
szont a teljes folyamat igen kényesen függ 
a hevítés hőfokától. 100°C-nál a szabad 
víz távozik, 260°C-ig a fa csak pörkölő-
dik; a nagyobb mérvű vegyi bomlás csak 
ek kor veszi kezdetét és 330°C-nál az már 
na gyobbrészt végbe is megy. Az ilyen 
szén azonban még nem jó, ez az úgy-
ne ve zett vörös szén, amely igen hamar 
el ég. További hevítésnél, 330–430°C-nál 
a szén barna színe feketébe megy át. Ez 
már a tökéletes szén, mely sokkal tö möt-
tebb, nehezebb, keményebb, szilárdabb, 
sok kal nehezebben gyullad meg, mint a 
vö rös szén, a megütésnél csengő hangot 
ad és láng nélkül ég. A szenítő művelet te-
hát 430°C-nál befejezettnek tekinthető. A 
nagyobb hőfoknál, pl. 1000–1500°C-nál 
előállított szén, mely már mély fekete 
szí nű, könnyű és likacsos, nagy tö mött-
ség gel és szilárdsággal bír, de nagyon 
ne he zen is ég el, ez a túlégett szén. Nagy 
szak értelmet igényel tehát a megfelelő 
hő fok meghatározása, és elérésekor az 
e gész szénégető folyamat megállítása.

A szénégetők gondosan választják ki 
a fát. Leginkább bükkből vagy tölgyből 
é get nek. Az egész Barcaságot valamikor 
gyö nyörű tölgyerdők borították, ennek 
ma radványai a Keresztényfalvánál ta-
lál ha tó Évszázados tölgyek ter mé szet-

vé del mi területen ma is megcsodálható 
400–600 éves példányok.

A kiválasztott fát méterre vágják, majd 
nem túl nagy hasábokba hasogatják. A 
szén égetők lapos, tisztás helyet keresnek 
az erdőben, melyet tökéletes simára 
e gyen getnek, azután látnak neki a baksa 
(vagy boksa) felállításához. A hasábokat 
sza bályos rendben állítgatják egymás 
mel lé és egymásra. Lábra állítva, körbe 
ha lad va, egymásra helyezve, hatalmas 
kúp a lakot raknak 4 szakaszban. A leg-
felső szakasz tetejére rakják a fejet, az 
apróbb, rö videbb fákból vagy az előző 
baksából ma radt csürökből (a csürök az 
a fa ma rad vány, amiből nem lett szén, de 
meg é gett). Az így felrakott baksát előbb 
szé ná val, szalmával, száraz falevéllel, 
moszt tal vagy fűrészporral, majd szén-
porral vagy homokkal takarják be. Bel-
sejében ü reget hagynak (öl), melyet gyú-
lé ko nyabb anyaggal (forgács, fahulladék) 
töl te nek ki. Úgynevezett láblyukakat ad-
nak, és a fej tetején is kell legyen egy kis, 
be takaratlan részecske, így könnyebben 
meggyúl a fa. Ha tökéletesre sikeredett 
a baksa, következhet a baksagyújtás. A 
gyújtás az ajtón keresztül történik (ajtó: 
a baksa közepétől, alul, kifele, a baksa 
szé léig haladó rés). Itt dugják be a gyúj
tó rúdat az ölbe (gyújtórúd: egy hosszú 
rúd, amelynek végére bármilyen, néhány 

per cig jól égő anyagot erősítenek). Ha az 
öl lángra kapott, a rudat kihúzzák, az aj tót 
becsinálják, a láblyukakat meg iga zít ják. 
Ekkor a baksa elkezd fojtottan, láng nél kül 
égni. Lassan, füst nélkül, gőzölögve 8–12 
napig izzik a baksa, miközben a szén é-
getők a láblyukakat becsinálják és kü lön-
böző helyeken úgynevezett kör lyu ka kat 
készítenek. Ezt hívják bak sa jár ta tás nak. 
A jó minőségű szén a jó bak sa jár tatástól 
függ. A jó szakember mind vé gig figyeli 
az égő baksát, miközben ebből foj togató 
füst és mérgező szénmonoxid tör elő. A 
szénégető vigyáz, nehogy a baksa be-
sovadjon, vagy kilikadjon, s így le vegő 
kerüljön bele, az értékes fa pedig elégjen.

Miután a baksa kiégett, lepucolják, le
po rozzák, a földet lehúzzák róla, és szén-
por ral betakarják, hogy teljesen kialudjon. 
Csak ezután kezdődik a szénkihúzás. Ez a 
folyamat nagyon szennyező, mérgező és 
veszélyes is. A baksából kihúzott sze net 
vízzel locsolják, hogy ne gyúljon meg. 
A szénhúzó befeketedik a szénportól. A 
szenet zsákokba rakják és elszállítják.

Ezután lehet csak új baksát kezdeni, de 
gyakorlott szénégető általában pár hu za-
mosan több baksával is dolgozik.

Ezen igen nehéz mesterség előtt tisz te-
legnek barcasági csángó helyneveink is, 
amelyek magukban hordozzák a szén é-
getéssel kapcsolatos fogalmakat.



* Szerkesztőség:  RO-505600 Négyfalu,  George Moroianu utca (Nagyút)  87.  szám  * Telefon:  0268 /  275 773 *

2. oldal H  É  T  F  A  L  U XVII. évf. 6. szám
10 év

Diáksarok

A k i k e t  n e m  i j e s z t  a  m a t e k 

A Zajzoni Rab Istvan-díjat kiosztó 
Bizottság felkéri mindazokat, akik 
a 2011-es díjazásra életrajzzal ellá-
tott írásbeli javaslatokat, jelöléseket 
akarnak küldeni, hogy mindezeket 
legkésőbb 2011. június 30-ig küldjék 
el a következő címre: 

Bencze Mihály, str. Hărmanului 
nr. 6., 505600 Săcele / Negyfalu, jud. 
Braşov, România, e-mail: benczemi-
haly@gmail.com.

2 0  é v  - -  2 0  n a p
Hochbauer Gyula

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

Úgy tűnik, hogy a Brassó megyei ma-
gyar kisdiákok kedvelt matekversenye 
lett a Kenguru Nemzetközi Matematika 
Verseny.

A IV–VIII. osztályosoknak március 
18-án, a II–III. osztályosoknak április 
13-án szervezték a z alapszakaszt. 
Ezen Brassó megyében osztályonként 
3000–4000 versenyző vett részt (román, 
magyar és német gyerekek). A VII-esek 
közül ketten jutottak tovább, és mindket-
tő magyar (Komán Attila a brassói 2-es 
iskolából és Miklós Botond a négyfalusi 
Zajzoni Rab István Középiskolából), 
valamint a VIII-osok közül négyen: a 
George Moroianu Középiskolából Ba-
ricz Anita és Brassóból 3 román diák.

A Zajzoni Rab István Középiskolából 
az országos fordulóba jutottak: Kajcsa 
Renáta Gabriella IV. osztályos, Benedek 
András Norbert IV. osztályos, Gósuly 
Timea V. osztályos, Soós Márton V. 
osztályos, Gósuly Kinga VI. osztályos, 
Miklós Botond VII-es.

A VII–VIII. osztályosok Bukarestben, 
a IV–VI-osok Brassóban mérték össze 
tudásukat az ország többi kisdiákjával.

Dicséretet érdemel Soós Márton, aki 
az országos szakasz 130 versenyzője 
közül a 15. lett és Miklós Botond Bu-
karestben III. díjas lett.

Gratulálunk a szép eredményekhez 
a gyerekeknek is  és az őket felkészítő 
pedagógusoknak is.

Nézem a plakátot: szép volt ez a húsz esz
tendő! És kinek milyen ez a 20 nap? De 
hát ennyit megérdemelt ez a két év ti zed! 
Mennyit hát? 30–35 órát. Meg bi zony!

Május 7-én a környék három hatodik 
osz tályából (a háromfalusi iskola magyar 
ta gozatáról, a George Moroianu Kö zép-
is kola magyar tagozatáról, a Zajzoni 
Rab Ist ván Középiskolából) ismerkedtek 
gye re kek egymással miközben meg-
látogatták az alsótömösi Magyarvárat, 
Predeált, a bar carozsnyói várat és a szász 
evan gé li kus templomot.

Május 14-én a VII. Hétfalusi Magyar 
Nép mese Maratonon 94 gyerek mon-
dott me sét: 36 óvodás, 22 elemista és 38 
gim na  zista. Az esemény vendége volt a 
Bu ka resti TV 2-es Csatornája Magyar 
Adá sá nak szerkesztője Gödri Oláh Ildikó. 
A részt vevők közül többen illusztrációt is 
raj zol tak az elmondott meséhez. A me-
se mon dás házigazdája és társszervezője 
a Bras só megyei néprajzi múzeum volt.

A legtöbb esemény tervezett helyszíne 
a ZRIK „díszterme” volt. Ezt az elkezdett 
é pületben közmunkával tettük i deig le ne-
sen használhatóvá szülők és pedagógusok 
se gítségével. Másnap pedig Sipos Gaudi 
E nikő gyermekeinek 200 rajzát 4 nagy 
ke retre rögzítette, s kis segítséggel fel-
ke rül tek húsz napnyi homlokdísznek az 
is ko la főút felöli falára.

A díszteremben lépett fel május 16-
án 20 napunk alatt először – fergeteges 
si ker rel – a Havadi Népi Tánccsoport 
(szer  vező Ádám Hajnalka, táncoktató 
Gás pár Hajnalka).

Május 19-én a kézművesek készültek a 
majálison szervezendő kiállításra.

*
Május 20-án az iskolai nyitott kapu 

nap ján a díszteremben felléptek a hosz-
szúfalusi is kola furulyásai Gyerkó András 
ve ze té sé vel, táncolt a háromfalusi iskola 
kis bo ri cás csoportja, a Havadi és elkez-
dődött a viccparádé. Díszvendégeink 
voltak a ta nulók nagyszülei.

Május 21-én több évi kimaradás után 
új ra összehívtuk találkozóra a hétfalusi 
ma gyar pedagógusokat. Hétfalu sok is-
ko lájából, óvodájából jöttek pedagógusok 
(Ó sánc, Hosszúfalu, Csenátfalu, Türkös, 
Bács falu), mintegy 63-an. Sok nyugdíjas 
pe dagógusnak örvendhettünk, és ők is 
egy másnak. Iskolánk 20 esztendejéből 
i déz tünk fel a Szén Ibolya vetítette képek 
se gítségével.

Május 22-én és sajnos 28-án sem csat la-
kozott ünnepünkhöz a Hétfalusi Egye sült 
Csángó Fúvószenekar – előzetes ígé re tük 
ellenére.

Május 25-én sikerrel lépett fel a Kis 
Ger gelem népi tánccsoport.

Május 26-án egy kis csoport Alsó tö-
mös re látogatott, a hősök emlékművéhez.

Május 26-án ballagtak tizenkettedikes 
diák jaink. Négyfalu magyarságának erre 
az ünnepére idén is sokan gyűltek össze 
az iskola türkösi épületének hátulsó ud-
va rán. A hangulatos és egyben felemelő 
ün nepély sajátossága, hogy noha meg-
tart ják a hagyományos keretet, a balla-
gók és a kicsengetők ötletárnyalatokkal 
szí ne sítik azt.

*
Május 28-án majális volt az is ko la ud-

va ron: szülők, tanulók, véndiákok, ven dé-
gek. Megtelt az udvar jókedvvel, illattal, 
moz gással. Fellépett a Kéknefelejcs Népi 
Tánc együttes, a Havadi, a Kis Gergelem. 
Foly tatódott a 20-án elkezdett vicc mon-
dás, Kovács-Kalit Előd tornatanár, ali gaz-
ga tó játékokat szervezett gyermekek és 
fel  nőttek számára is. A nap művészi att-
rak ciója Tomos Tünde rajzkiállítása volt. 
A Napsugárban és a BL-ből már ismerős 
me seillusztrációk minden bizonnyal be-
fo lyá solták a meseolvasók, mesemondók 
kép zeletét. A négyfalusi vegyeskórus 
Gyer kó András vezetésével ünnepélyes 
han gulatot teremtett. Iskolásaink kéz-
mű ves munkáiból is láthattak kiállítást. 
Is ko lánk 20 esztendejéből idéztünk fel a 
Szén I bolya vetítette képek segítségével. 
Saj nos díszmeghívottaink közül többen 
nem jöt tek el a majálisra.

*
Május 31-én este fellépett a HMIK ze-

ne kara: Szász Ágnes (gitár, ének), Do mo-
kos Jenő (gitár), Bálint Levente (ca jon), 
Főcze Attila (basszus gitár), Hoch ba uer 
Éva (ének), Kedves Róbert (erő sí tés). 
Annak ellenére, hogy az eső a tá bor tüzet 
elverte, kitűnő hangulat volt.

Június elsején a gyermeknap a 28-adi-
ki han gulatot folytatta: sütés-főzéssel 
kez dő dött és csak játékkal telt a nap. A 
já ték mester most is Kovács-Kalit Előd.

*
Építsük egyött, tovább iskolánkat!

2011: Ballagás a Zajzoni Rab István Középiskolában

B á c s f a l u  k ö z e l m ú l t j á b ó l
Hochbauer Gyula

(Ami még nem merült feledésbe, de 
már nem közismert)

Még nem nyilvánosak a II. vi lág há bo-
rú ra vonatkozó adatok. A hozzáférhető 
i ratokból a következők olvashatók ki:

1. Dénes István született 1920. március 
26. 410. hsz. Közkatona a 15. gya log ez-
red ben. 1941-ben megsebesült, 1946-ban 
en gedték ki a kórházból.

2. Balogh János, született 1903 október 
?. 6 gyerek apja. Közkatona a 89. gya log-
ezredben. 1941. nov. 10-én halt meg a 
bras  sói 89. ezred kaszárnyája előtt.

3. Kiss Árpád született 1902. március 
6-án. 2 gyerek apja. Közkatona, 8. gya-
log ezredben. 1942. aug. 11-én halt meg 
O roszországban, Werimnél

4. Dodé Mihály született 1906. október 
12-én. Közkatona a 41. tüzérezredben. 
1943. febr. 25-én halt meg Cser nát  faluban.

5. Gödri János 314.hsz. Közkatona. 10. 
gya log ezred. 1942. november 20-án tűnt 
el a Don-kanyarnál

6. Máté János. 131. hsz. Káplár. 5. utász 
ezred. 1942. november 19-én tűnt el a 
Don-kanyarnál.

7. Pataki Péter.385.hsz. Közkatona. 4. 
u tász ezred. 1942. november 18-án tűmt 
el Kalinszkijnál.

8. Gosuly György. 362.hsz. Köz-
katona. 13. huszárezred. 1944. január 
27-én tűnt el Krimnél.

A Bácsfalu Községháza jelentései sze-
rint 1939. augusztusától rendeltek be a 
bács falusiakat katonai szolgálatra. Itthon 
hoz zátartozóiknak pénzbeli és élelmiszer 
se gélyeket folyósítottak. Ezek szerint a 
jegy zékek szerint 1939-40-ben a kö vet ke-
zőket hívták be katonának (sorszám, név, 
egység, behívás dátuma, meg jegy zés):

1. Papp János, Bat.1. V.M., 1939. 
szept. 6.

2. Máthé Kálmán, ?, 1940. márc. 28.
3. Vajda István, Reg. 89. Inf., 1940. 

márc. 5.
4. Bartha János, Reg. 10. Dorobanti, 

1939. nov.12., 74. hsz.
5. Sipos János, Reg. 32. Dorobanti, 

1939. dec. 26.
6. Kotz Mihály, Bat. 3. V. M., 1940. 

márc.10.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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2011. június 16. H  É  T  F  A  L  U 3. oldal
10 év

Kovács Lehel István

H o l  v o l t  a  M a c s k a v á r ?

Helynévként is érdekes a bácsfalusi 
Macs kavár.

A Tatárhányás közelében valamikor 
egy másik erőd is volt, amelyről Koós 
Ferenc bras sói tanfelügyelő így írt 1895-
ben az EMKE tízéves emlékkönyvében: 
„Má sik az ugynevezett Macskavár a 
Deák ha vas (Keresztény-havas – K.L.I. 
meg jegy zése) keleti végpontján. Kisded 
erőd lehetet, ahonnanaz éberőrök
egyfelőlacsángóközségeket,másfelől
Brassóvárosczéhekbeosztott fegyve
res polgárait úgynevezett Lármafák 
meggyújtásaáltalabetörőellenségkö
zeledtérölértesítették.Viharosidőksötét
emlékemindakettőegymásközelében,
t. i. a Tatárhányás és a Macs ka vár; de 
ahazavédelmébenkitűnőszolgálatot
tetteksazértkegyelettelszemléljükmég
maismindakettőt.”

Árvay József, aki kötetbe rendezte 
hely névanyagunkat (Árvay József:A
barcaságiHétfaluhelynevei.Kolozsvár,
1943.) szerint: Macskavár (Bács fa lu) – 
Falumellettikődomb,denincssemmi
romnakhelye.Afalunyugatiszélénálló
kisdomb.Nevénekeredetérőlaztmesé
lik,hogyamikorNégyfalubólmégnem
vezetettvasútBrassóba,sabácsfalusiak
szekérreljártakbeabrassóivásárokra,
agyerekekafaluelőttidombonvártáka
vásárfiával,mézespogácsávalhazatérő
szüleiket.Ahétfalusicsángóka torkos
gyermekeketmacskának nevezik. «A 
macs  ka vár!»mondogatták tréfásan
egymásnakaszekérenhazatérőszülők,
amikormegláttákadombonvárakozó
gyermekeiket.

Borcsa Mihály a Hétfalu1907. január 
6. 2. számában ír a Macskavárról: „A
tömösihídmellettvankétmagasépület.
Egyiknek udvara szélén Bácsfalu fe lé van 
egykősziklásdombocska:neveMacska
vár.Talánmacskáktartózkodtakbenne?
Dehogy!Régiszokásvolt,hogymikoraz
anyákpénteknaponBrassóbamentek
vásárolni,egysemjöttúgyhaza,hogyne
hozottvolnagyermekeinekvalamienni
ésnyalnivalót.Ekkoragyermekeka
falubólaz1000lépéstávolságbanfekvő
halmocskáratelepedvevártákazanyá
kat,kikbeszélgetésközbenmondogatták,

siessünkhamarhazafelémertamacskák
várnak.InnenaMacskavárnév.”

Hol lehetett ez az érdekes nevű domb 
Bács falu határában, és a népi névfejtésen 
túl – mint ahogy azt Koós Ferenc írta – 
le hetett-e rajta erődítmény, lármafa?

A kérdésre a válasz nem egyszerű, é ve-
ken keresztül nem sikerült be azonosítani 
a Macskavár dombját, vagy ennek he-
lyét, míg nem a bácsfalusi evangélikus 
egyház jegy zőkönyveit lapozgatva nem 
akadtunk ar ra a bejegyzésre, amely sze-
rint 1891. jú lius 12-én Borcsa Mihály 
lel kész ki je len tette, hogy a Macs kavár 
alatti egyházi tu lajdonban lévő földterü-
letet a vasút é pí téskor átvágták, és ezért 
a bácsfalusi evan gélikus egyházközséget 
kár ta la ní tot ták, az így származó pénz-
összeget pedig a csernátfalusi népbankba 
helyezték.

A Tömösi-szoroson átvezető vasutat 
ko rábban építették, hisz az első Brassó–
Bu karest járat 1879. december 1-én 
futott be Predeálra. Nem valószínű, hogy 
mint egy 12 év múlva kárpótolta volna a 
va sút társaság az egyházat a Macskavár 
át vá gásáért, így kézenfekvő megol-
dásnak lát szik, hogy az 1892. március 
7-én meg nyílt Brassó–Hosszúfalu helyi 
érdekű va sút ról van inkább szó. Tehát a 
Macskavár Bács falu végében, a Tömös 
vizén innen le hetett ott, ahol egykoron 
a tramváj ha ladt át a számára épített 
háromnyílású, 50 m hosszú, fahídon. 
Itt keresztezte a Pre deál–Nagyvárad 
vonalat, s a tramváj ré szére sorompós 
jelzőlámpa volt fel sze rel ve, amelynél 
a szerelvények oly gyak ran megálltak, 
hogy végül megállót is lé te sítettek itt. 
A híddal párhuzamosan, pár mé ter tá-
volságra volt a Bácsfalut De res tyé vel 
összekötő magas híd, amelyen ko csik 
közlekedtek. A fahidat 1946-ban egy új 
vashíddal helyettesítették.

Nos, igen, ez a pont stratégiai hely egy 
lár mafa számára, a teljes Barca-mező, 
Négy falu, Derestye, Szentpéter, Szász-
her mány, Prázsmár sőt Brassónak is egy 
ré sze rálátással bírt egy itt égő őrtűzre, s 
mint ilyen nyugodtan lehetett része egy-
ko ron a Bolnok–Tatárhányás–Batka–Ra-
kodó-völgye–Cenk erődrendszernek!AHétfalusiMagyarIfjúságiKlub(HMIK)zenekaránakelőadása

Iratkozás napközibe
Felhívjuk a négyfalusi szülők fi gyel-

mét, hogy június folyamán iratkozni 
le het a Zajzoni Rab István Középiskola 
ke retei között ősztől induló napközibe 
(8 órás óvodába).

Kérjük az ér deklődőket, hogy az ó vo-
dás korú gyerekük születési bi zo nyít-
vá nyának másolatával keressék Fülöp 
Vi ola óvónőt a ZRIK csernátfalusi 
e me  letes épületében, naponta 12 óráig.

B á c s f a l u  k ö z e l m ú l t j á b ó l
Hochbauer Gyula

(Folytatása2.oldalról.)
7. Fodor József, Reg.7. Inf., 1940. 

aug.3.
8. Heidel Rudolf, Reg. 16. Mitral., 

1941. ápr.15.
9. Heidel Alfréd, Reg. 89. Inf., 1939. 

szept. 1.
10. Domokos János, Reg. 7. Doro-

banti, 1940. márc. 20., Ploiesti
11. Antik György, Reg. 82. Inf., 1940. 

ápr. 8.
12. Erzse Mihály, Reg. 32. Dorobanti, 

1939. aug.15.
13. Bagoly István, Reg. 9. Dorobanti, 

1939. szept. 13.
14. Szabó Béla, Reg. 70. Artil., 1940. 

márc. 15.
15. Szakács László, Reg. 19. Doro-

banti, 1939. nov. 15.
16. Gyárfás Béla, Reg. 2. Rosiori, 

1939. dec. 15.
17. Gyerkó János, Comp. Sapatori, , 

380. hsz.
18. Dombi Gyula, Reg. 32.Inf. Mir-

cea, 1940. febr.1., 136. hsz.
19. Lukács Mihály, Reg. 22. Inf., 

1940. jan. 21.
20. Bauer István, Bat. 15. V.M., 1939. 

aug. 9.
21. Demeter Sándor, Reg. Tancuri, 

1940. jan. 19.
22. Bereczki István, Reg. 6. Calarasi, 

1939. aug. 1.
23. Gödri István, Bat. 1. V. M. , 1940. 

jan. 1.
24. Borsos Péter, Bat. 61. Pionieri
25. Bálint István, Bat. 59. Get.
26. Bálint Mihály, Reg. 10. Dorobanti
27. Dódé István, Bat. 24. V.M., 1939. 

júl. 10.
28. Dódé János, Bat. 24. V.M., 1939. 

júl. 10.
29. Buda István, Reg. 59. Inf., 1940. 

ápr.1.
30. Bagoly István, Reg. 9. Dorobanti, 

1939. febr. 13.

31. Lukács S. Mihály, Reg. 22. Inf., 
1940. jan. 2.

32. Bálint György, Reg. 41. Art., 
1940. febr. 8.

33. Vajda Mihály, Reg. 72. Inf., 1940. 
máj. 6.

34. Dódé Mihály , Reg. 12 Art. Grea, 
1940. márc. 15.

35. Demeter Claudiu, Reg. Tancuri, 
1940. jan. 19.

36. Erzse István, Reg. 6. Calarasi, 
1940. ápr. 10.

37. Csabai Árpád, Reg. 41. Artilerie, 
1940. ápr. 14.

38. Dombi Géza, Reg.TancuriTirgov., 
1939. dec. 1.

39. Erzse Mihály, Reg. 7. Jandarmi, 
1940. ápr. 1.

40. Jakab János, Reg. 2 CFR Chitila, 
1939. nov. 1.

41. Kapitány Béla, Reg. 5. Art. Grea, 
1940. ápr. 6., Focsani

42. Balázs Márton, Reg. 89. Inf.
43. Bálint Károly, Bat. 4. V.M.
44. Lukács János, Reg. 89., 1939. 

szept. 6.
45. Bartha János, Reg. 10. Dorobanti, 

1939. aug. 28., Focsani
46. Sipos János, Reg. 6. Calarasi, 

1940. márc. 1.
47. Gödri János, Reg. 48. Inf.Buzau, 

1940. márc. 7.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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4. oldal H  É  T  F  A  L  U XVII. évf. 6. szám
10 év

Bencze Mihály

M a g y a r - t ö r ö k  t e s t v é r i s é g

Sütés-főzés a ZRIK majálisán

Tánccsoportok játéka a ZRIK 20 éves emlékünnepélyén

(Folytatás a 3. oldalról.)
49. Köpe András, Reg. 32. Doroban-

ti, 1940. márc. 7., Ploiesti
50. Gödri Gyula, Reg. 4. Art. Brasov, 

1940. ápr. 1.
51. Gyurka Mihály, Reg. 4. Artilerie, 

1940. márc. 14.
52. Bálint György, Reg. 4. Artilrie, 

1940. márc. 14.
53. Gyárfás István, Reg. 89. Inf., 

1940. márc. 14.
54. Máthé Gyula, Reg. 5. Pionieri, 

1940. febr. 15.
55. Bálint Gyula, Reg. 6. Calarasi, 

1940. márc. 18.
56. Péter Imre, , 1940. márc. 5.
57. Vajda István, Reg. 89. Inf., 1940. 

márc. 23.

B á c s f a l u  k ö z e l m ú l t j á b ó l
Hochbauer Gyula

58. Lőrintz János, Reg. 89. Inf., 
1940. márc. 10.

60. Sára András, Ozdula ?, 1940. 
május 3.

61. Gábor János, Reg. 5. Pionieri, 
1940. febr. 2.

62. Balog János, Reg. 32. Inf., 1940. 
május 6.

63. Csórik István, Reg. 41. Artilerie, 
1940. jún. 19.

64. Jakab András, Reg, 6. Calarasi, 
1940. márc. 10.

65. Deák Mihály, Bat. 4. V.M., 1940. 
Május 7.

66. Berecki György
67. Mátéfi Fózsef
68. Bálint András
69. Heidel Alfréd, 1939. nov. 1.

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Jókai Mórnál a Borcsa női névként is 

sze repel, és egyben a Borbála ki csi nyí té se 
is. A Borcsa-forrás a Mátrában, a Csör gő-
patak völgyében található, és a Kár pát-
medencében más helyeken is elő for dul 
ez a megnevezés. Délvidéken, pe dig 
ismert a Borcsa (44° 52’ 13” N, 020° 27’ 
31” E) település. Trianon óta nemcsak a 
Kárpát-medencében, de az egész vi lá gon 
megtalálható a Bocsa név. Kö ze lünk ben 
levő megyékben pedig a kö vet ke ző kép -
pen: Brassó (12), Kovászna (33), Har gita 
(5), Maros (2), Bukarest (1), Ka larás (3), 
Kons tanca (2), Galac (2). Hí re sebb Bor-
csák a következők voltak: 1. Borcsa Mi-
hály (1824-1913) bácsfalusi e van gélikus 
lel kész, Zajzoni Rab István ba rát ja, Bem 
össze kötő honvédtisztje, 2. Dr. Bor csa 
Mi hály (1868-1902) Kolozsváron ev. ref. 
fő gimnáziumi tanár, 3. Kolozsváry-Bor -
csa Mihály (Kolzsvár, 1896 - Bu da pest, 
1946. december 6.) a Horthy-kor szak 
saj tó politikusa, Tóthpál Dániel ba rát ja, 
4. Bor csa István (Brassó, 1932. már ci us 
20. - ) a kecskeméti Katona József Szín-
ház vi lághírű tervezője stb. A Borcsa 
név tár sult névként is előfordul, például 
Hét  fa lu ban Kapitány Borcsa változatban, 
vagy eny he átalakulással, betű vagy ki-
ej tés módosítással. Nyitra vármegyében 

(1515-ben) Borcsányi Kristóf, Ádám és 
Fe renc testvéreket, mint az említett vár-
me gyei Borcsány és Jász helységekben 
rész birtokosként találjuk. Eredetileg a 
Borsa nemzetség (genus) is előfordul az 
ok levelekben. Ezt valamiért elhallgatják. 
Bor say György 1298-ban erdélyi vajda 
volt, Doboka vármegyéből. Viz-Szilváson 
1702-ben is ismert volt a  Borsay név. 
Cí meres nemeslevelet Apaffi Mihálytól 
1669. május 26-án kapott Borsay György. 
Bor csai Ákos, pedig 1782-ben, a sárdi 
uni tárius egyház számára nyolcszögletű, 
ara nyozott tányért adományozott. A Bar
csa is a Borcsa egy változata. Ha a Borsa 

vál tozatot nézzük, akkor a következő 
hely sé gek tartoznak ide: Bor Sar (Irán, 
25° 30’ 49” N, 060° 06’ 00” E), Bor-Sala 
( Oroszország, 47° 34’ 00” N, 044° 27’ 
00” E), Borsaskögle (Svédország, 57° 16’ 
00” N, 015° 14’ 00” E), Borsad (India, 22° 
25’ 00” N, 072° 54’ 00” E), Borsa (Má-
ramaros, 47° 39’ 00” N, 024° 40’ 00” E), 
Kolozsborsa (Kolozsmegye, 46° 56’ 00” 
N, 023° 40’), Borsani (Argentina, 34° 51’ 
00” S, 057° 52’ 00” W), Borsányitanya ( 
Borsod-Abaúj-Zemplén, 48° 13’ 00” N, 
021° 31’ 00” E), Borsányipuszta (Békés, 
46° 28’ 00” N, 020° 54’ 00” E), Borsadülő 
(Jász-Nagykun-Szolnok, 47° 22’ 00” N, 
020° 06’ 00” E), Borsa (Kassa, 48° 23’ 00” 
N, 021° 43’ 00” E), Bouras (Gö rög or szág, 
37° 44’ 00” N, 022° 41’ 00” E), Bor soet 
(Norvégia, Troms 70° 08’ 00” N, 019° 05’ 
00” E), Borsano (Olaszország, 45° 35’ 00” 
N, 008° 51’ 00” E).

A Koszta név Hétfalu nagyon ősi 
nevei kö zé tartozik, ősmagyar-besenyő 
e re det tel. Felbontható: Ko-sz-ta, három 
szó össze tételre. A Ko- jelentése a kor, kör, 
e setünkben az utolsó szótag értelmében 
csa kis körország értelmű lehet. U gyan-
úgy, ahogy az egyiptomi eredetű KOPT 
ős vallás szavában áll. A középső -sz- be tű, 
valószínűleg a szent első két betűje, a -ta 
pegig a tanya szótöve lehet. Egybeolvas-

va: Koszta = Szent-ország-ta nya-lakója. 
Ha kibővítjük, akkor a Szent or szág = 
Napisten országa = Körország je lentéssel. 
A „ta” szórész nagyon sok ősi fo galom 
értelmező szórészeként van ben ne a nyel-
vünkben: porta, tanya (teremtő-a nya háza 
értelemben, az aláhúzások szerint) stb. 

A KoSzTa (Costa) név, elsőként az ó e-
gyiptomi történelemben tűnik fel ie. VI. 
sz. körül. A KoS-föld akkori ura KoS-
Ta-uRa meghódította Egyiptomot és az 
e gye sített birodalomban megalapította a 
XXV. dinasztiát.  Ezt őrzik a hieroglifák és 
a Kopt egyházi honlapon is fellelhető. Ez 
az egyház a mai napig keresztény ma radt 

az izlám tengerben,  Egyiptom és Nú bia 
területén. 

Noé három gyermeke közül (KHaM, 
SéM, JaFeT) KHaM nemzé KoS-t, aki 
ké sőbb a Nílus felső folyása vidékén 
meg a lapította KoS-földet: (KoS.Ta(j)-
at). Gyak ran KuS-földnek és KuSidá-
nak mond ják őket helytelenül, hiszen 
a totem ál latuk a KoS volt. Számtalan 
KoS szobor őr zi ma is ezen a vidéken 
ennek az em lé két. Késöbb KoS nemzé 
Nimródot, aki Ni NiVe városában hozott 
létre ki rály sá got, valamint köztudottan 
Hunor és Magor ap ja volt. A  KoS szarva 
hajlott, tekeredő, KóC, ahogyan a Nílus 
(NyiL) egyenes vo nala folyása is csak 
a felső részén, KoS-földön ír le nagy 
húrkokat KóC-okat. A név eredete ezen 
szemszögből nézve ér dekes, de logikusan 
érthető vonulatot mu tat: (KóC.Táj-KaCS.
Tai-KoS.Ta-KoSz.Ta). Az utódok szinte a 
teljes me di terrán érában fellelhetők, Por-
tugáliától, Gö rögországig. A Kosztáknak, 
talán az ő si eredet emléke képpen van 
affinitásunk a hagyományőrzés felé is. A 
KoS.Ta-.i e redet, mint láttuk a maga ide-
jében el in dí totta a mediterrán területeken 
a ki raj zást, elterjedést. A Koszták, utazni, 

hajós ke reskedelmet folytatni elkezdtek 
már az ó egyiptomi időktől, így terjedt a 
név, az u tódok révén a Földközi tenger 
mellékén, U gyanakkor a mai magyar-
országi Kosz ták zöme nem déli, hanem 
keleti, erdélyi ro konsági és eredet szálakat 
tud fel mu tat ni. Nos, a megoldás Nimród 
kezében van. Mint láttuk korábban KoS 
Fia Nim ród az atyai házból és területről 
költözött to va és hozta létre saját nemzet-
ségét.  Su mer terlétén alakitott királyságot 
és nem zé HuN.or.t és MaG.or.t, kik a 
HuN.ár.ad.at és a MaG.ár.ad.at ősei és 
a lapítói lettek.  Kirajzásukkal, ha za ke-
re sé sükkel Hunor és Magor egy pusztai, 
lo vas kultúra egységes alapjait hozta létre 
a mongol pusztáktól a Kárpát medencéig.  
Ezen csoportok egész népvándorlási és 
ke veredési hullámok során élték vál to za-
tos történelmüket, de egységes szabályok 
és kultúra mentén szervezve a tár sa dal-
mu kat és nyelvüket.  Természetesen Kos.
Ta is volt a korai kísérők közt Nim ród, 
majd Hunor és Magor mellett is. Hi szen a 
honfoglalás körüli időkben KoS.Ta.n már 
mint vezér tűnik fel a Tal mát (Besenyő) 
törzs élén.

(Folytatjuk.)


