Független művelődési és helytörténeti havilap
XVII. évfolyam 7. (604.) szám
2011. július 14. – csütörtök

10

éves az új

Szerkesztők: Hochbauer Gyula,
dr. Kovács Lehel István

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

Kovács Lehel István

A Keresztény-havas, mint határhavas
A Keresztény-havas a Keleti-Kárpátok
déli részén, a Kárpát-kanyarban, a Brassóihavasok csoportjában helyezkedik el. A
Nagy-kő-havassal együtt alkotják a Barcasági-hegyeket. Brassótól délnyugatra,
a Brassói-medence és a Bucsecs-hegység
között található. Több mint 1200 méterrel
magasodik a Brassói-medence fölé, ezért
sokkal magasabbnak tűnik. A hegy északi
lábánál található Brassó és ipari vidéke.
Keleten a Tömös-völgye választja el a
Nagy-kő-havastól, amelyhez méretben
és felépítésben is nagyon hasonlít. Északi
oldalán helyezkedik el Brassó-Pojána,
északi nyúlványa pedig a Cenk (960 m).
Területe háromszög alakban ékelődik
be Brassó, Predeál és Rozsnyó közé, e
háromszöget hangsúlyosan lezárják az
E60-as, 73-as, valamint a 73A főutak.
A domborzat alakzatait, felépítését,
valamint a turisztikai célpontokat, útvonalakat tekintve, a Keresztény-havast
három, egymástól jól elkülöníthető
hegycsoportra oszthatjuk fel:
1. A tulajdonképpeni Keresztény-ha
vas a Kőkapuk völgye, Tömös völgye
és a Brassó-Pojána között fekvő tömb,
amelynek azonos nevű csúcsa eléri az
1799 métert. Érdekes alakzatainál, va
lamint szép kilátásainál fogva a turisták
gyakran keresik fel. A Siebenbürgischer
Karpatenverein (SKV) brassói osztálya
menedékházat épített rajta és az utakat
járhatóvá tette.
2. Brassó-Pojánai-hegyek a Ke
resztény-havastól nyugatra terülnek el.
Egy széles fennsíkot alkotnak, melynek
északi, alacsonyabb része a Nagy-Pojána (vagy Alsó-Pojána) nevet viseli,
a Keresztény-havas lábánál fekvő délkeleti része pedig a Kis-Pojána (vagy
Felső-Pojána), ahol Brassó-Pojána üdülőtelep kiépült. A fennsíkot számos 1000
métert meghaladó tetők szegélyezik:
Háromszög-hegy (1045 m), Hosszú-hát
(1042 m). Nyugatra és északnyugatra a
magasságok 1000 m alá esnek: Bogdán
éle (973 m), Fekete-hegy (964 m), Ökörhát (883 m). Északon a Tölgyes (750 m),

valamint a Cenk (960 m) csúcsai őrzik
Brassót.
3. A Predeáli-hegyek a hegység déli
részét képezik. Enyhe lejtők, erdők, irtá
sok, legelők 1000 métert alig meghaladó
tetők jellemzik, tulajdonképpen egy fo
lyosót képeznek a Keresztény-havas és
a Bucsecs között. Legmagasabb csúcs
a Leányka-havas (1292 m), ezt követi
a Nagy-tető (1272 m), Molnár-csúcs
(1193 m), a Vidombák-szirt (1102 m).
960 méteren itt épült ki Hidegpatak üdü
lőtelep.
Magyarország és Románia között a
határ az 1887. november 25-én és decem
ber 7-én kötött, s az 1888. évi XIV. tör
vénnyel az ország törvényei közé iktatott,
majd az 1888. év folyamán kivitelezett
határegyezmény alapján rögzült. A határ
vonalat négylábú vas határoszlopokkal, s
köztük 400–500 m-ként kb. 1,5 m átmé
rőjű, félgömb alakú, kőből összecemen
tezett halmokkal jelölték meg, amelyek
tetején egy 30 cm magas homokkőből
faragott, lekerekített tetejű határkő állt,
rajta a számból és betűből álló azonosítójel
(pl. 178/c).
A Keresztény-havason a 177-es (Prede
ál, amelyet a hétfalusi csángók egyszerűen
csak Köznek neveztek, és amelynek neve
a román határt jelentő predlea szóból
ered) és a 179-es határoszlopok közötti
szakasz húzódott, jórészt a Leányka-havas
gerincét követve. Ez tette határhavassá
a Keresztény-havast. A vas határjelek
között 12–15 határhalom lehetett, ezek
közül 8-nak a maradványait megtaláltuk.
Hajdu János járási főerdész így írta le
1899-ben ezt a szakaszt: „...a vasutat
ferdén keresztül szelve, az országút mellé,
a 177. számú határoszlophoz jut, a mely
a Tömösi-szoros felső részén 1051 m.
magasságban fekvő Predeálon van felállitva. Predeálnál az országos határvonal
délnyugat felé tartva keresztül vonul az
országúton s a 177/a. határhalomnál lévő
román vámháztól aztán a hegygerinczen
lévő ó-sánczon felfelé haladva 330 m. tá
volságnyira egy bükkös erdőbe nyomul,

melyből csakhamar egy tisztásra érve,
annak közepén a 177/5. számú határha
lomnál az ó-sánczot elhagyja s nyugati
irányban a gerinczen végig a Váracska
nevü helyen át bükkösökön keresztül egy
1249 m. m. csúcson tul a Vladecz nevü
nyereg tisztítására kerül a 178. számú
határoszlophoz. Itt ismét csak bükkös
erdők közötti gerinczeken és nyergeken
áthaladva, a Fetifoi tisztás 1324 m. m.
csúcsán tul leer eszkedik és délnyugat felé
a román király magánbirtokának is határát
képező 178/f. számú határhalomhoz ér, a
honnan aztán éleken és hegynyergeken
előrehaladva, egy 1232 m. m. ponton tul
a sánczon a Siboth nevü helyen felállított
179. számú határoszlophoz száll le s innen
félkörszerű kikanyarodással egy darabig a
gerinczen levő ó-sánczon halad lefelé egy
1090 m. m. ponton át tisztásokkal megszakitott bükkösök között s miután a sánczot
elhagyja az Égétt-Kő nevü helynél fölál
lított 180. számú határoszlophoz érkezik.”
1901-ben a brassói EKE kirándulást

szervezett a határvonal bejárására, K. Fo
dor János így ír erről az Erdély 1901/8–10.
számában: „[...] a Kárpát-Egyesület,
párját ritkító hálás körútba foglalta a kirándulás czélpontját. Predeál állomásról
kiindulva azon alacsonyabb hegyháton
vezette a társaságot, mely a Bucsecs és
Deákhavas közé ékelve határul szolgál
Magyarország és Románia között. Mily
szépen lehet gyönyörködni e határösvényről a Buksornak, a Bucsecs legszaggatottabb nyúlványának szédítő bástyáiban,
mily kedvesen mosolyog szembe éjszak
felöl a Deák havas lépcsőzetes, lombdús
oldala; mikor pedig odább érve a Bucsecs
malajesti katlanába fér a tekintet, melynek
mély fenekét befedi a malajesti csipkés
gerinc sötét árnyéka, gyökeret ver a láb,
elnémul a szó és a havasi óriás fenségében
Isten fenségét érzi mindenki s önkéntelen
fohász száll kebeléből.”
Az 1970-es évek elején egy utászala
kulat végigjárta a hegyeket és felrobban
totta a határköveket.
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Bencze Mihály

Magyar-török testvériség
(Folytatás előző lapszámunkból.)
A Talmát törzs a Besenyő törzsszövet
ség egyenrangú tagja. A Besenyők pedig
rendre elfoglalták a Magyarok törzsszö
vetsége által elhagyott területeket. Ha
úgy tetszik be.suny.og.tak a Be.seny.ők
először az erdélyi területekre, többek
közt a Havasalföldre. Majd a mai észak
és kelet magyarországi területekre is.Besenyszög Szolnok felett, Besenyőtelek
Füzesabony alatt, míg Besenyőd Baktalórántháza mellett található. Létezésük
azt bizonyítja, hogy errefelé Besenyők
is éltek hajdan, egy „félköríves” határ
vonalban, ami Besenyszögnél megtört,
szögben visszahajlott, és e hajlat a Havasalföld és Erdély felé mutatott. Hétfalutól
nincs messze a háromszéki Besenyő település.Igy kerültek hát a mai KoSz.Ta.k
ide. Ez az erdélyi eredet története. Ami
a Besenyőket illeti, Jelasics-újfalu, Hajnau-telek. Na ezek, amik nincsenek és
Magyarországon biztosan nem lesznek.
Ami nem véletlen. Nincs a világon olyan
nép, avagy nemzet, ami az ellenségéről,
avagy az ellenség vezéreiről települést elnevezett volna. Mi sem vagyunk mások.
Ezért ad abszurdum, hogy Besenyőd,
Besenyőtelek és Besenyszög falvak nálunk léteznek. Pontosabban ezek létezése
kizárja a Besenyők, mint ősi ellenség
teóriáját, akik vadul szorították, űzték a
magyarokat. A Magyarok és a Besenyők
ezek alapján sokkal inkább azonos kultúrájú népek voltak, ahogyan a Jazig
Jászok, a konok Kunok avagy éppen a
Hunok és a Magyarok.
Bíborbanszületett Konstantin bizánci
császár a X. század derekán a A Biro
dalom kormányzásáról c. munka 38.
fejezetében felsorolja Pacinakia (Bese
nyőország) nyolc tartományát, görög
átírásban: Erdim, Csúr, Jula, Külbej,
Karabaj, Tolmács, Kapan, Csaban, a tar
tományok fejedelmeinek a nevét: Bajcsa,
Küel, Kerkutaj, Ina (Ipaosz?), Kajdum,
Koszta, Jazi és Bota, s végül sorba veszi
a besenyő erődök (várak) megnevezéseit:
Aszpron (Fehér), Tun-kataj, Karakna-kataj, Szalma-kataj, Szaka-kataj, Jaju-kataj,
Banamuni, Tejgua. Valamennyi emlék
alapján a magyar-török nyelvészet az alábbi szavakat tekinti besenyő szavaknak:
ertim=előkelő, fényes, baj=gazdag, bal=
méz, bal-csár=harci balta, boka=bika,
boró=szürke, bula=tarka, burlik=krétás,
jabdi=világos, ragyogó, jazi=alföldsztyep,
jaju=ellenség, jula=gyula, kapaja=agancsos szarvas, kara-mán=sötét, kataj=erődvár, kulin=csikó, kurkut=rémület, ijedj
meg!, kegen=haragos, bősz, küel=kék;
külbej=méltóságnév, mint a gyula, kü
re=kovácstűzhely, kohó, kücsüg=fiatalabb fiú, öccs, ormán=erdő, pidlt=írás,
szaka=hegyoldal, szalma=elhagyott,
szuru=szürke, tolmács=tolmács, tat=vad,
pogány, azaz nem muzulmán!, temír=vas,

tivan=héja, ölyv, kabuksin=kérges, kara
bej=fekete bég, kara-köl=fekete tó, ko
pon=vadkan, cselgü=szablyacsapás,
csopon=pásztor, csúr/súr/=méltóságnév.
A besenyők és magyarok – édestestvérek
– régi (se nem bizánci, se nem római) ke
resztyénsége mellett tanúskodik a Kassai
Kódex is, összhangban a Zabargan kan
gar törzseinek nesztoriánus hitéről szóló
beszámolókkal. Egy XIII. században élt
Mocha nevű besenyő mágus inkvizíciós
perének jegyzőkönyvében többek között
az alábbiak találhatók: „a tanú felsorolja
a pogány keresztelést ... keresztény ifjakat
is megkeresztelt a régi szokások szerint
... a régiek szertartásait végzi”. Tudjuk,
hogy a moldvai csángók egyik központja a XV. században a Dnyeszter-parti
Csöbörcsök volt, amelynek neve szinte
pontosan megegyezik azon Fejér megyei
Töbörcsök (ma Töbörzsök) hely nevével,
amelyről mint besenyő faluról számol
be egy XIII. századi levéltári adat. Tehát
akárhogyan is, de a csángók egyik korai
központja vitathatatlanul besenyő nevű
volt. S egyáltalán nincs kizárva, hogy
a csángó (csángu) név a különböző
forrásokban a (Kiengir?-) kang’kükanga-kangli-kangar néven jelzett
népnév mára fönnmaradt alakja. Lehet,
hogy a besenyők egy része soha nem is
használta magát a besenyő nevet, hanem
egy a csángónak megfelelő korai alakot
(amely az egykorú forrásokban (Kien
gir?-) kang’kü-kanga-kangar alakokban
került feljegyzésre). Csíki Székely Kró
nika írójának semmi érdekében nem állt
a kangar-csángó kontinuitás kiagyalása;
nagy valószínűséggel mondhatjuk hát,
hogy ez az adat történeti alappal bír. A
szóbanforgó szöveg a következő: „István
király ... halálát meghallván a’ Bessusok,
a’ Gümötz megye földin lakó keresztyén
Székelyeknek hadat izenvén, bé akarának
ütni. ... Sándor István pedig a’ László
fia, a’ Gergely testvére kiűzé az Erdélyi
Vajda parancsolatjából Csángur Pált,
a’ Csángur Elek attyafiát, a’ jeles katona
Kab fiát és a’ Gümetz földit visszafoglalá
... Azonban Sandour István is Sándor nevet
vévén fel, a’ Csángók (Csangorum) vezéri
vel Dottka Basillal veszekedni kezde. De
éppen szerencsére egy Mikó nevű kétszáz
fegyveressel érkezvén kiűzé a Csángurokat
(Csanguros) és megszabadítá Sándor
Istvánt.”
A Besenyő nevek ismerősen csengenek,
akár magyarok is lehetnének. Ez is igazolja,
hogy hajdan azonos volt a pusztai népek nyelve, kultúrája: Besenyő, Magyar, Hun, Kazár,
Avar. Egy tőről ered, és a szálak az özönvízig
vezetnek vissza. Sumert, az ősi időkben nem
sémitalakosságlakta,csakkésőbblettminden
„Bibliásítva” és héber nevekkel ellátva. Noé
például Oanh néven ismert az ősi agyagtáb
lákon, de a történetük ugyanaz.
(Folytatása a 4. oldalon.)

Koszta József: Háromkirályok (1906–1907), olaj, vászon, 121x125,5 cm,
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
Hochbauer Gyula

Bácsfalu közelmúltjából
A bécsi döntéskor Bácsfaluból Magya
rországra költözöttek jegyzéke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mártis Sándor, 1. hsz. földműves
Mártis Lázár, 1. hsz. földműves
Mártis István, 1. hsz. földműves
Mártis Gábor, 1. hsz. földműves
Lukács István, 209. hsz. kőműves
Lukács Gyula, 209. hsz. kőműves
Gödri János, 102. hsz. kőműves
Szén Árpád, 169. hsz. vasutas
Háromszéki András, 109. hsz.
mészáros
Háromszéki Vilma, 109. hsz.
háziasszony
Vogel Rudof, 42.hsz. nyugdíjas
Vogel Róza, 42. hsz. háziasszony
Heidel Alfréd, 207. hsz. cipész
Heidel felesége, 207. hsz. háziasszony
Sipos Mihály, 34. hsz. lakatos
Gödri György, 160. hsz. kőműves
Jónás János, 23. hsz. lakatos
Foris Sándor, 100. hsz. vasúti
raktáros
Foris felesége, 100. hsz. házias�szony
Foris, a gyermek, 100. hsz.
Bálint András, 157. hsz. cipész
Máthé István, 245. hsz. lakatos
Lukács Gyula, ? munkás
Musát Gyula, 197. hsz. szabó

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Kovács Béla, ? cipész
Mártis János, 101. hsz. asztalos
Ancsa Lajos, ? lakatos
Hatházi József a feleségével, ?
párttisztviselő
Józsa ? a feleségével ? lakatos
Roth Gyula, Rudolf 131. hsz.
lakatos
Roth Vilma, sz. Szigeti 131. hsz.
háziasszony
György Géza, 61. hsz. tanító
György Otilia, 61. hsz. ny. tanítónő
Kiss Anna, ? háziasszony
Máthé Sára, 245. hsz. házias�szony
Mártis Anna, 111. hsz. vasúti
tisztviselő
Szén János a gyermekével, 213.
hsz. kőműves
Vogel András, 42. hsz. magántisztviselő
Gyerkó István, 306. hsz. munkás
Kiss Árpád a feleségével, 41.
hsz. borbély
Gödri János, 145. hsz. kőműves
Gödgi Gyula, 44. hsz. kőműves
Kovács András, 138. hsz. kőműves
Gödri János, 351. hsz. kőműves
Magdó Ilona, 204. hsz. felekezeti tanítónő
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Ezelőtt 120 évvel – ameddig vissza
nyúlhat helyi forrásokra támaszkodó
tudásunk – a művelődés mást jelentett,
mint manapság. Részben azért, mert
közérdekű volt, részben pedig azért, mert
annak ellenére, hogy egyházi-világi polarizáltság már hosszabb ideje rögzült a mi
vidékünkön is, az egyházközség élenjárói
(lelkész, iskolamester) amellett, hogy
megőrizték a hagyományos életrendben
betöltött szerepüket, a felgyorsuló változásokban egyre több – fontos és kevésbé
fontos – szerephez jutottak. Ez bizonyos
szempontból egységes értékrendet működtetett. A lelkész nemcsak keresztelt,
esketett, temetett és istentiszteletet tartott,
hanem iskolát szervezett, ifjúsági egyletet,
bibliakört, könyvtárat alapított, újságot
szerkesztett, segélyszervezeteket, néprajzi
múzeumot szervezett, tevékeny pártéletet
élt, szónoklataival tartalmi színvonalat
biztosított a nép és a polgári vezetés rendezvényeinek.
Emiatt nem is szokás különválasztani
ebben a korban az egyházi és a világi mű
velődést. Összefonódásukat szemlélteti a
millennium megünneplése is: az ünnep
országos szintű volt, a felszólítást mégis
az egyházi elöljárók közvetítették egy
házközségeik felé.
Bácsfaluban is lázasan készülődtek a
millenniumi ünnepségekre, ezért érdemes az akkori feljegyzett eseményeket
idézni. Április 26-án a községház tanács
termében tartott egyháztanács gyűlésén
felolvasták Zelenka Pál püspök valamennyi egyháznak kiadott körlevelét.
„Méltóságos Püspök úrnak fennjelzett
főpásztori leiratában lélekemelő ha
zafias, magasztos szavakban lelt felhí
vása, miben az egyháztanácsot és az
iskolahatóságot az ezeréves ünnepély
legméltóbb megünneplésére s ezzel
kapcsolatosan az ünnepély program
jának megállapítására szólítja fel. Az
egyháztanács Méltóságos Püspök úrnak
főpásztori körlevelét a legnagyobb öröm
mel és hazafias érzéktől áthatott kebellel
veszi tudomásul, s az ezeréves ünnepély
programját, mind a 9-én délelőttit, mind
pedig a 10-ikit a következőkép állapítja
meg:
Május 9-én:
1. Az iskolás növendékekkel az ezeréves
ünnepség május hó 9-én délelőtt 7 órakor a
templomban tartatik meg.
2. A templom és az iskolatermek belseje
nemzeti zászlókkal és virágkoszorúkkal
lesz feldíszítve, őfelsége és jelesebb férfiak
arczképei ki lesznek téve.
3. 6–15 éves iskolás növendékek az
ünnepélyre nemzeti színű csokorral
vagy kokárdával és bronzérem emlékkel
jelennek meg.
4. 7 órakor reggel szokott ünnepi ha
rangozás hívja össze az elöljárókat az
ezeréves ünnepély megtartására, amikor
a tanuló növendékek is szép sorjában
az iskolából a templomba vonulnak, s
Nagyméltóságú miniszter úr által kiadott
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Művelődési élet Bácsfaluban
felsőbb utasítás szerint az ünnepélyt
megtartják.
5. Offertórium tartatik a felmerülő
költségek fedezésére.
6. Istentisztelet végeztével az iskola
gondnokság és a tanítói testület felügye
lete alatt az összes tanuló növendékek
dobpergés közt a község főutczáit, kis
nemzeti színű lobogót tartva kezükben,
bejárják–az utczák nevezetesebb pontjain
meg-megállva éneklik a Hymnust, Szóza
tot és Tied vagyok hazám nemzeti dalo
kat, közbe-közbe több hazafias szavalatot
tartva. A körjárás alkalmával felkeresik
a temetőt és a halottak síri emlékeit vi
rágkoszorúkkal ékesítik, úgy-szintén az
elültetett fákat is.
7. A kirándulás az iskolás növendé
kekkel május 10-én délután 2–6 óráig
a község számos lakóival együtt a cser
nátfalusi emlékkőnél tartatik, ahová szép
sorban lobogókkal vonulnak le.
8. Nemzeti csokrok, kokárdák és váll
szalagok elkészítésével az arra vállalkozó
lelkes honleányok és nők bízatnak meg.
9. Az iskolás növendékek hazafias is
tentiszteletén minden egyházi tanácsos
nak jelen kell lenni.
Május 10-én:
1. Május hó. 10 előtti éjjelen őrtüzek
fognak fellobogni Négyfalu nevezetesebb
pontjain. Iskolaépület, községi iroda,
paplak és a templom bejáratát fenyőfák
díszítik.
2. Az ezeréves nagy nemzeti ünnep
reggelét mozsárágyúk dörgése fogja
jelenteni.
3. Minden hazáját igazán szerető hazafi
zöldággal fogja kapuját feldíszíteni.
4. Minden templomban megjelenő
honfi és honleány kokárdát tűz mellére,
s az egyháztanácsosok nemzeti színű
vállszalagot hordanak.
5. Zábrák Dénes soproni ev. lelkész
által épp ez alkalomra írt igen szép, ha
zafias költeményét, mit Borcsa Mihály
helybeli lelkész 500 példányban meg is
rendelt,   a hívek orgonakíséret mellett
énekelik.
6. A lelkész egyházi beszédet tart,
zsoltárok könyve 126. rész 2. és 3. verse
értelmében visszatekint a magyar nemzet
küzdelmes múltjára, serkenti a híveket
a vallásos hazafiságra, biztatva édes
reménnyel a jövőre.
7. Offertórium szedetik a költségek
fedezésére.
8. A nagy ifjúság énekli a Szózatot és
Hymnust.
9. 10-én délután ünnepi ruhában dob
pergés, trombitaszó mellett az összes
községi lakosság kicsinye, nagyja levonul
a csernátfalusi emlékkőhöz, és ott az em
lékövet több koszorúval megkoszorúzza,
az ünnep hátra lévő részét a hétfalusi
E.M.K.E. utasítása szerint követi.

Ezen elésorolt pontozatok szerint ün
nepli a bácsfalusi egyház kicsinye, nagyja
az emlékezetes, magasztos ezeréves ün
nepséget. Sokat kiállott és szenvedett édes
magyar hazánk tőlünk ezt megkívánja.
Hála a mindenhatónak, hogy annyi meg
próbáltatás után is megfogyva bár, de
törve nem a béke áldásait élvezi. Kérjük
is a mindenek nagy Istenét, hogy legyen
továbbra is gondviselője, oltalmazója
szép magyar hazánknak.
Legyen e haza erős tettekben, legyen e
haza erős tudományos államférfiaiban,
legyen e haza erős kultúrájában az idők
legvégső határáig.
Érezze e hazában minden honfiúi pol
gár nemzet és valláskülönbség nélkül
egyaránt megelégedettnek és boldognak
magát.
Éljen a haza! Éljen dicsően uralkodó
királyunk, nemzetünk boldogítására,
soká, de soká!”
A tervezet tartalma gazdag, sok sze
mély változatos, cselekvő részvételét
feltételezi. 1. Nemzeti csokrokat, ko
kárdákat készítenek. 2. Megzenésített
alkalmi hazafias verset nyomtatnak
ki 500 példányban. 3. Vállszalagokat
készítenek. 4. A lakóházak kapuit, a
templomét, az iskoláét, a községházát
zöld ágakkal díszítik. 5. Ünnepi harangszó viszi a hírt. 6. Az iskolások
az iskolából a templomba vonulnak.
7. Ünnepi istentiszteletet tartanak. 8.
Megzenésített hazafias verset énekelnek
templomi orgonakísérettel. 9. Offertó
rium. 10. Felvonulnak a község utcáin.
11. A fontosabb helyeken a Himnuszt és
a Szózatot éneklik, és hazafias verseket
szavalnak. 12. Koszorúznak a temetők
ben. 13. Felkeresik az ültetett emlékfákat.
14. Felvonulnak a csernátfalusi 48-as
emlékműhöz. 15. Éjszaka őrtüzeket gyúj
tanak Négyfalu nevezetesebb pontjain.
16. Díszlövések mozsárágyúval. 17. A
lelkész egyházi beszédet tart, melyben
„a zsoltárok könyve 126. rész 2. és 3.
verse értelmében visszatekint a magyar
nemzet küzdelmes múltjára, serkenti a
híveket a vallásos hazafiságra, biztatva
édes reménnyel a jövőre.”
A kiemelt helyszínek: az iskola (az ün
neplés kiindulási pontjaként), a templom (az
ünnepi istentisztelet helyszíneként), Bácsfalu
utcái (a felvonulások helyszíneként), Négyfalu emlékkővel is jelölt központja. Háttér:
zöld ágakkal díszített kapuk, fenyőággal
díszített fontos középületi kapuk, fellobogózott épületek. Hanghatások: harangszó,
dobpergés, trombitaszó, énekszó, ágyúlövés.
Ruházat, viselet: ünnepi ruha, vállszalag az
egyháztanácsosokon, kokárda a honfiak és
honleényok mellére tűzve. Fényhatások:
őrtüzek. Kellékek: kokárdák, vállövek,
zászlók. Szereplők: a falu apraja-nagyja.
Kiemelt szereplők: a lelkész (egyetlen név
szerint kiemelt szereplő Borcsa Mihály),
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az iskolások, az egyháztanácsosok. Szervezők: méltóságos Zelenka Pál püspök, az
egyháztanács, az iskolai hatóság, az EMKE
hétfalusi szervezete.
A legtöbb rendezvénynek a szórakozás
mellett jótékonysági célja is volt. Az ado
mányozók közül soha nem hiányoztak az
egyház tisztségviselői, akiket szerepük
megnevezésével emeltek ki az adomány
jegyzékeken is.
Az Országos Gyermekvédő Liga
bácsfalusi bizottsága gyermeknapot
szervezett 1908. május 24-én, vasárnap.
Előbb adományokat gyűjtöttek a liga
javára: Kiss Béla lelkész, Zonda János
főszolgabíró, dr. Mittelmann Miksáné
2–2 korona, Veres B. János 1 korona
40 fillér, Fabich József, Magdó János,
Borcsa Bodolai János, Benke Mihály,
Borcsa B. Sári, Tóthpál Mihály, Simon
Anna, Jónás János, Tóth Mihályné,
Borcsa Mihály lelkész (egy üveg méz és
egy kosár alma), Gödri György, Császár
fényképész, Török Irén, Bálint András tanító 1–1 korona. Bálint Mihályné, Bálint
Andrásné 80–80 fillér, Kapitán Mártonné
60 fillér, Simon András 66 fillér, Bucor
Pais, Tizedes András, Szén András 50–50
fillér, Veres János harangozó, Schnabel
Gizella, Susták István, Jon Coiusa,
Kapitány Istvánné, Hauszmann Guszti
40–40 fillér, Bacsó Andrásné, Szén Já
nosné, Gocsmán Jánosné 20–20 fillér,
Borcsa Mihály kereskedő 6 üveg borvíz,
egy üveg szörp, Kocsis János igazgató
neje 2 üveg szörp, egy kosár dió, Bacsó
Mihályné 2 üveg bor, egy kosár dió. Az
önkéntes adakozásból 29 korona, 36 fillér
folyt be. A többi adományt kiárusították,
s ebből 23 korona 64 fillér volt a jöve
delem, amit a gyermekvédő liga Brassó
vármegyei bizottságához továbbítottak.
A gyermeknapot többféle mulatsággal
kötötték össze, amelyek egy szép népün
nepéllyé kerekedtek. Az iskola udvarán
reggeltől egy zöld ágakkal díszített
sátorban folyt a kiárusítás a gyermekek
számára. Az udvarnak az úthoz közelebbi
részén folyt az ifjak táncmulatsága, melyet
Kocsis János igazgató szervezett. Az utca
felől álltak a felnőttek, akik kíváncsian
hallgatták az iskola ablakába felállított
gramafont, amelyen Kiss Béla lelkész mutatott be nekik mintegy 70 hazafias éneket,
szavalatokat s más művészi darabokat.
Távolabb az ifjak énekeltek. Jelen volt az
egész Bácsfalu, s mindvégig a nép között
volt Zonda János főszolgabíró és Borcsa
Mihály nyugalmazott lelkész.
A múlt századfordulón falvainkban is
intézményesülni kezdett a művelődés.
Hosszú ideig tartó szervezkedés után
1909. április 12-én alakult meg a bács
falusi önkéntes tűzoltó zenekar, amely
nemcsak azzal szövődik bele a közösség
mindennapjaiba, hogy temetéseket tesz
ünnepélyesebbé, hanem meghatározza
az egyre divatosabbá váló majálisok
hangulatát.
(Folytatjuk.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Az Özönvíz hajósai, Mózes története egy az egyben, I. Sar.gon (SzeR.
GéNy) sumer király története. Ninive
korábban Ghének néven volt ismert, a
sumer agyagtáblákon, Jeruzsálem pedig
mint (H)eRőSoLyMa volt írva az ősi
mássalhangzós írásmódban. A legelső
sumer város eRiDu, de mi inkább eReDő
hangzósítással látnánk el, hiszen minden
innen eReD, majd áRaD szerte: kultúra,
civilizáció, nyelv. Tehát az özönvíz után
az OaNh-KáM-KoS vérvonal után jött
létre KoS.Ta.i, azaz KoS.Tá.j, Kosföld,
ez Óegyiptomban a XXV. dinasztiában
csúcsosodik ki, majd a KoS.Ta (Costa)
vérvonal innen terjed szét a mediterrán
érában. KoS fia Nimród, új hazában,
sumer földön alapít nemzetséget, ahova
KoS.Ta.i leszármazottak is vele mennek.
Ahogyan Nimród ivadékaival, Hunorral
és Magorral is vándorolnak tova és tova.
A nagy keleti sztyeppéken máig létező
jelentős ásatási hely TuVa, sok szkíta kurgánnal. A népvándorlások közben aztán
KoS.Ta.n a kísérőből ismét elő lépett és
saját nemzetséget nemzett, mely nemzetség végül a Besenyő törzsszövetség tagja
let: TaL.MaT, azaz Maat TóL való. MaaT
óegyiptomban az igazság istene. Az Ő ősi
hitük szerint az iGaZ-ság pillanata a halál
után jön el, mikor az ember szíve mérlegre kerül. Vele szemben, a mérleg másik
serpenyőjében, található MaaT istennő
tolla – és aki könnyűnek találtatott az a
mennyekbe be nem juthatott. Ezen elem
– a halál utáni megmérettetés – később a
BiBLi-ában is helyet kapott, ám mint tudjuk a BiBLia jóval BáBeL után íródott, és
még később kapott végső formát, alakot.
Csak átvette a korábbi tudást, leírást, más
néven nevezve egyes személyeket, dolgo
kat, hiszen a BáBeLi zűrzavar ekkor már
hat. Mi azonban a MaG áT-adásával sza
porítjuk a MaG-oT, terjesztjük MaGáT az
igazságot, ami MaaT.TóL való, TaL.MáT.
Egy másik megközelítésben a koszt
élelmet is jelent. Ha a székely kosz-ik (=
kopik) igét veszszük alapul: koszt igeként
(mely Szatmárban divatos), eredetileg
annyi volna mint koptat, ágakat nyes, irt;
s névként annyi volna mint nyesett, mely
a székelyeknél csakugyan mint nyesett
gally, vagyis pózna értelemben dívik. A
székely népmesében (Krizánál: Az apám
lakodalma), olvassuk: „Hozott egy véka
korpát, azt nekem egy koszt végin fel
nyútotta.” Ugyanott: „Vágok egy istenes
jó husángot, kosztolni, (azaz husángolni)
kezdem két ódalba.” Törzsöke kosz-ik,
mely a székelyeknél kopik, melyből a
koptatást jelentő koszol, koszpitol szók
is származnak. A fát vagy gyümölcsöt
kosztolni is egy részről koszttal verni,
más részről annak ágait, leveleit, héjait
is koszpitolni, koszolni. Csekély hang
változattal a kaszta szó a tájdivatos kasztadió, és magashangon geszt a gesztesdió
összetételekben; mikből az is megtetszik
egy részről, hogy a Geszt, Gesztely,
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XVII. évf. 7. szám
Kovács Lehel István

M a g y a r - t ö r ö k t e s t v é r i s é g Koszta József
Gesztes, Gesztéte stb. helynevek eredeti
értelme vágott (t. i. erdő vagy erdőrész),
éppen úgy mint Vágás helynévben is;
más részről, hogy geszt átvitt értelemben
fakeménységet is jelent, tehát a fa legke
ményebb részének elnevezésére igen al
kalmas szó, de élőfát, melyet levágottnak
mondani képtelenség, soha sem jelenthet.
Koszta a székely szójárás szerint amolyan
kelepelő gólya, czakó, gagó. E nevét talán
onnan vette, mivel lábai hosszúak, mint
a koszt nevű pózna. Erdélyben ismert a
Kosztafalva, és kosztafiúnak a székelyek
nél a gólyafiút nevezik. A kósta előfordul
Pázmány Péter Kalauzában mint a pré
dikátorok gúnyneve. A Tisza vidékén
mai nap is hallható. Tudomás szerént a
magyar népnyelvben, a Kós és Kósa csa
ládneveken kivül egyik hangrokona a Du
nán túl divatozó kósternyál, azaz tekereg,
csavarog, mely ismét röviden a kószál
igével áll hang- és fogalmi rokonságban.
E szerint kósta alatt kószálót értenek.
Azonban figyelmet érdemel, hogy Molnár Albertnél kóst, a mai koszt, e szerént
kósta annyit jelentene, mint a kosztos; így
hívják nagyobb iskolák helyein a tanuló
ifjakat és deákokat a szállást és élelmet
adó polgárok. A Kósa névnek is van egy
ehhez köthető változata, eredete.
Még egy más megközelítésben a
Koszta a görög Konstantin név változata, Koscsó: a szlovák (keleti) Kosťa
+ -čo, elvileg elkép-zelhető a koža + -čo
változat is, ekkor a név jelentése: bőrös,
ez Kárpátalján is hasonló. Koszta nevű
görög kereskedők ismertek voltak Erdély
szerte. Fontosabb Koszta települések:
Kosztatag (Szabolcs-Szatmár-Bereg, 48°
14’ 00” N, 022° 18’ 00” E), Kosztajnica
(Horvátország, 45° 13’ 54” N, 016° 32’
21” E), Costeasca (Havasalföld, 44° 29’
00” N, 026° 02’ 00” E), Caserío Costeán
(Spanyolország, 42° 05’ 10” N, 000°
10’ 35” E), Costeana (Olaszország, 46°
30’ 55” N, 012° 08’ 10” E). A Koszta
név a következő megyékben is előfordul: Brassó (8), Kovászna (4), Hargita
(22), Maros (30), Kolozs (13), Bihar
(11), Bukarest (2), Krassó-Szörény (1),
Karácsonykő (1), Prahova (1), Szilágy
(7), Szatmár (1), Temes (2), Fehérgyar
mat (1), Gorszki-Szenowetz (1), Jász
árokszállás (1), Kisbégány (1), Makó (1),
Miskolc (1), Nagybáród (2), Nagyvárad
(2), Pécs (1), Szászrégen (1), Szerencs
(1), Szombathely (1), ezenkívül a Kár
pát-medencében is gyakran előfordul,
valamint a nagyvilágban. Az 1891-es Ma
gyarország iparosainak és kereskedőinek
címjegyzéke a következő számú Kosztát
tartalmaz: Szász-Régen (1), Basahid
(1), Brassó (1), Cséffa (1), Debreczen
(1), Dés (1), Gyergyó-Csomafalva (2),
Küküllő-Keményfalva (1), Laczkod
(1), Mező-Telegd (1), Nagy-Báród (2),
Nagy-Rápolt (1), Nagy-Várad (1), Solt

(1), Sósmező (1), Tatrang (3), Temesvár
(1), Váncsod (1), Varsolcz (1), Beregszász
(5), Budapest (1), Gyergyószentmiklós
(1), Kolozsvár (1), Mátészalka (1), Mis
kolc (2), Nagyszalonta (1), Nagyvárad
(4), Szamosújvár (1), Székelyudvarhely
(2), Szilágysomlyó (1).
Fontosabb, ismertebb Koszta családok:
a gyergyó-újfalvi Koszta család, aki Bihar
megyéből származott Erdélybe, és aki
Apafitól címeres levelet kap, és később
1701. június 17-én 1. Leopold királytól
is. Más neve a családnak Görög. Koszta
János tartományi kancellár volt, előbb
1815-ben királyi táblai ülnök. Neje Hollaki Róza; ettől fia János 1848-ban királyi
táblai ülnök. István 1815-ben guberniális
tanácsos, és Leopold-rend vitéze. A család
másik ága Bihar Belényes vidékén él,
melyből Koszta Márton 1849-ben for
radalmi katonatiszt, s azután polgári hi
vatalnok, kimenekült Észak-Amerikába,
honnan ismét Európába vetődvén, Smir
nában 1853-ban elfogatott, és csak Ing
raham amerikai kapitány közbevetésére
menekülhetett meg, de ez ügyből nemzet
jogi diplomáciai kérdés fejlődött. Meghalt
1858-ban Guatemalaban. Az 1754/55. évi
országos nemesi összeiráskor a Koszta
családok közül Bereg megyében János,
József; Bihar megyében András, Mihály,
János, Sándor; Szatmár megyében Miklós igazolják nemességüket. Vidékünk
világhíressége: Koszta József (Brassó,
1861. március 27.–Budapest, 1949. július
29.) Kossuth-díjas festő, aki halála előtt
úgy rendelkezett, hogy képeit a szentesi
múzeumra hagyja, ezért a múzeum hálából 1949-ben felvette Koszta József
nevét, majd ezt követte a Koszta József
Általonos Iskola is.
A cikkben tárgyalt neveknek kiterjedt
kapcsolatai vannak a hunokhoz, a szkíták
hoz, a sumérekhez, amelyeknek oszlopos
tagja a magyar, a székely és a csángó. Az
uráli nyelvcsaládba helytelenül sorolt
nyelvekben és a szlávban is, mint szkí
ta-hun nyomok vannak meg az említett
szavak. A magyar-török nevek pedig szkí
ta-hun utódnépek nevei. Ezek a nevek,
illetőleg az alakváltozataik megtalálhatók
azokon a területeken, ahol szkíták és hu
nok előfordultak, így a Volga-Urál vidékén, a Kaukázusban, s attól keletre, délre,
és nyugatra egyaránt. A magyar-török
testvériség lenyomatait a barcasági földrajzi- és családnevek megőrizték. Ezek
közül mindenik névnek kulcsszerepe
van, ami a hétfalusi csángóság vonalát
összeköti Egyiptomon keresztül a sumér
Folyamköz Van-tó vidékével is.
(Vége.)

Kossuth-díjas (1948) festő. A Mun
kácsy-tradíciót folytató ún. alföldi irány
zat egyik legjelentősebb képviselője.
1861-ben született Brassóban, tatrangi
nagyapjánál (sz. 1758) töltötte gyerek
kora nagy részét. Iskoláit Brassóban vé
gezte, és az égig érő hétfalusi havasok,
a barcasági lapály mély érzéssel telíti a
fogékony lelkű ifjú szívét. Iparoslegény
ként kezdte életét. A város és a falvak
között állandóan a szabad természetbe
vágyik, örök hűséget fogadva végül az
Alföldnek. Ő lett a nagykunsági alföld
szerelmese. Bár később Párizsban is járt,
örök témája a magyar paraszti világ,
a sötét nyomor, az élet nehézségeivel
küzdő ember lett és maradt élete végéig.
Mázol, fényképeket készít, vázol. Sokat
dolgozik és tanul. Lassan fejlődő zseni.
Az egyszerűséget keresi, és a színek
varázsában meg is találja. Példaképe
Munkácsy Mihály. Első festményeit
unokatestvéréről, Bene Ilonkáról, ké
szíti. 1882-83-ban a bécsi akadémián,
majd a budapesti Mintarajztanodában
Lotz Károly és Székely Bertalan növen
déke volt. 1891-ben ösztöndíjjal Mün
chenbe ment. Itt kezdte festeni Mátyás
és Beatrix c. képét, amelyet később a
Benczúr-mesteriskolában is folytatott.
1897-ben Hazatérő aratók c. paraszti témájú életképével a Műbarátok
ösztöndíját nyerte el. 1899-1902-ben
Rómában, Párizsban és Nagybányán
dolgozott, 1900-ban Párizsban kiállított
művével Mention honorable-t nyert.
1906-ban Fraknói-ösztöndíjat kapott.
1907-ben festette Három királyok c.
kompozícióját. Több ízben járt ösztöndíjjal külföldön. 1917-től állandóan
kiállító, általánosan elismert művész.
Berlinben, Londonban, Brüsszelben,
Rómában, Stockholmban is nagy hírre tett szert. 1917-ben Wolfner-díjjal
jutalmazták, 1935-ben állami festészeti kis aranyérmet kapott. Plebejus
demokratikus szemléletű művészetét
a paraszti témák, az alföldi táj drámai
ábrázolása, az erős fény-árnyékokra
épített fokozott színvilág, az expresszív
realista formálás jellemezte. Sajátos
formanyelve a húszas évektől kezdve
alakult ki. Ekkor már nagyobbrészt
Szentes melletti tanyáján élt és ott
festette drámai tájait, a paraszti életet
(Hazatérő aratók, Muskátlis kislány,
Kukoricatörők, Tányértörölgető nő),
szófukar, erőteljes önarcképeit. Ez
időtől kezdve minden külföldön rendezett jelentősebb kiállításon szerepeltek
munkái, és sajátos nemzeti karakterükkel nagy sikert arattak. 1937-ben a
Szinyei Társaság tiszteletbeli tagjává
választotta. Szentesen emlékét a nevét
viselő múzeum őrzi. Legjelentősebb
művei a Magyar Nemzeti Galériában
vannak.
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