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Kovács Lehel István 

H é t f a l u s i  k í v á n s á g k o s á r
Akár új időszámítás is kezdődhet 

Hét faluban, hisz máris úgy beszélünk 
ró la, hogy a Duna TV közvetítése előtt 
és után. A pünkösd hétfőjén Hétfaluból 
é lőben sugározott Kívánságkosár, va la-
mint a vasárnap közvetített is ten tisz te let 
mindenképp mérföldkövet je len te nek 
Hétfalu életében.

Hétfalu magyar lakosságának nagy 
több sége szívvel-lélekkel készült az 
ün nep re, hisz valóságos ünnepként élte 
meg mindenki ezt az alkalmat. A Be-
recz ki Anna varrókör tagja női csángó 
nép viseletet készítettek, hangoltak a 
ze nekarok, próbált a kórus, tanulták a 
sza valatokat, már hetekkel azelőtt folyt 
a programegyeztetés, készültek az elő-
ze tes felvételek, vágóképek.

2009 Szent Mihály Napján Zajzoni 
Rab István-díjjal tüntettük ki a Duna 
té vét, a nemzet televízióját. Ekkor szü-
le tett meg az a gondolat, hogy az addigi 
Hét faluról közvetített tudósításokat, 
do kumentumfilmeket egy élő adássál 
te szik teljessé a Duna tévések. Az 
ötlet tes tet öltött, mégpedig úgy, hogy 
a Csík somlyótól a Barcaságig jelige 
a latt, három napra ismét működésbe 
lép tek az ősi kapcsolatok, az ezeréves 
ha tár mentén, a Gyímesektől a Kárpát-
ka nyarig, az ezeréves határ mentén, 
is mét fellángoltak a lármafák. Most az 
ö röm üzenetét rajzolták lángnyelvekkel 
és füstbetűkkel az égre, és ezt a Duna 
Te levízió kisugározta a nagyvilágba. 
Ja pántól Argentínáig, és Finnországtól 
Új-Zélandig minden magyar láthatta, 
hogy Erdély legkeletibb pontjain meg-
mozdult valami. A csíksomlyói Babba 
Mária áldásával, a szentlélek pün kösdi 
ajándékaként kezet nyújtott egy másnak 
a gyímesi és a hétfalusi csán góság. Ka-
tolikusok és evan gé li ku sok, ugyanazon 
határ őrzőinek iva dé kai, akik alig külön-
böző viseletben, alig különböző szavak 
kíséretében rót ták a sziklás havasokat, 
vigyázták a vé ge ket.

A lármafák örömlángját szél nem za var-
ta, eső nem oltotta. Erre a pár órára a ködös 
fellegek semmivé váltak, nap ra gyogta be 
a Pancsót és a Rákóczi-várat.

Könnyű nekem leírni ezeket a so ro kat, 
hisz egyik nagyanyám gyímesi, má sik 
hétfalusi, bennem természetes volt ez 
a kötődés, ez a kapcsolat, s gon do lom, 
most ez természetessé vált mind azok 

számára, akik végigkövették pün kösd 
első és második napját a Duna televízión. 
Összekötnek a lár ma fák, összekötnek a 
határkövek, ősi dal la maink, határozott 
táncaink.

A nemzet egységéből most fel tün dök-
lött Hétfalu. Értékeinket ki su gá roz hat-
tuk, és volt bőven mutatnivalónk, mint 
kiderült jóval több, mint amennyit há rom 
óra élő közvetítés alatt össze le hetett 
foglalni, ízelítőkéntabe lehetett mu tatni: 
népviselet, szőttesek, festett és faragott 
bútorok, fonott kosarak, mon dák, me-
sék, énekek, táncok, e gyüt tesek, kórus, 
fúvószenekar, borica, kép zőművészek, 
zenészek, pityó ka to kány, csöröge, 
könyvek, újság, vidám gye rekek, írott 
tojások, baranta, Hu nya di-kehely, 50 000 
példányú lep ke gyűj temény, versek, 
virágok, ház o rom dí szek, faluturizmus, 
zászlók és cí me rek, lármafa, határkö-
vek, emlékművek, millenniumi zászló, 
Zajzon-fürdő, sze mé lyiségek, és még 
sorolhatnám, de mind ezeket láthattuk az 
adásban, így a színfalak mögé próbáljunk 
meg be te kinteni. A műsor megvalósítása 
ér de kében a Duna Televízió stábja mel-
lett egy helyi szervezőcsoport is alakult. 
Ben cze Mihály, Jónás András, Kajcsa 
Lász ló, Hochbauer Gyula, Kovács Le hel 
István vetette papírra azokat az öt le teket, 
amelyek kifejtésével a hétfalusi ér tékek 
kisugározhatókká váltak a nagy világba. 
A Duna tévé szakmailag ele mezte a 
javaslatokat, for ga tó köny ve ket írt, idő-
tartamokat határozott meg, és hamarosan 
megérkezett az első csa pat is Budapest-
ről. Megtekintették a lehetséges helyszí-
neket, végigjárták a falvakat. Így esett a 
választás a tür kö si evangélikus templom-
kertre, és a meg beszéltek alapján bővült 
ki a helyi szer vezőcsoport mindazokkal, 
akiknek ko moly szerep jutott az adás ide-
je alatt. Az időjárás fokozatosan romlott, 
így a mi kor megérkezett az első for ga tó-
cso port a székelyudvarhelyi regionális 
stú dió tól, zuhogó eső, köd és alacsonyan 
szál ló fellegek fogadták őket. Az egy ko ri 
Zajzon-fürdővel kezdtünk, majd ha-
ladtunk Bácsfalu felé. Estére el ké szül tek 
a vágóképek. A határkövek és a panorá-
maképek sajnos kimaradtak, az időjárás 
nem kedvezett ezeknek, a Csukás nem 
látszott a fellegektől, és a há zak is sűrű 
ködbe burkolóztak. Így telt el a hétfő, 
majd újabb és újabb meg beszélésekkel, 

simításokkal a kedd, szerda, csütörtök. 
Pénteken a Bras só állomásán áthaladó 
Csíksomlyó exp resszt vártuk, a három 
óra késés el lenére még meleg maradt az 
utazókat kö szöntő kenyér.

A Duna TV stábja, a közvetítőkocsik 
idő közben elindultak Csíksomlyó felé, 
Tür kösön kaszálták a templomkertet, 
sze  gelték a színpadot, takarították a szo-
bákat, főzték az ebédeket. A három na-
pos ünnep elkezdődött. Búcsú, Gyí mes, 
Hétfalu. Vasárnap a kiállítást szer veztük: 
Gyulai Nagy Margit, Mol do ván Mihály, 
Sipos Gaudi Tünde, To mos Tünde 
munkáit válogattuk össze, a kézműves 
műhely, a sátrak anyagait cso magolták 
a mesterek. Délutánra meg érkezett az 
első Duna tévés mik ro busz, Cselényi 
László elnök, Szabó Ág nes főszerkesztő, 
Lukács Gabriella ren dező, Scrob Andrea 
szerkesztő, Ban ner Géza műsorvezető, aki 
majd nem minden hétfalusi családnál szinte 
csa ládtagnak számít, hisz sokan kér dez ték: 
„Géza jön?”.

Kisütött a nap – az első reménysugár, 
hogy hétfőn jó idő lesz. A biztonság ked-
véért, második helyszínnek, rossz idő 
esetén berendeztük a Csángó Há zat is, 
de mindenki a szabadtéri köz ve títésben 
reménykedett, és vasárnap dél után végre 
napsütésben ragyogott a templomkert. 
Ekkor találtuk ki a lár ma fát, a csörögét, 
amelyet Crăciun Ve ro nika estére meg is 
sütött, illetve a nagy üst pityókatokányt, 
melynek el ké szítését Szász Ágnes vál-
lalta el.

Már éjszakába hajlott, amikor meg ér-
kezett a mintegy 50 főnyi stáb, a köz ve-
títőkocsikkal, mikrobuszokkal. Si mon 
Marika panzióláncába el szál lá sol va sze-

rezték első benyomásaikat Hét fa luról.
Szombat hajnalba napsütésre éb red tünk 

és lázasan kezdtünk a helyszín be ren-
dezésébe: sátrak felhúzása, asz ta lok, székek, 
padok, kábelezés, hang fa lak, kamerák, re-
flektorok, üst, pi tyó ka, fa, minden, ami egy 
közvetítéshez kell. 9-től főpróba, 11-től élő 
adás. A temp lomkert megtelt, a rendhagyó 
ma já lis kezdetét vette. Az eredmény a té vé-
készülékek képernyőin látható. 3 óra a dás 
az összesen 25 órányiból, a mennyit a Duna 
TV Csíksomlyón, Gyí me sen és Hétfaluban 
forgatott, és meg kel lett győződnünk, hogy 
ebben a 3 órá ban lehetetlen volt mindent be-
mu tat ni Hétfaluról, folytatásra van szük ség, 
folytatásra van igény. Az első mind járt va-
sárnap lesz: Barlay Tamás tol mácsolásában 
ekkor vetíti le a Duna TV a délután 19 órától 
felvett türkösi istentiszteletet.

A híres hétfalusi csángó ven dég sze-
re tetet a Duna Televízió ajándékkal 
vi szo nozta: a barcasági csángó hősök 
és ár tatlan áldozatok emlékére állított 
kop ja fát Cselényi László, a Duna TV 
el nö ke, Füzes Oszkár, Magyarország 
ro má niai nagykövete, Radu Nistor Flo-
rea, Négy falu polgármestere és Jónás 
And rás, Négyfalu alpolgármestere lep-
lez ték le, mi pedig megfogadtuk, hogy 
e kü lönleges esemény folytatásaként 
ez u tán minden pünkösd hétfőn műsoros 
ma jálist szervezünk.

A végszó legyen a köszöneté, a szer-
ve zők nevében köszönjük mindenkinek, 
aki munkájával, jelenlétével, bármilyen 
ap ró vagy jelentős hozzájárulásával igaz 
ün nep pé tette 2010 pünkösdhétfőjét, azt, 
hogy a Duna Televízió közvetítésével 
Hét falu nemcsak a Barcaság, de az egész 
világ aranyövévé válhatott.
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Szerkesztőség

H é t f a l u s i  e s e m é n y e k
Hétfaluban a vándorkupa!
XIX. alkalommal szervezte meg a Ma-

gyar országi Evangélikus Egyház Gyer mek- 
és Ifjúsági Osztálya a hit tan ver senyt, idén 
Növények a Bibliában té má val. Erdélyt két 
hétfalusi csapat kép vi selte, akik március 
20-án Apácán, a hit tan verseny egyházme-
gyei fordulóján, I. he lyezést értek el.

Hosszúfalu–Alszeg I-IV osztályosai: 
Ko vács Adrienn (II. o., G.M.), Benedek 
And rás Norbert (III. o., ZRIK), Kolozsi 
Iza bella és Köpecsiri Kinga (mindketten 
IV. o., G.M.), felkészítőjük Mihály Sára 
Va sárnapi Iskola-i oktató.

Fűrészmező V–VIII osztályosokból álló 
csapata: Szitás Zsombor (ZRIK, VI. o.), 
Baricz Anita (G.M., VII. o.), Lőrincz Her-
ceg Tímea (ZRIK, VII. o.), Prosan Tí mea 
(ÁLF, VIII. o.), felkészítőjük Cse re Ibolya 
Vasárnapi Iskola-i oktató.

Nem volt hiábavaló a fáradozásuk, 
u gyan is április 23-án, Piliscsabán, az or-
szá gos fordulón az alszegiek IV. helyezést 
ér tek el, Fűrészmező csapatának tagjai pe-
dig nyakukban az éremmel és kezükben a 
kupával, „Hoztuk a kupát, elsők let tünk!” 
felkiálltással tértek haza. Külön e lég tételt 
jelentett, hogy az olajfából ké szült vándor-
kupa most először hagyta el Ma gyarország 
területét és Hétfaluba került.

Gratulálunk mindannyiuknak, büszkék 
va gyunk rájuk és  sok sikert és kitartást 
kivánunk a jövőre nézve.

*
Matekesek a ZRIK-ben
Május 8-án immár hatodik alkalommal 

a Zajzoni Rab István Középiskola volt a 
Ma tematika Körverseny házigazdája.

A XXXIV. fordulón több, mint 200 V–
XII. osztályos baróti, székelykeresztúri, 
kéz divásárhelyi, brassói, segesvári és 
négy falusi tanuló mérte össze mate ma ti ka-
tudását. A 2–3 órás írásbeli dolgozat után 
a ZRIK tanárainak irányításával a diá kok 
társasjátékokkal szórakoztak, a négy falusi 
Néprajzi Múzeumba látogattak, így rövi-
dítve az időt az eredményhirdetésig.

A négyfalusiak eredményei: Miklós Bo tond (VI. 
o., ZRIK) és Kiss Budai Mátyás (VIII.o., 1-es iskola) 
I díj, Tóth Melinda (VIII. o., ZRIK) II díj, Jakab Edina 
(VI. o., ZRIK) IV. hely, Tana Andrea (VII. o., ZRIK) 
és Simon Anikó (XII. o., ZRIK) VI. hely.

A rendezvényt négyfalusi és brassói vál-
lal kozók támogatták, nekik köszönhetően a 
díjazottak az oklevél mellé pénzjutalmat is kaptak.

*
Memaraton 2010
Idén május 15-én volt mesemaraton 

Hét faluban. Ez azért érdekes, mert mos ta-
nában a BL-mellékletként ismert Hét fa lun 
kívül majdminden Négyfaluban meg Há-
romfaluban történik.

A szombaton 93 mesemondó adta egy-
más nak a stafétát. Legtöbb türelmük az 
óvo dásoknak kellett, hogy legyen egy-
más hoz: ők 26-an mondogattak mesét az 
Áp rily Lajos óvodából, a csernátfalusi, a 
tür kösi, a hosszúfalusi, a bácsfalusi, egy 
sep siszentgyzörgyi óvodából. A me se-
mon dó diákok a Zajzoni Rab István Kö-
zép is kolából, a Zajzoni általános iskolából, 
az Áp rily Lajos Főgimnáziumból, a brassói 

2-es számú általános iskolából és a bácsfalusi 
1-es számú általános iskolából jöttek.

2009-től a mesemaratont mesejátékok 
e gé szítik ki. Idén egy mesebevezetőt 
bá boz tak a Zajzoni Rab István Közép-
iskola ötö dikesei. Az VI–VII. osztályos 
szín ját szók újra bemutatták tavalyi játé-
kukat és egy nemrég tanult meserészletet. 
Ö rö münkre játékkal látogatottak meg a 
bras sói 8-as számú általános iskola ö tö di-
kesei is. Ehhez a 43 mesét játszóhoz, le het 
jövőben mások is csatlakoznak.

Az esemény szervezésében köz re mű-
köd tek: a Hétfalusi Magyar Művelődési 
Tár saság, a Brassó Megyei Néprajzi Mú-
ze um, a Brassó megyei óvónők, tanítók és  
magyar szakos tanárok módszertani körei.

*
Szivárványos találkozó
A Szivárvány–Napsugár mun ka kö-

zös sé ge meghívta a Zajzoni Rab István 
Kö zép iskola néhány elemi osztályos 
ta nu ló ját a Szivárvány gyermeklap 30. 
év for du lóját ünneplő rendezvénysorozat 
leg fon tosabb eseményére, a Szivárvány-
nagy találkozóra, melyet 2010. május 7-én 
tartottak Kézdivásárhelyen a Vigadóban.

A rendezvényen a gyermekek meg-
is mer kedtek a szerkesztőség tagjaival. 
Csi pi ke, Kukucsi, Gryllus Vilmos és te-
het sé ges Szivárvány-, Napsugár-olvasók 
szó rakoztatták a közönséget. Iskolánk 
diák ja, Kajcsa Renáta Gabriella, III. osz-
tá lyos tanuló mesét mondott.

A gyerekek így válaszoltak a ,,Hogy 
telt?” kérdésemre:

„Minden szép volt, de legjobban az tet szett, 
amikor Gryllus Vilmos énekelt.” Edwárd

„Nagyon kedves a főszerkesztő néni. 
Szép a színház, a bordó bársonnyal be vont 
székek, a díszítés. Nagyon jól telt, ö rülök, 
hogy részt vehettem.” Zsófia

„Tetszett, amikor a bácsi (Gryllus Vil-
mos) arra kért, hogy mi is énekeljünk 
vele együtt gyorsan-gyorsan, de mi nem 
tud tunk olyan jól, mint ő.” Csongor

„Izgultam, amikor megláttam a nagy szín-
padot meg a lelkes közönséget. Fe lejt hetetlen 
élmény marad számomra.” Re náta

Köszönjük a meghívást, sajnáljuk, hogy 
nem lehetett jelen minden elemi iskolás. 
A Szivárványnak, Napsugárnak lelkes 
ol va sókat kívánunk, hogy még sokszor 
ün ne pelhessék születésnapjukat!

Székely Edit tanítónő

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

A Zajzoni Rab István-díj Bizottsága 
fel kér mindenkit, hogy a 2010-es év dí-
ja zá sá ra küldje el javaslatait, életrajzzal, 
in dok lással együtt, legkésőbb 2010. június 
20-ig a következő címre: Bencze Mihály, 
str. Hărmanului nr. 6., 505600 Săcele/
Négy falu, jud. Braşov, România, tel 0040-
268-273632, benczemihaly@gmail.com.

Hirdetés

F e l h í v á s

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Negyed kettőkor ebédeltünk. A hetesek 

meg terítették az asztalt és mindnyájan szé-
pen sorba állva lementünk az ebédlőbe. 
Első fo gás: szemes fuszulyka, lencse, vagy 
sár ga borsóleves, néha, nagy örömünkre, 
csa lo gató, vagyis pityókaleves kevés füstölt 
kol bász-karikával. Olykor pa ra di csom le vest 
vagy zöldséglevest kaptunk. Második fo-
gás jó szelet húsféle., krumplival, ta vasszal 
spenóttal, amit nem szerettünk mert híg volt 
és haragos zöld színű. Ezt többnyire szét-
má zoltuk a tányérunkon. A spenóton kívül 
csak a túrós laskát nem ettük meg. Mikor 
meg neszeltük hogy az készül, mindenki 
gon dolkodott darabka papírról, ebbe cso ma-
goltuk titokban az asztal alatt a nagy össze-
ragadt laskákat és a zsebünkben fel vit tük az 
udvarra. Jóllakattuk az igazgatónő macs-
káját. Szegény cicus másnap beteg lett tőle.

Csütörtökön és vasárnap harmadik fo gás-
ként süteményt kaptunk: buktát vagy más 
lekváros kelt-tésztát.

Ebéd után a két hetes leszedte az asztalt. 
A tányérokat, evőeszközöket az ab la kocs kán 
át kiadta a konyhába. A poharakat a he tesek 
öblögették és törülték meg.

Fél háromig szabadok voltunk, szép idő-

ben az udvaron játszodhattunk, legtöbbször 
lab dajátékokat: sintérest, métát, országosdit 
vagy olvastunk, kézimunkáztunk.

Fél három és fél öt között szilencium va-
gyis tanulási idő volt, a tanuló szobákban. 
Ez után öt óráig ismét szabad idő. Öt és hét 
között szilencium, hét órakor vacsora: sza-
lámi, vaj, lengyel kolbász (ez a pólis szép 
ma gyar neve), valamilyen lekvár, néha főtt 
vagy sült krumpli, kis darab vajjal.

Vacsora után volt kb., fél óránk, majd 8 
és 9 óra között szilencium. Kilenckor feljött 
a kis tanulásba az internátus igazgatója és 
es téli áhítatot tartott: bibliaolvasást, ma gya-
rá zatot, rövid imádságot. Szombat estéken 
e gyik-másik jól mesélő leányka lefekvés 
u tán még egy ideig mesét mondhatott. Né-
ha félbeszakította és azt mondta: csont. Ezt 
mind utána mondtuk: csont, csont, csont. 
Ebből tudta a mesélő, hogy ébren va gyunk. 
Ám e szócska mind gyérebben hang zott, 
majd teljesen elhalt. Elaludtunk. Né ha a 
felügyelő tanárnő megnyitotta kissé szo bája 
ajtaján, gondolom épp oly élvezettel hall gatta 
a mesét, mint mi, mert az egyik te hetséges 
mesélő soha nem hallott fan tasz tikus törté-
netekkel szórakoztatott.

(Folytatjuk.)

Hochbauer Ferencné Gáspár Sára

Emlékeim a Ref. Leánygimnáziumról

Hochbauer Gyula

Az V. Barcasági Néptánctalálkozó mellé
2010. ápr.4.-re szervezte az Apá cai 

Csere János Közművelődési E gye-
sület a hosszúfau- fűrészmezei Csán gó 
Házba Brassó a Barcaság v. néptánc-
találkozóját apácai, bo do lai, brassói, 
négyfalusi, tatrangi és ürmösi részt-
vevőkkel.

Ha azon szontyolgunk, hogy az u tób bi 
években/évtizedekben mennyire rit ka 
a hétfalusi magyarok közösségi tánc-
mulatsága, szinte hihetetlennek tű nik 
számunkra, mennyire pontosan sza bá-
lyozta ezt a faluközösség Hétfaluban is. 

A vasárnap délutáni tánc a 19. szá zad 
második felétől az első vi lág há bo rú ig 
mindig szabad ég alatt, falvanként a 
szokás kialakította helyen volt (Bács-

fa luban a Tatárcsigán, Fűrészmezőn 
az emlékezet szerint Garcsin pataka 
és a falu közötti réten) volt. Időközben 
ki alakultak más majálisozó helyek 
is, mint amilyen a Kossuth-liget volt 
a Ma lom dombokon. Ezek mellett 
pol gá ro so dó szokásként a vendéglők 
farsangi bál jainmulatságain, a sátoros 
ün nepekhez kapcsolódó és alkalmi 
tánc mu latságokon a legnépszerűbb 
szó ra ko zás a tánc volt...

Orbán Balázs hétfalusi adatközlői 
sze rint a legfontosabb alkalom a kö-
zös ségi táncra a vasárnap délutáni 
tánc. Ezt egészíti ki a guzsalyosok végi 
tánc, a boricatánc utáni tánc (Há rom-
fa luban), a lakodalmak táncalkalma...

A vasárnap délutáni táncokon a falusi 
ma gyar ifjúságon kívül a kö zép nem ze-
dék is részt szokott venni, a gu zsa lyo-
sokon csak a fiatalok. Ez utóbbi a tánc-
gyakorlás elfogadott alkalma is volt. 

A szervezés keretét és a szerepeket 
a hagyomány rögzítette: A muzsikust 
fo gadó két legény reggeli istentisztelet 
u tán a lelkésztől engedélyt kért a tánc-
ra, aki azt írásban rögzítette, melyet a 
fal nagy (falubíró) megerősített. Sajátos 
hét falusi szokás volt, hogy a vasárnapi 
tánc terheit a lányok viselték: tőlük 
ke rült össze a muzsikusok fizetsége, 
a tánc  rendező legények számára a 
mé zes-pálinka, s ők gondoskodtak 
tán col ta tójuk kalapvirágjáról. Ennek 
a neve ak kor táncbokréta volt – télen 
csinált, nyá ron természetes virágból.

(Folytatjuk.)
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Kovács Lehel István 

Hét fa luban  é lő  ős tör t éne tünk
Michelangelo Naddeo olasz kutató a 

Szent László Magyarságtudományi Aka-
dé  mia és a Magyarok Világszövetsége 
szer vezésében, erdélyi előadó-körútja 
e gyik állomásaként, 2010. május 9-én 
tar tot ta meg Brassóban, az Áprily Lajos 
Fő gim  náziumban a Tízezer éves magyar 
ci vilizáció című előadását.

Az előadás kulturális ismérvekkel tá-
masz  totta alá azt a Science című tu do má-
nyos folyóiratban egy évtizeddel ez e lőtt 
meg jelent tanulmányt, amelyet 16 nem 
ma gyar kutató tett közzé az Európa ma 
élő né peinek genetikai vizsgálata nyo mán, 
és a melyből kiderül, hogy va la mennyi 
ma élő eu rópai nép közül a ma gyar ság 

rendelkezik kiemelkedően a leg ő sibb – 30 
ezer éves – génekkel.

Michelangelo Naddeo azokat a kul-
tu rá lis jegyeket és jelölőket összegezte, 
a me lyek nek segítségével nyomon kö-
vet he tő a ma gyarságnak – mint e jegyek 
és je lölők hor dozójának – a kirajzása a 
Kár pát-me den céből, majd elvándorlása 
Kö zép-Ázsi á ba, legfőképpen a Tarim-me-
den cébe, majd kétezer év múltán a Kár-
pát-me den cé be történő visszatelepedése.

A bronzkori Európa története vonzotta 
ku  tató a Honfoglalás... a magyarok vissza
térése európai hazájukba című köny  vében 
publikálta eredményeit. Itt öt ven olyan 
kulturális markert sorolt fel, a me  lyek 
Közép-Európából Közép-Á zsi á ba ván-
doroltak, majd visszatértek a ma gya rok kal 
a honfoglalás idején. Ilyen mar ke rek például 
egy anyaistennő imádata (Nap ba öltözött 
asszony, Babba Mária), az a nyák szakrális 
tisztelete, vörös hajszín tö me ges jelenléte, 
csúcsos süveg hasz ná lata, bé keszerető 
magatartás, egyen lő ségelv (a ve zetőket, 
királyokat vá lasz tot ták), szolidaritás stb.

Hasonlóan több ezer olyan képet gyűj-
tött össze és elemzett ki régészeti le le tek-
ről, amelyek bizonyítják, hogy számos 
in doeurópaiak előtti motívum és szakrális 
szim  bólum a kalkolitikumi (kő-rézkor, 
e ne olitikum) – bronzkori Kárpát-me den-
cé ből és környékéről származott (kb. Kr. e. 
5000), majd a korai bronzkorban az ál tala 
Agg lutiniának elnevezett területen is el ter-
jedt (kb. Kr. e. 2000). A bronzkor kö zepén 
e zek a szimbólumok végig fenn ma radtak 

Michelangelo Naddeo térképe: a kiemelt szimbólumok megjelennek KözépKelet 
Európában (a Kárpátmedencében) a bronzkorban (1.), majd az Altájhegység 

környékén (Pazyrikben) pár ezer év múlva (2.), majd később a Tarim-medencében 
(3.), és visszatérnek a Honfoglalással a Kárpátmedencébe (4.). Forrás: www.

michelangelo.cn

Pan nóniában, a korszak végén pe dig ismét 
el terjedtek Magna Hungaria te rületén. 
U gyan ezeket a motívumokat és szakrális 
szim bólumokat találták meg az Altaj-hegy-
ségi Pa zyrikben, melyek az idő számításunk 
előtti első év ezred elejéről szár maznak. 
Később a Ta rim-me den cé be vándoroltak, 
végül pedig a hon foglalás idején visszatér-
tek a Kárpát-me dencébe (896).

Vagyis a Kárpát-medencében talált 
bronz  kori régészeti leletek azonosak vagy 
na  gyon hasonlóak a Tarim-medencében 
Stein Aurél által talált leletekkel, illetve a 
Kár  pát-medencében feltárt későbbi, hon-
fog  lalás kori leletekkel.

Ezt a bronzkori leletsort akár meg is le het 

hosszabbítani az újkőkorra (neo li ti kum ra), 
hisz ugyanezek a motívumok – a ro vá sírásra 
emlékeztető stilizálásban – ta lál ha tók meg 
a Tordos–Vincsa (Turdaş/Vin ča) kultúra 
(kb. Kr. e. 5800–4800) ré gé sze ti leletein 
is, beleértve a tatárlaki ko ron got, vagy a 
boszniai piramisokat is.

Stein Aurél a magyar őshazát keresve ju  tott 
el arra a területre, amely az ősi se lyem  útvonal 
egyik ága mentén halad a Ta rim-medencében 
fekvő Kashitól Pe sá vá rig, itt bukkant rá a 
kalashokra és egy ősi ma gyar épületre, amely 
a magyar nép mű vé szet szinte minden jegyét 
magán vi seli. Mi több a Tarim-medencében 
fel tár szá mos sír mumifikálódott holt teste 
eu ró pai és nem mongoloid ant ro po ló giai 
je gye ket visel magán.

Különösen 27 ilyen szimbólumot lehet 
min  denhol végigkövetni, közöttük a turul-
ma  dár, a kétfejű turul, a szarvasagancsok, 
az anyaistennő, az életfa, a tulipán, a nap-
ko   rong, a hatágú szirom-csillag, spirálok 
stb. Még a Szent Koronán is található 
ti zen  nyolc olyan, pogánynak tartott szim-
bó lum, melyek a bronzkori Pannóniától a 
Ta rim-medencén át a honfoglalás kori Ma -
gyar országig nyomon követhetők.

Az anyaistennő szimbóluma egy olyan 
bronz  kori mintából alakult ki, amely egy vá-
ran dós istennő szimbolikus ábrázolása volt.

Nos, ezek a bronzkori szakrális szim bó lu-
mok és alakzatok mind a mai napig hasz ná-
latosak modern épületek dí szí té sé ben, nép-
viseletben, szőttesmintákban stb., noha már 
rég elveszítették ősi, szak rá lis je len tésüket.

Így van ez a hétfalusi csángó min ta-

kinccsel is, amikor a kivetített képeket 
lát hat  tuk, akaratlanul a hétfalusi ház o rom dí-
szek re, tojásmintákra, szőttesekre asszo ciál-
hattunk, hisz szinte mind a 27 em lített min ta 
mind a mai napig meg ta lál ható vi dé kün kön, 
körülvesz minket, hasz náljuk ma is őket, 
velünk élnek. Pél dá ul az alább fel so rolt 27 
minta közül jópár meg található a kö vetkező 
tojás min tá in kon: bóbiskás, ve szet tutas, bé
kás, tu li pá nos, margarétás, gyöngy virágos, 
ká posztafej, horgas, ap ró horgos, és még so-
rolhatnám, de sok nak neve sincs. Kü lön ki-
hangsúlyozandó, hogy ősi to jás min táinkon 
megjelenik az Anya istennő szim bóluma. A 
ház o rom dí sze inken vagy a régi csángó ka-
pukon ott sze repel szintén az Anyaistennő, 
de a rom busz is – Nad deo egyik elmélete 
szerint a bronz kori Kárpát-medencében a 
kör volt az egy ség, a női szakralitás jele, 
ebből vi szont rom busz lett a Tarim-meden-
cében –, ott van a napkorong, a szarvak, a 
ro zet ta, a tulipán, a gránátalma, a három, öt, 
hét, kilenc stb. ágpárból megrajzolt életfa. 
Hím  zésmintáinkon, a csángó nép vi se le tün-

kön (a kézelőkön, csepeszen) ott van nak a 
spi rálok, a különböző csillagok, ke resz tek, 
rozetták, de megjelenik az ősi szü letésszim
bólum is. Ezek a mo tí vu mok találhatók 
meg a hétfalusi csángó fes tett bútoron is, és 
pont e sajátos min ta kincs az, amely meg kü-
lönbözteti a hét fa lusi csángókat a szá szok tól, 
szé ke lyek től. De tekintsünk meg a mel lékelt 
áb rá kon egy pár konkrét példát is.

Ha Michelangelo Naddeo elméletét el fo-
gadjuk, mintakincsünk mintegy 10 000 é ves, 
de láthatjuk, hogy a „legrosszabb e setben” is 
a honfoglalás koráig nyúlik vissza, vagyis kb. 
1500 éves. Év ez re deket élt túl, maradt fenn, 
vi gyázzunk rá, őrizzük, hisz most a mi fe le-
lős sé günk, hogy továbbadjuk épségben. A 
ház  o rom dí szeink különösen ve szé lyez tet tet tek, 
so kan építik át házaikat, szigetelik le – és tűn  nek 
el az ősi minták róluk, pedig szi ge te lő habból 
is egyszerűen kiképezhetők ezek, fel ú jít va is 
hirdethetik tovább évez re des gaz da ságunkat, 
épp úgy, mint a to jás mintáink, a sze rencsésen 
„fel tá masz tott” szőtteseink, vagy az éledező 
festett bú to raink, hétfalusi csán gó kapuink.

Anyaistennő (Istenanya) (balról–jobbra): Kárpát-medence (bronzkor), Tarim-me
dence, Pazyrik, Tillia Tepe, Sanchi (India, benne két turul is), honfoglaláskor, 
hétfalusi szőttesminta, hétfalusi csángó tojásminták Barkó Etelka gyűjtéséből, 

hétfalusi házoromdíszek (Kovács Lehel István fényképei)
In memoriam Nagy Béla

1929. április 4-en született Bács fa lu ban. 
1940 és 1944 között a brassói róm. kat. 
főgimnáziumban és a Schiel Gyár kémia-la-
boratóriumában tanult, 1950-ben érettségizett 
a sepsi szent györ gyi Székely Mikó Kollé-
giumban. 1954-ben a kolozsvári Bolyai 
Tu do mány e gyetem kémia-biológia fa-
kultásán szer zett tanári oklevelet. 1954-től 
1955 már ci usáig vegyész volt a kolozsvári 
Na po ké mia gyógyszergyárban. 1955 már-
ci usától 1955 szeptember 15-ig a hosszú-
falu-alszegi iskolában tanított, szept. 15-től 
(az elméleti líceum meg a la kulásától) 
középiskolában kémiát és bio lógiát. Ő volt 
az elméleti líceum ma gyar tagozatának 
első osztályfőnöke; 1958/59-ben a feke-
tehalmi rajon köz pon ti tanfelügyelőségén 
szaktanfelügyelő volt. 1978 őszétől az 
Electroprecizia Szak kö zéspiskolában 
kémiát és biológiát ta ní tott 1989. szept. 
15-ig (nyugdíjazásáig). Azu tán pár évig 
még óraadó tanár volt ugyanott. 

Eredményes iskolaszervező volt. A helyi tu-
risztikai mozgalom és tanulótáborok szer vezője. 
Nyugdíjasként 1991 májusától az újjáalakult 
Erdélyi Kárpát Egyesület Bras só megyei elnöke 
(már 1945-46-ban diák ként az Encián turista-
egyesület tagja, a Székely Mikó Kollégiumban 

a tu risz ti ka i osztály egyik vezetője volt). Dol go-
za tai: A tanulók hazaszeretetre való ne ve
lése (1958); A négyfalu si is ko la tör té net 
(1959); A talaj és termékenysége (1960); 
A vitaminok szerepe az ember ésszerű táp
lálkozásában (1982); Az iskolai, szakmai 
pályairányítás és pá lyaválasztás mód
szerei (1984); A ter mé szetjárás története 
(1990); A Nagy kőhavas leßrása (1990); 
Bras só műemlékei (1991).

A Barcasági Csángó Alapítványnak 
ne vezett társaság második elnöke volt. Eb-
ben a tisztségében is az 1990-ben in dított 
négyfalusi magyar középiskola fő támo-
gatója volt. Tagja volt a Zajzoni Rab István 
szoborbizottságnak. Fontos sze repe volt az 
iskola névadó ünnepségén. 

Az 1990-es évek közepén betegsége 
eredményesebb kezelését remélve Kisúj-
szállásra telepedett. Itt hunyt el 2010. 
május 11-én.

Emlékét őrzi a hétfalusi magyarság, 
kü  lönösen azok, akiket a természet sze -
retetére nevelt.

A jóisten akarata szerint legyen csen  des 
nyugodalma! 

A Romániai Magyar Peda gó gus szö
vetség  Brassó megyei szervezete hét falusi 
körzetének pedagógusai
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Születés-szimbólum (balról–jobbra): Çatalhöyük (Közép-Anatólia, Kr. e. 8000–
5700), Pannónia, kelta szimbólum, Tamga, Isztambul, honfoglaláskor, hétfalusi 

csángó szőttesminták Seres András gyűjteményéből

Kereszt, csillag, Napkorong és életfa (balról–jobbra): szkíta aranykincs, szarmata 
szimbólumok a Tarim-medencéből, honfoglalás kori szimbólum (Varga Géza), 

hétfalusi csángó tojásminták Barkó Etelka gyűjtéséből, etruriai jelkép, kelta napszim-
bólum, hétfalusi házoromdíszek (Kovács Lehel István fényképei)

Bencze Mihály

M a g y a r - t ö r ö k  t e s t v é r i s é g
(Folytatás márciusi lapszámunkból.)
A magyar és a török népek történeti 

sáv jában kulcsszerepet játszik Hétfalu és 
a Barcaság. Itt a Cenk értelmezésének 
van a legfontosabb szerepe. A régi ma gyar 
nyelvben a cenk kutya- és macs ka faj hoz 
tartozó állatok kölyke. Rokonnak lát-
szik vele a török gends, magyar gyen ge. 
Nagycenk mezőváros, Kiscenk falu Sop-
ron vármegyében, Cente falu Er dély ben 
Doboka megyében. A török nyelvben 
el fekvő kutyát is jelent, a moldvai csán-

gók nál a cenke kutyát, hitvány embert 
jelent, Adynál a cenke pedig semmiséget. 
De ha az ujgurokon keresztül közelítem 
meg, a cenk szabadságot, győzelmet is 
je lent. A Cenk szónak szoros kapcsolata 
van a centrumhoz, pelazg eredetből került 
a görögbe, majd a latin nyelvbe és lett 
nem zetközi szó. Innen kell kiindulni. A 
cent rum központ jelentéséből olyan va-
la mit kell keresnünk, ami az őskorban, az 
em beri világban valami központi je len tő-
sé gű dolgot jelent. Mégpedig a Nagykutya 
csil lagkép, amelyik a sánta kutya jelentést 
is hordozza. A hazug embert hamarabb 
utolérik, mint a sánta kutyát köz mon dá-
sunk eredete is ide kapcsolódik. De ami 
a legfontosabb, hogy a Cenk a Szíriusz 
köz ponti csillagát jelentheti. Hiszen ismert 
a Szóthisz (tiszta szó) ciklus fontossága, 
köz ponti jelentősége az egyiptomi mi to-
ló giából. De ide sorolható a Csen, Cse csen 
népnév is, meg a csángók név kép zé se is, 
mely a hunok királyi központi né pe inek 
a leszármazottaik, és épp most pró bál ja 
a szláv szemitizmus végleg el pusz tí tani 
őket is. A hunok szíriuszi e re det mon-
dá járól még az Arvisurák is részletesen 
ír nak. Egy másik megközelítésben, van-
nak Cenk nevű településeink, amelyek 
va ló színűsíthetően személy után kapták 
a ne vüket. Brassó gyönyörű hegyét is így 
hív ják. A magyar hon szó, amely jelenti 
a lélek földjét, és a lélekanyát is, a napot, 
sok féleképpen alakult. A legfontosabb a 
’hon’ > ’kon’ > ’con’ > ’csony’ vonal, ahol 
tulajdonképpen csak a más sal hang zók 
számítanak. E gyökök a nap valamely 
tu lajdonságát jelenítik meg. Egyik leg-
gya koribb jelentése a napíve utáni forduló. 
Ha rátekintünk a Cenkre látható, hogy 
mi ért is ez a neve, aminek a jelentése: 
nap kő. Cen = nap, k = kő, ami ómagyar 

fo  galom. A Cenken épült a Barcaság fő 
má  gusközpontja, és köréje a Brasovia vár. 
Ezen a vonalon haladva a következő Cenk 
láncolatot kapjuk: Cenk Tepesi (Cip rus, 
Larnaca 34° 47’ 15” N, 033° 24’ 30” E), 
Cenkuri (Lettország, Saldus Rajon 56° 
36’ 00” N, 022° 22’ 00” E), Cenko (Lett-
or szág, Liepjas Rajon 56° 27’ 00” N, 021° 

01’ 00” E), Cenkli (Lettország,Ventspils Ra -
jon 57° 17’ 00” N, 021° 31’ 00” E), Cen kŕn 
(Lettország, 55° 40’ 00” N, 021° 15’ 00” E), 
Csenke (Felvidék, 48° 06’ 00” N, 017° 26’ 00” 
E), Csenke (Felvidék 47° 57’ 00” N, 018° 32’ 
00” E), Cenker (Tö rök ország,Erzurum 40° 
34’ 00” N, 040° 59’ 00” E), Çenkeli és Cengin 
(Tö rök or szág, Kilis 36° 51’ 00” N, 037° 01’ 
00” E), Cen kovice (Cseh or szág,Pardubický 
Kraj 50° 01’ 00” N, 016° 41’ 00” E), 
Cenkov (Cse hország, Deský Kraj 50° 
14’ 00” N, 014° 26’ 00” E), Cenkovo és 
Cen kovec (Hor vátország, Dupanija 45° 
20’ 20” N, 018° 06’ 38” E), Chęn kaŕ és 
Cenkay Lgad (Afganisztán, Nan garh 34° 
07’ 55” N, 070° 46’ 03” E), Cen kou (Kina, 
Zhejiang28° 21’ 37” N, 119° 44’ 46” E).

Rögtön a Cenkhez kapcsolódik a Köpe 
csa ládnév. A köp elvont gyök, melyből 
kö ped, köpeszt, köpöly, köpeny, köpöny, 
kö pönyeg, köpü, köpüce, köpülő és 
szár ma zékaik erednek. E szavak meg e-
gyez nek abban, hogy mindnyájan burkot 
vagy bu rokhoz hasonló valami gömbölyű 
ke rek dedet jelentenek. Innen e gyökben 
alap fogalom a burokféle kerek-gömbölyű 
alak. Vastag hangon kop, mint a kopács, 
kop pad, s több szónak gyöke. A kopt elő-
dök höz is itt kapcsolódik. A köp törökül 
küpür-mek, ami köp-ni és köpük, ami 
hab. Köpcsén mezőváros Moson vár-
me gyé ben. Köped, héjas, burkos testek, 
mi dőn héjaikat, burkaikat elvetik. Köped 
az érett dió, mogyoró. Vastag hangon 
kopad. Köp lény, pedig a gödrös vizálló 
hely. Ro kona a vastag hangú kopolya, és 
gyökben a székely köpec vagy göbec, és 
göbe. Mint  hogy az ily vízállásos gödrök 
jobbára ke rekalakúak szoktak lenni, azon 
sza vak hoz sorozandó, melyekben a köp, 
kop ke reket, gömbölyűt jelent. A Köpec az 
ó ma gyarság fontos helyneve: Kopachany 

(Mol dova, Sîngerei 47° 37’ 04” N, 028° 14’ 
04” E), Köpec (Há romszék 46° 02’ 00” N, 
025° 34’ 00” E), Köpecitanya (Pest 47° 48’ 
00” N, 019° 15’ 00” E), Köpec (Nyitra 48° 
57’ 00” N, 018° 21’ 00” E), Kopec (Felvi-
dék, Zsi linsz ki 49° 15’ 00” N, 019° 33’ 00” 
E), Ko pec (Csehország 50° 57’ 00” N, 014° 
25’ 00” E), Kopeć (Lengyelország, Wiel-
ko polskie 51° 28’ 00” N, 018° 10’ 00” E), 
Ko pec (Horvátország, Sisačko-Mos la vač ka 
Županija 45° 27’ 45” N, 016° 56’ 49” E).

Ehhez kapcsolodik részben a Kopács 
(kopt-ács), és a Kopecsni (Kopecs-ből 
va ló) családnevek eredete is. Török 
nyel ven a Köpek kiskutyát, hajlongást, 
szer vi lizmust, önhitt fiatalembert jelent. 
Je len té séhez vonatkozik a kópé, a hun-
cutkodó is, a Nagykutya csillagképet 
egyben ki szol gáló, tudását alárendelő 
fiatal férfi. K-öpe, K-apa változattal ős-
apát is jelent, az el ső szórész a Kö- vagy 
Köp- az a kör-a pa, a körrel, a köristennel, 
a hím Nap is ten nel kapcsolatos. A Köpe 
családnév Hét falu ősi neve, de elterjedt 
az egész Kár pát-medencében. Ezen a 
vonulaton he lyezkednek el a következők: 
Kopets Snez hnyy Gora (Oroszország, 56° 
09’ 20” N, 162° 58’ 15” E), Köpenhamn 
(Svéd or szág, Västernorrlands Län 62° 30’ 
02” N, 017° 23’ 13” E), Kop-e Soflá (Irán, 
Mâ zandarân 36° 20’ 00” N, 051° 51’ 00” 
E), Kopeckwald (Auszt ria, Steiermark 46° 
46’ 00” N, 015° 58’ 00” E), Kopya, Kopéa 
(Kamerun 10° 08’ 41” N, 013° 36’ 50” E), 
Köpetdag Ger shi, Koppeh Dâgh, Kupeh 
Khrebet (Irán 37° 50’ 00” N, 058° 00’ 
00” E), Kop-e ‘Olyâ (Irán, Mâ zan darân 
36° 19’ 52” N, 051° 51’ 24” E), Koplenda 
Mys, Copeland Cape (Oroszország, Ark-
han gelskaya Oblast 80° 21’ 00” N, 056° 
55’ 00” E), Kopeysk, Kopi, Ugolnye Kopi 
(Oroszország, Che lya bins ka ya Oblast 55° 
06’ 42” N, 061° 38’ 49” E), Kopey-Ku-
bovo (Oroszország, Bash kor tos tan 54° 
33’ 00” N, 054° 23’ 00” E), Ko  peykino 
, Kopeyka (Oroszország 56° 17’ 32” N, 
096° 22’ 21” E), Kopeykino (O  roszország, 
Omskaya Oblast 54° 38’ 54” N, 073° 46’ 
06” E), Kopenki (Orosz or szág, Kurskaya 
Ob last 52° 15’ 15” N, 035° 35’ 48” E), Ko-
pelskiy Pereval (O rosz  ország 66° 08’ 38” 
N, 062° 59’ 33” E), Kopegr (Oroszország, 
60° 30’ 00” N, 037° 05’ 00” E, Kopans-
koye Ozero, Ko pen Lake (O rosz ország, 
Leningradskaya Ob last 59° 45’ 00” N, 

028° 42’ 00” E), Ki peshino, Kopeshnoye 
(Oroszország, Al tayskiy Kray 52° 56’ 20” 
N, 084° 48’ 37” E), Kopeynitsa (Oroszor-
szág, Nov go rodskaya Oblast 57° 07’ 48” 
N, 030° 57’ 21” E), Kopondei Tanjung 
(Indonézia 08° 04’ 00” S, 122° 52’ 00” E), 
Koper (Indonézia, Jawa Barat 06° 07’ 49” 
S, 106° 20’ 08” E), Kopeng Watu Tanjung, 
Ko peng Watoe Tandjoeng (Indonézia, 
03° 47’ 00” S, 130° 50’ 00” E), Kopeng 
(Indonézia, Jawa Tengah 07° 24’ 13” S, 
110° 24’ 58” E), Kope, Koppe (Indonézia, 
Sulawesi Selatan 04° 32’ 33” S, 120° 03’ 
59” E), Kope Island (Indonézia 02° 07’ 
00” S, 132° 07’ 00” E), Ko Pé Polo (Laosz 
22° 16’ 00” N, 101° 43’ 00” E), Kop pel-
maa, Kopelmani, Koppelmanni (Esztónia, 
Har jumaa 59° 15’ 26” N, 024° 34’ 48” E), 
Ko per Vallei (Namibia, Kunene 20° 12’ 
00” S, 014° 25’ 00” E), Kope (Tan zá nia 
08° 51’ 00” S, 032° 48’ 00” E), Ko pek li 
(Türkmenisztán 41° 48’ 00” N, 059° 30’ 
00” E), Kopek-Bay Kolodets (Türk men-
isz tán 36° 57’ 00” N, 061° 40’ 00” E), 
Kö pes tad (Svédország, Västra Götaland 
58° 34’ 00” N, 011° 33’ 00” E), Köperöd 
(Svéd  ország, Västra Götaland 58° 17’ 59” 
N, 011° 58’ 00” E), Köpenhamn (Svéd or-
szág, Södermanlands Län 59° 05’ 00” N, 
016° 59’ 00” E), Köpegĺrda (Svéd or szág, 
Blekinge Län 56° 12’ 00” N, 015° 02’ 00” 
E), Kopernikuspasset (Svalbard 77° 16’ 
00” N, 015° 47’ 00” E). 

Ide tartozik a trákok egyik nagy vá ro sá-
nak, Bizáncnak az ókori magyar nyelvi 
kép ződése is. Elsőként a Keletrómai 
Bi ro dalom központjává váló város új 
nevét e lemezzük: Konstantinápoly, vagy 
Kons tan tinápolisz. Szótagok szerint: K = 
kő, va gyis határkő értelemben egy ország 
te rü lete + on = hon + stan = őstan (isten) 
+ ti = teremtő igi (égi) lakhelye, városa 
+ náp = nap-apa, napisten eredetű király, 
u ralkodó császár + ol = ól, legősibb ér-
tel mé ben templom, lakhely + y = j(a)ó, jó 
(ió) jelentésű lágyító betűjel. Össze ol vas va 
vegyes szórendben: Konstantinápoly = 
Égi-teremtő-napisten-országa, -jó-nap ki-
rály-templomának-városa értelemét hang-
zósítja felénk. De a Bizánc név is ma gyar 
nyelven képződött fogalmunk: Bi = vi, a 
latin írásforma víz szavunk ősi kiej té sű 
alakja, égi-szent(elt)-víz vagyis víz mel letti 
település + z = zent + ánc = sánc, föld vár; 
egybeolvasva: Bizánc = Víz menti-szent-
földvár, vagyis a Márvány-ten ger melletti 
ősi vallási központ vá ro sá nak, templomá-
nak ősi névalakja.

(Folytatjuk.)


