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Bálint György

K o n fi r m á c i ó i f o g a d a l o m
Írta Bálint György népi verselő,
Tatrangon, 1964. február 6-án
Oh, Urunk, Istenünk!
Szemünk föl rád tekint,
Szívünk feléd sóhajt,
Sóvárog a lelkünk.
Te nagy kegyelmedet
Küldted le mihozzánk,
S fényes, derűs napot
Árasztottál ma ránk.
Előtted, házadban
Hangzik ma az eskünk:
Hogy végég a Tied,
S szent fiadé leszünk.
S ma itt térdre hullva
Fogadjuk, ígérjük:
Nem hagyjuk, megtartjuk
Örökös szent hitünk.
Mit Atyánk, szent Fiad
Hű Jézusunk szerzett,
Melyért sok vértanú,
S maga is vérezett.
E hit, mely szívünkben
Reményt és fényt derít,
Csak ezen haladunk –
Jézus erre tanít.
E hitbe fogadj be
Anyaszentegyházunk!
Legyünk hű tagjaid,
Templomunk s egyházunk!
Jó- vagy balsors tőled
El ne téríthessen.
Kérjük Istenünket,
Hogy erre segítsen.
Most hozzád fordulunk,
Hű lelkipásztorunk.
Istennek ezért is
Ma hálát kell adnunk:
Erő- s egészségben
Megengedte neked,
Hitünk valóságát
Szívünkbe véshetted.

Munkát, fáradságot
Értünk nem kímélve
Oktattál, vezettél
Jó útra, ösvényre.
Megköszönni mindezt
Mi megpróbálkozunk,
De mindehhez nekünk
Nem jut elég szavunk.
De mégis ezekért
Kérjük Jóatyánkat,
Éltessen sok évig
Téged s családodat.
Folytathasd mindvégig
E nagy s nemes munkát,
Sok öröm kísérjen
Egész élteden át!
Ti, jó tanítóink,
Kik annyi éven át
Halmoztátok bennünk
A hitet, a tudást.
Nektek köszönhetjük
Éltünk könnyebb útját.
Ezekért Jóatyánk
Hozzon rátok áldást.
Ti, keresztszüleink
És keresztyén hívek,
Nagy kéréssel jövünk
Itt ma tielétek:
E nagy lépésünkben
Segítséget kérünk.
Védjetek, óvjatok
Ha rossz útra lépünk.
Figyelni fogjuk majd
Öreg lépteteket.
Segítsen mindehhez
Az ég ura minket.
Jóatyánk, védelmezd
Fiad ifjú nyáját,
Ne feledje soha
Fogadalma napját.
Illusztráció: Tomos Tünde - A
hosszúfalu-alszegi ev. templom

Hochbauer Gyula

Magánvélemény egy elhanyagolódott évfordulóra

Réztányérok nélkül is 20 éves a hét
falusi Zajzoni Rab István Középiskola.
1990-ben nem ideiglenes iskola státussal
szervezték meg, és nem is így működött,
mialatt 600-nyi végzőst bocsátott útjára,
hanem mint a hétfalusi magyar tannyelvű
iskolatörténet adott fejlődési szintjének
megfelelő intézményt. Igaz, mindez nem
báró Eötvös József vagy Trefort Ágoston
tanügyminisztersége alatt történt, de Dávid Ibolya igazságügyi miniszter pályája
delelőjén látogatta volt meg ezt a barcasági
magyar iskolát, mely akkor – a Barcasági

Magyar Néprajzi Szemle másfél évtizedében – az itteni magyarság legjelentősebb
hagyományőrző központja volt.
Persze, évforduló ünneplés nélkül is
VAN. Én tartom. 469 esztendő segít eb
ben. Hétfalu jelenlegi magyar lakossága
segíteni fog ebben, ha nem azt üdvözli ra
jongással, hogy egy alakulgató világváros
szürke külvárosi negyedévé váljon. Igaz,
azt is lehet majd ünnepelni évfordulatok
szerint, hogy hagyományostul-minde
nestül mikor falt fel a képzelt metropolis.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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A 2010–2011-es tanév II. féléve nagyon
sok vetélkedővel fűszerezte diákjaink nap
jait. A négyfalusi George Moroianu Közép
iskola diákjai nagymértékben igényelték
ezeket a vetélkedőket és párhuzamosan a
mindennapi tanulással, fel is készültek ezek
re a kisebb-nagyobb megmérettetésekre.
Az elemi valamint az V–VIII. osztá
lyosok kimagasló eredményei tükrözik
a diákok és a felkészítő pedagógusok
munkáját, összefogását.
*
Az elemisták a Mesék szárnyán mese
vetélkedőn 24-es létszámban szerepeltek
és mindhárom fordulón kimagasló ered
ményeket értek el. Közülük a IV. osztá
lyos Fekete párducok csapat, a verseny
országos döntőjén is részt vett, Nagyvá
radon március 18. és 20. között, ahol a 33
nagyon ügyes csapat közül a IV.-ek lettek.
A csapat tagjai: Beschea Eduard, Imbrea
Olivér, Raul Alpár és Virtej Szilvia.
*
A matematikát kedvelő, diákok a Zrinyi
Ilona Matematikaverseny megyei fordu
lóján is részt vettek.
Nagyon jó eredményeket értek el:
Farkas Hunor (III. oszt. – 4. helyezés),
Imbrea Olivér (IV. oszt. – 8. helyezés),
Köpecsiri Blanka (V. oszt. – 8. helyezés),
Csukás Botond (VII. oszt. – 7. helyezés),
Köpecsiri Kinga (VIII. oszt. – 3. helyezés)
és Baricz Anita (VIII. oszt. – 4. helyezés).
*
A Tehetségkutató Versenyen szavaltak, énekeltek és rajzoltak a tehetséges
diákjaink. Ez alkalommal is nagyon jól
teljesítettek: Vers: Kiss Blanka – II. díj,
Kajcsa Szende-Henrietta – dicséret, Ének:
Bacsó Júlia – I. díj, Grépály Andrea – III.
díj, Rajz: Imbrea Anita – I. díj, Imbrea
Olivér – dicséret.
*
A Kányádi Sándor versmondó versenyen is részt vettünk verskedvelő
kisdiákjainkkal. A pajkos verseikkel mo
solyt varázsoltak mindannyiunk arcára, a
szebbnél szebb Kányádi és XX. századi
versek bemutatásával. Cojocaru Antónia
dicséretet kapott a szép szavalásáért.
*
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George Moroianu Középiskola

Zajzoni Rab István Középiskola

Baricz Anita nyolcadikos moroianus
tanuló a Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny megyei szakaszán első helyezést
ért el, és így továbbjutott a verseny országos szakaszára, ahonnan jó eredménnyel
tért haza.
*
A Mikes Kelemen tantárgyverseny
megyei szakaszán Baricz Anita harmadik
helyezést, Köpecsiri Blanka, ötödik osz
tályos diák, pedig második helyezést ért
el, így ő lesz az, aki iskolánkat képviseli
a tantárgyverseny országos szakaszán áp
rilis 17. és 21. között, Marosvásárhelyen.
*
Büszkék vagyunk diákjainkra és
továbbra is támogatjuk újabb sikerek
elérésében.
*
Ünnepeinkről sem feledkezünk meg.
Nemzeti Ünnepünk alkalmával is
kolánk diákjai a hosszúfalusi alszegi
temetőben levő emlékműnél adóztak és
zenés-verses összeállítással emlékeztek a
szabadságharc hőseire. Ezt követte az V–
VIII. osztályosok történelmi vetélkedője,
ami az iskolában zajlott. A tömösi emlék
műnél is helyeztek koszorút tanulóink.
A húsvéti tojáskiállításra készülve, pén
teken, április 8-án, Barkó Etelka tanárnő
vezetésével a tojásírás művészetébe
nyertünk betekintést. Ezúttal is köszönjük
segítségét, lelkes hozzáállását.

Brenyós voltam 3 napra
2011 március 25 és 27-e között szervez
ték meg Marosvásárhelyen a Pontszerző
Matematika Verseny országos szakaszát
a III–IV. osztályosok számára. Brassó
megyét 4 tanuló képviselte, velünk tartott
a tanító nénim is, Benedek-Káplár Ildikó.
Nagyon örülök, hogy sikerült eljutnom
a döntőbe, a verseny 10 éves születés
napjára, sok újat, hasznosat tanultam.
A megnyitón a Bolyai Farkas Líceum
igazg at ója elmondta, hogy ezen a
versenyen mindenki nyer, ha nem díjat,
akkor tapasztalatot és új barátokat szerez.
A verseny egykori kezdeményezőjét,
Brenyó Mihály tanár urat is megismertük.
Az ünnepség után elfoglaltuk a szállásainkat, majd a vacsora következett és
pizsamaosztás.
Szombaton reggeli után volt a verseny,
nehéz volt, ahogy egy országos döntőhöz
illik Fárasztó napunk volt, délelőtt
városnéző sétán voltunk, ebédeltünk
(azóta is emlegetem azt a finom húsgombóc-levest), majd rendhagyó matematika
óra következett Brenyó Mihály tanár
úrral, aki a számok szépségeiről és érde
kességeiről beszélt. Utána elmentünk az
állatkertbe, később a mellette levő nagy
játszóteret vettük birtokba. Este játszóház
volt, jól szórakoztunk, barátkoztunk.
Vasárnap reggeli után izgatottan vártuk
az eredményhirdetést, a záróünnepség
után mindenki hazafelé indult.
Szerintem a matematika a legjobb dolog
a világon, leginkább a logikai feladatokat
szeretem. Köszönjük azt a kedvességet,
szeretetet, amiben részünk volt, a sok
szórakoztató programot, a finom ételeket.
Sokat fogom emlegetni ezt a három napot,
szeretnék jövő évben is részt venni a döntőn.
Kiss-Istók Dávid III. osztály,
Zajzoni Rab István Középiskola
*
2011. február 18-án szervezték meg a
Zrinyi Ilona matematikaverseny megyei
(alap-) szakaszát. Brassó megyéből
több mint 500 gyermek – köztük 135
négyfalusi – vett részt. A verseny szabályzata szerint évfolyamonként az első
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8-at díjazták. Ezek közül négyfalusiak:
III. osztály: Kiss-Istók Dávid (Zajzoni
Rab István Középiskola) – 1. díj, továbbjutott a kecskeméti döntőre; Farkas
Hunor (George Moroianu Középiskola)
– 4. hely; IV. osztály: Fóris Ildikó (1-es
Számú Iskola) – 2. hely; Deák Tímea
(Zajzoni Rab István Középiskola) – 3.
hely; Imbrea Olivér (George Moroianu
Középiskola) – 8. hely; V. osztály: Bandi
Emese (Zajzoni Rab István Középiskola)
– 6. hely; Köpecsiri Blanka (George
Moroianu Középiskola) – 8. hely; VII.
osztály: Miklós Botond (Zajzoni Rab
István Középiskola) – 1. díj, továbbju
tott a kecskeméti döntőre; Jakab Edina
(Zajzoni Rab István Középiskola) – 3.
díj; Bute Renáta (Zajzoni Rab István
Középiskola) – 5. hely; Csukás Botond
(George Moroianu Középiskola) – 7.
hely; VIII. osztály: Gósuly Róbert (Zaj
zoni Rab István Középiskola) – 2. díj;
Köpecsiri Kinga (George Moroianu Kö
zépiskola) – 3. díj; Barcz Anita (George
Moroianu Középiskola) – 4. hely; Magdó
Tamás (Zajzoni Rab István Középiskola)
– 5. hely.
*
Március 7-én volt a Hevesy György
kémiaverseny megyei (alap-) szakasza,
melyen 18 hetedikes és 7 nyolcadikos
magyar diák vetélkedett (közülük 6 diák
a Zajzoni Rab István Középiskolából ás 2
a George Moroianu Középiskola magyar
tagozatáról). Kiváló eredmények: VII.
osztály: Miklós Botond (Zajzoni Rab
István Középiskola) – 2. díj, továbbjutott
a kolozsvári döntőre, de mert a verseny
időpontja egybeesik a konfirmálással,
nem vehet részt rajta; Jakab Edina (Zaj
zoni Rab István Középiskola) – 3. hely;
Raul Andrea (George Moroianu Közép
iskola) – 7. hely; VIII. osztály: Gósuly
Róbert (Zajzoni Rab István Középiskola)
– 1. díj; Bute Lóránt (Zajzoni Rab István
Középiskola) – 2. díj.
*
Az idén Brassó megyét a brassói ötö
dikes Ceara Dorottya mellett két négy
falusi képviselte a Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny országos szakaszán
Kolozsváron április 8. és 10. között. A
két négyfalusi diák: Baricz Anita (George
Moroianu Középiskola magyar tagozata)
és Miklós Botond (Zajzoni Rab István
Középiskola).
*
Az Öveges József fizikaversenyen
Brassó megyéből 19 hetedikes és nyol
cadikos tanuló vett részt. Ebből 7 négy
falusi, a Zajzoni Rab István Közep
iskolából. A négyfalusiak közül VII.
osztályosoknál Miklós Botond I. helye
zett, Koman Attila brassoi diákkal holt
versenyben; Jakab Edina hatodik lett. A
VIII. osztályosoknál: Gósuly Róbert má
sodik helyezett, Bute Loránd harmadik,
Orbán Botond negyedik helyezett lett.
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Hochbauer Ferencné Gáspár Sára

J á t é k o k

Órák közti szünetekben fogócskáztunk,
gyors-fogócskát (add tovább játékot) ját
szottunk. Ha a tanító bácsi úgy látta, hogy
a játékba nagyon belemelegedtünk, néha
meghosszabbította a szünetet.
Szombat délutánonként kézimunka
óra volt. Ilyenkor a tanulók nem mentek
haza, hanem hazulról hozott merendét
ettek. Az óra megkezdéséig volt idő
játszani. Bújj-bújj zöld ág, bújócska,
virágosdi, sánta zsidó – ének voltak
a legkedveltebb játékaink. Bújj-bújj
zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az
aranykapu csak bújjatok rajta. Nyisd ki
rózsám kapudat, hogy kerüljem váradat,
váradat. Szita, szita péntek, szerelem
csütörtök, zabszerda. Két nagyobbacska
tanuló egyik kezét megfogva, feltartva,
a többiek ezen a kapun mentek át kézen
fogva sorban. A zabszerdára a feltartott
kezeket leeresztik. Akinél megáll a sor,
attól megkérdezik: kihez méssz, almához
vagy körtéhez? macskához vagy kutyához? stb. (A válasz szerint csatlakozik a
kérdezett kettőjükhöz.) Végül (előzetes

„titkos megbeszélés szerint” kijelentik:
ezek az angyalok, ezek az ördögök.) Sokszor tovább folytatódik a játék: az ördögöket kiszitálják. Két játékos közreveszi
őket egyenként, szitálja és mondja: nézz
az égre: válasz: nem lehet, köpj a földre
– nem lehet. Mi van az égen? – asztalka.
Mi van az asztalkán? – pohárka. Mi van
a pohárban? – borocska. Ki issza meg?
– Jézuska. Fordulj hármat s ne nevess,
angyal lesz a te neved! Ha jól felel és
nem nevet, angyal lesz.
Virágosdi: A leánykák sorban az udvari
padokra ülnek. Két vásárlót választanak,
ezek egyenként jönnek a kertészhez vásá
rolni. (Egyikük angyal, másikuk ördög.)
Jön az angyal: cin-cin-cin. Kertész: ki
van odakinn? – Az angyal az aranypál
cával. Mit keres? Virágot. Milyent? (az
angyal mond egy virágnevet, ha van viszi
magával, ha nincs, azt mondja: nincs, ki
száradt kiskertemből. Jön az ördög: bumbum-bum. Kertész: ki van odakünn? – Az
ördög a vasvillával stb., stb., míg el nem
fogynak az összes virágok).

Hochbauer Ferencné Gáspár Sára

T a n s z e r e i n k
A tankönyvekre a lehetőségekhez
képest vigyáztunk, mert a következő
év elején eladtuk őket a kisebb évfolya
moknak, s árukból vásároltuk meg az
előttünk végzettektől a szükségeseket.
Igyekeztünk rendbe tenni könyveinket,
kiradírozni a beírásokat, és a képekről –
például a Zrínyi Ilonának rajzolt bajuszt,
és a hasonló oda nem illő cirka-firkát,
hogy minél drágábban tudjuk a könyveket eladni.
Nagy alkudozások folytak tehát a tanulók között, de végül is sikerült minden
könyvet beszereznünk.
*
A füzetekről, író- és rajzszerekről
jegyzéket készítettünk, s ennek alapján
vásárolta meg valamelyik felügyelőnő
a bennlakók részére a szükségeseket a
belvárosból, mégpedig az Elekesék boltjából. Onnan vásároltak a kintlakók is. A
két leánygimnázium – a református és a
zárda közt – megegyezés volt, melynek
értelmében mi Elekeséktől, a zárdisták
pedig Boér könyvkereskedőtől vásárol
tak. Még volt a Brassóban egy harmadik
könyvesbolt, a Gebauer nevű szászé, de
onnan magyar diák soha nem vásárolt.
Miért? Mert ez a Gebauer annak a szász
erdésznek a leszármazottja volt, aki a
szabadságharc idején a Magyarvárnál
az ellenséget a honvédek hátába vezette.
*
Később a fiúkereskedelmiben alakult
szövetkezettől vásároltuk az irkákat.
A szövetkezet nagybani áron, kedvez
ményesen vásárolt vonalas meg kockás

papírt, és ezekből készítettek a diákok
füzeteket, majd olcsón adták el nekünk.
Egy kis helyiségben volt a boltjuk, s két
kereskedelmis fiú árult benne meghatározott órarend szerint, tanári felügyelet
mellett: nehogy a kereskedői adom-veszek mellé egyéb is szóba kerüljön.
Támogassa jövedelemadója
2%-ával a HMMT-t!
A 2010-es jövedelem után befizetett
adó alapján kitöltött űrlapokat május 15ig lehet benyújtani a helyi adóhivatalhoz.
A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară
din cele şapte sate
CUI: 14314771
Cont bancar IBAN:
RO70BRDE080SV05848600800
Köszönjük támogatásukat!
A tavalyi támogatást a Zajzoni
Rab István Középiskola két gyerek-tánccsoportjának működtetésére
fordítottuk.
A Zajzoni Rab Istvan-díjat kiosztó
Bizottság felkéri mindazokat, akik
a 2011-es díjazásra életrajzzal ellátott 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: benczemihaly@gmail.com.
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Hochbauer Gyula

Magánvélemény egy elhanyagolódott évfordulóra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Sóhajtsak Szilágyi Domokossal: „…
de szoros a világ!”?
*
Nem sóhajtozom, mert mintha kör
vonalazódna valamiféle iskola-jövő. A
Kovács Lehel István szorgalmazta nap
közi- és bölcsőde-tervvel. A Böjte Csaba
nevelési rendszerében működhető nap
közis kollégiummal, a jelenleg V–VIII.

osztályos itteni magyar gyerekek szüle
inek határozott akarata szerint. Azoknak
a volt diákjainknak a támogatásával, akik
maholnap Négyfalu jelenlegi magyarsá
gának egytizedét teszik ki. A hétfalusi
Zajzoni Rab István Középiskola erényeit
és hibáit is ők ismerik leghitelesebben.
Elsősorban őket kérem, gondolkozza
nak el: VAN-E ÉVFORDULÓ? Van-e
akinek/akiknek ünnep lehet ez?

Kovács Lehel István

Az Encián hétfalusi csoportja
1931. január 12-én megalakult Brassó
ban Hild János elnöklete alatt az Encián
Turista és Testnevelési Egyesület.
Még ez év végén ugrósáncot építenek
a Pojánán, majd megkezdik a csuklyoni
menedékház építését. 1933-ban irodát és
Encián Klubot nyitnak a Vár-utca 2 szám
alatt, és 1935 áprilisától megjelenik az
Encián című folyóirat.
1945-ben a bolnoki menedékházakat
az Encián 5 évre kibérelte az ONT-től.
Schwetter Károly és Kovács Imre vették
át november 15-én, szintén ők újraép ítet
ték a síugrósáncot is.
1946-ban létrejött az Encián hétfalusi
csoportja, erről így számol be az Encián
1947-es Évkönyve:
*
Az Encián módosított alapszabályának
értelmében vidéki csoportokat alakíthat.
Az egyesület vesetői ezen fontos, szociális kötelezettségüknek tettek elegei akkor,
amikor a falusi ifjúság felkarolása érde
kében 1946. május 7-én, Csernátfaluban
„Hétfalusi csoport” néven osztályt alakí
tottak. Az alakuló közgyűlésen Brassóból
az anyaegyesület részéről Ördögh Sándor
elnök, Csegezy György és Förster Balázs
alelnökök, Szőts Tibor főtitkár, Cseh
Ferenc titkár, Kiss Elvira jegyző, Imreh
Mária és Lájber Dénes szakosztályveze
tők jelentek meg.
Az alakuló közgyűlést az egyesület
egyik régi tagjának, Zöldi Árpádnak
cukrászdai helyiségében tartották meg
a négyfalu: Bács-, Türkös, Csernát- és
Hosszúfalu kiküldöttjeinek nagy érdek
lődése mellett.
A brassói elnök üdvözlő szavai után,
Förster Balázs alelnök ismertette az ala
kítandó csoport részére készített szabály
zatot, amelyet a jelenlevők egyhangúlag
elfogadtak. Az osztály elnevezésére az
„Encián Hétfalusi csoport” nevet találták
a leghelyesebbnek, amelyet a közgyűlés
hivatalosnak nyilvánított.
A csoport alakuló közgyűlésének nap
jáig beiratkozott 53 személyt a brassói
elnök indítványára csoportalapító tagoknak nyilvánították. A jelenlevő 45 tag

Papp Andrást választotta elnöknek, aki
azonban az ősz folyamán más irányú
elfoglaltsága miatt lemondott a csoportelnöki tisztségéről.
Az új elnök megválasztására október
29-én került sor. Az összehívott .cso
portgyűlés, amelyen a brassói elnök is
jelen volt, új csoportelnököt választott,
valamint elfogadta a csoport vezetőségében szükségessé vált kisebb személyi
változtatásokat is.
Az 1948. október 29-i átszervezés után
a csoport vezetősége a következő: elnök
Zöldi Árpád, alelnök Kiss Jakab Sándor,
titkár Peltán István, pénztáros Pari Mi
hályné, jegyzők Dávid Vilma és Köpe
Sándor, ellenőrök Tizedes Ica és Kapitány
Dezső, gazda Antal Péter András.
Választmányi tagok; Benedek Sára,
Fekete. Sándor, Jónás István, Kanabé
Gábor, Kapitány Rezső, Köpe Mihály,
Magdó Anna, Pajor István, Papp András,
Szőts János.
A csoport rendezvényei az 1946 év fo
lyamán. Kirándulások: 1. Nagykőhavas
12 résztvevő, 2. Andirbérc–Geván–Tóth
páltető–Rence–Csuklyon 5 résztvevő, 3.
Gyilkostó 2 résztvevő. 4. Csukás (autó
val) 4 résztvevő, 5. Csukás, (gyalogtúra)
4 résztvevő, 6. Szent Anna-tó 4 résztvevő,
7. Kirándulás a Garcsinvölgyi kénes for
rásokhoz 6 résztvevővel.
Mulatságok: 1 nagyobb szabású, 3 ki
sebb rendezvény.
Taglétszám: az év elején (megalaku
láskor) 53. Taglétszám az év végén 85.
*
Így tehát az Enciánt is felírhatjuk az
államosításig Hétfaluban működő mintegy 40 civil szervezet, egyesület közé,
bizonyítva azt, hogy milyen élénk is volt
ez a civil társadalmi élet vidékünkön. Az
egyletek a társadalom minden szegmensét lefedték, az önkéntes tűzoltó egyesü
letektől az olvasókörökön át a gyámintézetig, vagy a temetkezési egyletig.
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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(Folytatás előző lapszámainkból.)
Sok Ilk kezdetű település és családnév
található Nyugat-Európában. Ennek a
következő történelmi háttere van: Kr. e.
a mai Németország területén hunmagya
rok-vörösmagyarok éltek, de nem csak
ők, hanem a feketemagyar-kusok, és
fehérmagyar (szkíta, avar) nemzetrészek
is. A bajorok pedig a teremtő-jó-úr keltaavar népe. Az emberiség őshazájából
szétáradó mag-nép (a világ ősnemzete)
a három ágra szakadó úrnépek lakták és
lakják a német felségterületeket, valamint
i.e. 612-ben Ninivénél vereséget szenve
dett és ide menekülő szemita asszír ere
detű szarmata-germánok törzsei, azaz a
Yütland-félszigeten gyülekező teutonok,
vandálok, angolok, és gótok. Az erdélyi
szászok (sas, Hórusz, Turul) és svábok
eredete is ide vezethető vissza.
A fenti összefüggések megadják a Ba
csó név eredetének értelmezését is, ami
Hétfalu és a Kárpát-medence ősi nevei
közé tartozik. Bacsó Anna legendája a
Tatrang vizének eredetét örökítette meg,
de a Bacsó név vonulatát is megadja.
Bacsó-szécse pedig hegy megnevezése
Hétfalu határában. Bacsó sumér fejtegetése a vizzel kapvsolatos eredetre
vall, lásd Bácsfalu elhelyezkedését is.
Őseink első birodalmi összejövetelén a
Nagyszalán, bacsa volt az ellátó pap. A
BÁCS, BACSÓ nevek mind hun néveredetek, mégpedig az illírek, mint a hunok
dél-bácskai jelenlétük okán. Ezeket a neveket hunmagyar nyelven képezték, és a
Hun Birodalom idejében keletkezhettek.
A Bács szótag és az ebből képzett Bácska
tájnév teljesen egybecseng az Apácska
szavunkkal. A Bácska megyenév is kettős szóösszetétel: Bá = Aba, teremtő-apa
(főpap) + cs = család (ja) + ka = kő, ami
határkő értelemben egy ország (rész)
területét jelent ómagyarul. Tehát a terü
letnevünk eredete is honfoglalás előtti,
jelentése: Bácska = Apa-családjának-or
szága, vagy Apácska-országa, ami egy
királyfi, vagy a főkirálynál alacsonyabb
rangú főúr országrészét is jelentheti. Élő
székely és csángó nyelvekben ma is köz
ismert a fiúcska, és apácska kicsinyítős
szóképzés. A „cs” kettős betűnk megje
lenése a falunévben felveti, hogy az avar
időknél régebbi történelmi eseményeknek
vagyunk szemlélői. Az avarokat megelőző hun törzseknek az i.u. négyszázas évek
elején a Kárpát-medencei névképzési
gyakorlatában már jellemző volt a cs =
ks, kör-ős (köristen) családja kifejezési
gyakorlat, amit folytatólagosan átvettek
az utód avarok. Bacsó a számadó juhász
neve a magyar nyelvterület északi részén.
Rendszerint idősebb házasember, aki a
bojtárok munkáját irányítja. A juhtartók
a bacsóval szerződnek juhaik őrzésére.
A tejfeldolgozást felesége segítségével a
bacsó végezte. Rendszerint saját juhállo
mánnyal is rendelkezett. A Közép-Tisza
vidékén a fejős juhot nevezik bacsusnak,
ami a bacsó tejfeldolgozó tevékenysé

év

Bencze Mihály

Magyar-török testvériség
gével kapcsolatos. A palócoknál öreg
juhászt jelent, ez kapcsolódik a báty, bácsi
fogalmakhoz is. Fontosabb Bacsó települések: Bácsó-tanya (Magyarország, 47°
13’ 00” N, 021° 35’ 00” E), Bacsótelep
(Magyarország, 46° 41’ 00” N, 020° 41’
00” E), Bacsós (Magyarország, 47° 34’
00” N, 020° 01’ 00” E), Bacsóháztanya
(Magyarország, 47° 45’ 00” N, 020° 47’
00” E), Bacsóház (Magyarország, 47°
43’ 00” N, 021° 41’ 00” E), Bácsordas
(Délvidék 45° 29’ 42” N, 019° 11’ 17” E).
Ide tartozik Hétfalu Bácsfalu-ja ( 45° 36’
00” N, 025° 40’ 00” E), és a következők:
Bacsil (Fülöpszigetek, 18° 11’ 50” N,
120° 39’ 18” E), Bacsayan (Fülöpszigetek, 17° 04’ 00” N, 120° 28’ 00” E),
Bacsay (Fülöpszigetek, 18° 31’ 27” N,
121° 13’ 42” E), Baksheny (Moldova,
47° 05’ 03” N, 028° 01’ 00” E), Bacsay
(Belgium, 50° 41’ 00” N, 005° 43’ 00”
E), Bácstelek (Háromszék, 45° 46’ 00” N,
025° 49’ 00” E), Bácska, mint országrész,
Bacsak (Felvidék 48° 05’ 00” N, 017° 33’
00” E), Bács-Kiskun megye, Bács-Bodrog vármegye, Bácsvár-orom (Ma
gyarország, 48° 00’ 00” N, 020° 33’ 00”
E), Bácsszőlős (Magyarország, 46° 09’
00” N, 019° 27’ 00” E), Bácsszentgyörgy
(Magyarország, 45° 58’ 20” N, 019°
02’ 20” E), Bácspuszta (Magyarország,
46° 52’ 00” N, 017° 31’ 00” E), Bácska
(Magyarország, 47° 47’ 00” N, 019° 08’
00” E), Bácsfapuszta (Magyarország, 45°
59’ 30” N, 018° 35’ 22” E), Bácsalmás
(Magyarország, 46° 07’ 31” N, 019° 20’
10” E), Bácsgyulafalva (Délvidék, 45°
47’ 44” N, 019° 22’ 51” E), Bácskeresztúr
(Délvidék, 45° 33’46” N, 019° 24’57” E),
Bácsmartonos (Délvidék, 46° 07’ 00” N,
020° 03’ 00” E), Bácstóváros (Délvidék,
45° 21’13” N, 019° 19’30” E), Bácsújfalu
(Délvidék, 45° 24’ 33” N, 019° 17’ 54”
E), Bácsszentiván (Délvidék, 45° 40’ 43”
N, 019° 05’ 12” E), Bácskahadikfalva
(Délvidék, 45° 24’ 50” N, 019° 41’ 54”
E), Bácsi és Bácsfalva Hunyad vármegye,
Kisbács Kolozs megye. A Bácsfalusi és
Bácsfalvi egyben elterjedt családnevek.
A hétfalusi Bacsó-szécse megadja a
kapcsolatot a Szécs ősmagyar névvel.
Egy különleges szál Rima-Szécs. Indiában nagyon sokan Rima nevezetűek.
RIMA folyó a barkók-lakta Gömörben,
de a gömöri barkók és a hétfalusi barcánok rokonok. Gömörben van RIMA+Szécs és RIMA+Fűrész község is, nálunk
Bacsó-szécs és Fűrészmező. RIMA+Léh
aztán Iránban hegy, RIMA+Tára pedig
Dél-Óceániában sziget. Száva+RIMA
pedig megint a Gajanai őserdőbe visz:
ott falu, ahol éppen-őstörténetesen a
VÁR+ONG és MER+ÉTE patak közelében található meg. ARA+RIMU
(39,01667 szélesség és 174,9667 hosszúság) folyó, Maori Új Zéland VAI+RIMU
(149,6; 17,55) kis öböl, Francia Polinézia

RIMU+NUI (174,6, 39,55); RIMU+TAKA (175,2333; 41,11667) hegyek,
Maori Új Zéland RIMA+RIKI (174,45;
35,41667 ) sziget, Maori Új Zéland. Folyóként lehet a RiMa-iRaM, vagy iRaM
Vó. A Rimalányokról, Rimaasszonyokról
az arvisúra azt írja,hogy gyógyítók voltak,
estenként róttak is. Van magyarkifejezés
öRöM, ebből lehet örömlányt képezni,
ez a gyorsabb, de ha van üRöM, oRoM,
SziRoM, és van GyóGy-íR akkor ké
pezhetünk íRoM kifejezést. Így lehet a
gyógyító örömöt osztó íRoM-lány, vagy
asszony. Itt van ez a név RiMoa ZumBo
Ta, mondjuk így: RiMo- aZuM- BoTa.
Érhetőbben: RiMa aSSzoNy BoT/j/a, hisz
aki rótt és gyógyított, annak biztosan volt
rovópálcája. A Szécs a szék, vagy székes
változatokhoz is kapcsolódik. Persze, a
Szécs, Szécse sem más, mint a szintén
hun nemzetségű székelyek által képzett
nevek. Úgymint: Szécs = Székely-csa
ládok lakhelye. A Szécse meg valami
névtovábbképzés. A SZOCS valóban
egy mélyebb hangfekvésű változata
a szécsnek, de elképzelhető, miként a
Szófia városnévben előfordul, Szocs =
Szó-családja, valami papi rend fiai, az
igazság-szavát hirdető vallás (Szothisz
ciklus hívei Egyiptomból). Lásd például:
Szócsán (Erdély, 45° 22’ 28” N, 021° 56’
48” E), Szöcsköd (Hajdú-Bihar 47° 03’
00” N, 021° 23’ 00” E), Szőcsénypuszta
(Somogy 46° 32’ 00” N, 017° 19’ 00”
E) települések esetén. Szécs fontosabb
kapcsolatai: Szécsány (Erdély 45° 59’00”
N, 021° 19’ 00” E), Szécs (Erdély 46° 46’
00” N, 024° 51’ 00” E), Szecső (Magyarország, Békés 46° 53’ 00” N, 021° 16’ 00”
E), Szécsitanya (Magyarország, 48° 14’
00” N, 020° 12’ 00” E), Szécsisziget (Zala
46° 34’00” N, 016° 36’00” E), Szécsi-halom (Bács-Kiskun 47° 00’00” N, 019° 04’
00” E), Szécsény (Nógrád 48° 06’ 00” N,
019° 31’ 00” E), Szécsényfelfalu (Nógrád
48° 09’00” N, 019° 34’00” E), Szécsénke
(Felvidék 48° 06’ 00” N, 019° 05’ 00”
E), Torontálszécsány (Délvidék, 45° 22’
00” N, 020° 46’ 20” E), Szécsényfalva
(Felvidék, 46° 42’ 28” N, 016° 03’ 04” E),
Szécsénykút (Szlovénia, 46° 39’ 12” N,
016° 03’ 58” E), Szécsiszentlászló (Szlo
vénia, 46° 42’ 25” N, 016° 21’ 00” E).
Őseink a 20. medvetoros évben (Kr.
e. a 4020.) megtartották a birodalmi
összejövetelt, az első Nagyszalát. Az
ordoszi nagyszalában a résztvevők vál
lalták, hogy Uzapani a kurd-szumérföld
re, Viroláj az északi Marinába, míg Kerka
lovasaival Hunnia melegvíz-források
birodalmába kalandozik. Mindenik csoport 100-100 főnyi kiképzett ifjút kap.
Minden csoportban volt ifjúsági fősámán,
akiket Ordosz, Hunor, Magyarka vagy
Dabósa központban képeztek ki, továbbá
4-4 harsány (kispap), regős (tanító-pap),
bacsa (ellátópap), bőd, (bőségpap), boksa
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(tudós-pap), arbag (gyógyító-pap), kács
(vándorló-pap), dalacs (katona-pap),
ulcsák (nemzetség-pap), duru (szövet
ségi-pap), magóc (varázsló-pap), barus
(jövendőmondó-pap), jaku (összekötőpap), nazír (istenidéző-pap), bán (őrségpap), kende (napisten-pap), tárkány (kovács-pap), vajda (kalandozó-pap), gyula
(szerződési-pap), horka (bírósági-pap),
szécs (aranyasszony-pap), igric (éneklő-pap), abakán (öregtanács-pap), pateszi
(öregistenidő-pap), s rimolán (rimalány),
azaz gondozó-papnők. Tehát a Szécs jelentése aranyasszony pap, a Bacsó-szécse
jelentése pedig az ellátópap aranyasszony
papnője, és a pap (tanítómester, bácsi)
nyári szálláshelye-székhelye, temploma,
imaháza, akár oltára. A Szécs és Szécsi
elterjedt családnevek a Kárpát-medencében, de Hétfaluban már nem.
Hétfalu ritka, de egyben a legérde
kesebb ősnevei közé tartozik a Kalit
családnév. Ez a név Hosszúfalu-Alszeg,
Kézdivásárhely, Ikafalva, Futásfalva és
Torja érintésével Kászonba tér vissza,
mint ősi fészekre. Jelenleg Torja-Fel
szegen él a legtöbb Kalith, és Altorján
pedig a legtöbb Kalit. Az 1700-as
években Kászonból kerültek át Torjára
a Kalitok, és innen szóródtak Erdély és a
Kárpát-medence több településére, majd
Trianon után a nagyvilágba: Ausztráliától
Braziliáig, és Kanadáig. A gyulafehérvári
levéltárban olvashatunk Kalit László
Ferenc (1858. augusztus 6.-1928. április
4.) plébánosról, aki Kászonfalván született, Alsócsernátonban, Bálványoson,
és Désaknán szolgált. De a Kalit ismert
családnév a Balkánon, Törökországban,
Ázsiáb an, Indiában. A szittya-hun vonulaton lenyomatként megtalálható, és a
mai napig is követhető. A megfejtéshez a
szóelején levő KA- egyiptomi lélekforma
ősi szava ad némi támpontot. Tartalmilag
a Kalit, és a kicsinyítése a Kalit-ka, egy
másik kiindulópont. Rokon a kalafa és
kaloda szavakkal, amennyiben ezekbe
embereket, amabba pedig állatokat, kü
lönösen madarakat zárnak be. Kalit vagy
kalitka csakugyan zárhely, rekesz vagy
rekeszül szolgáló rácsos eszköz, melyben
az elfogott vad, vagy szabadabban élni
szerető állatokat, madarakat tartogatni
szokták. Tréfás értelme jelent igen szűk
házat, vagy szobát. Képes beszédben je
lent zárhelyet, börtönt. A kalit egy zárda,
zárka, a nap berögzült járására utal, mint
a fogolyé, amelyik meghatározott pályán
mozoghat. A székelyeknél galicka vál
tozata ismert. Most nézzük egy kicsit
elvontabban. Lássuk: a kérdéses névszó
felbontható KA-LI-T értelmes ősi szóré
szekre. A KA- jelentéséből (A-kar, akar,
karolós, ebből értelmezhető a király
fogalma is), valami területet, saját tulaj
dont is jelenthet. Így a Ka- házat (telket),
birtokot, területet, országot is jelentő alapfogalom, mely értelem a szó hangzásából
következik.
(Folytatjuk.)
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