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Kovács Lehel István

A Keresztény-havas, mint határhavas
A Keresztény-havas a Keleti-Kárpátok 

dé li részén, a Kárpát-kanyarban, a Bras sói-
havasok csoportjában he lyez ke dik el. A 
Nagy-kő-havassal együtt alkotják a Bar-
casági-hegyeket. Brassótól dél nyu gatra, 
a Brassói-medence és a Bu csecs-hegység 
között található. Több mint 1200 méterrel 
magasodik a Brassói-me den ce fölé, ezért 
sokkal magasabbnak tű nik. A hegy északi 
lábánál található Brassó és ipari vidéke. 
Keleten a Tömös-völgye vá lasztja el a 
Nagy-kő-havastól, a mely hez méretben 
és felépítésben is nagyon ha sonlít. Északi 
oldalán helyezkedik el Bras só-Pojána, 
északi nyúlványa pedig a Cenk (960 m).

Területe háromszög alakban ékelődik 
be Brassó, Predeál és Rozsnyó közé, e 
há romszöget hangsúlyosan lezárják az 
E60-as, 73-as, valamint a 73A főutak.

A domborzat alakzatait, felépítését, 
va la mint a turisztikai célpontokat, út-
vonalakat te  kintve, a Keresztény-havast 
három, egy  mástól jól elkülöníthető 
hegycsoportra oszt  hatjuk fel:

1. A tulajdonképpeni Keresztény-ha-
vas a Kőkapuk völgye, Tömös völgye 
és a Brassó-Pojána között fekvő tömb, 
a melynek azonos nevű csúcsa eléri az 
1799 métert. Érdekes alakzatainál, va-
la mint szép kilátásainál fogva a turisták 
gyak ran keresik fel. A Siebenbürgischer 
Kar patenverein (SKV) brassói osztálya 
me nedékházat épített rajta és az utakat 
jár hatóvá tette.

2. Brassó-Pojánai-hegyek a Ke-
resz tény-havastól nyugatra terülnek el. 
Egy széles fennsíkot alkotnak, melynek 
é szaki, alacsonyabb része a Nagy-Po-
jána (vagy Alsó-Pojána) nevet viseli, 
a Ke resz tény-havas lábánál fekvő dél-
keleti ré sze pedig a Kis-Pojána (vagy 
Felső-Pojána), ahol Brassó-Pojána üdü-
lőtelep ki épült. A fennsíkot számos 1000 
métert meg haladó tetők szegélyezik: 
Há romszög-hegy (1045 m), Hosszú-hát 
(1042 m). Nyu gatra és északnyugatra a 
ma gas sá gok 1000 m alá esnek: Bogdán 
éle (973 m), Fekete-hegy (964 m), Ökör-
hát (883 m). Északon a Tölgyes (750 m), 

va la mint a Cenk (960 m) csúcsai őrzik 
Brassót.

3. A Predeáli-hegyek a hegység déli 
ré szét képezik. Enyhe lejtők, erdők, ir tá-
sok, legelők 1000 métert alig meghaladó 
te tők jellemzik, tulajdonképpen egy fo-
lyo sót képeznek a Keresztény-havas és 
a Bu csecs között. Legmagasabb csúcs 
a Leány ka-havas (1292 m), ezt követi 
a Nagy-tető (1272 m), Molnár-csúcs 
(1193 m), a Vidombák-szirt (1102 m). 
960 mé teren itt épült ki Hidegpatak üdü-
lőtelep.

Magyarország és Románia között a 
ha tár az 1887. november 25-én és de cem-
ber 7-én kötött, s az 1888. évi XIV. tör-
vénnyel az ország törvényei közé iktatott, 
majd az 1888. év folyamán kivitelezett 
ha táregyezmény alapján rögzült. A ha tár-
vonalat négylábú vas határoszlopokkal, s 
köztük 400–500 m-ként kb. 1,5 m át mé -
rőjű, félgömb alakú, kőből össze ce men-
tezett halmokkal jelölték meg, a me lyek 
tetején egy 30 cm magas ho mok kő ből 
faragott, lekerekített tetejű határkő állt, 
raj ta a számból és betűből álló azonosítójel 
(pl. 178/c).

A Keresztény-havason a 177-es (Pre de-
ál, amelyet a hétfalusi csángók egy sze rűen 
csak Köznek neveztek, és a mely nek neve 
a román határt jelentő predlea szó ból 
ered) és a 179-es határoszlopok kö zötti 
szakasz húzódott, jórészt a Leány ka-havas 
gerincét követve. Ez tette ha tár havassá 
a Keresztény-havast. A vas ha tárjelek 
között 12–15 határhalom le he tett, ezek 
közül 8-nak a maradványait meg találtuk.

Hajdu János járási főerdész így írta le 
1899-ben ezt a szakaszt: „...a vasutat 
fer  dén keresztül szelve, az országút mel  lé, 
a 177. számú határoszlophoz jut, a mely 
a Tömösi-szoros felső részén 1051 m. 
magasságban fekvő Pre de á lon van felál-
litva. Predeálnál az or szá  gos határvonal 
délnyugat felé tart va keresztül vonul az 
országúton s a 177/a. határhalomnál lévő 
román vám ház  tól aztán a hegygerinczen 
lévő ó-sán  czon felfelé haladva 330 m. tá-
vol ság  nyira egy bükkös erdőbe nyomul, 

mely ből csakhamar egy tisztásra érve, 
an nak közepén a 177/5. számú ha tár ha-
lomnál az ó-sánczot elhagyja s nyu ga ti 
irányban a gerinczen végig a Vá racs ka 
nevü helyen át bükkösökön ke resztül egy 
1249 m. m. csúcson tul a Vla decz nevü 
nyereg tisztítására kerül a 178. számú 
határoszlophoz. Itt ismét csak bükkös 
erdők közötti ge rin cze ken és nyergeken 
áthaladva, a Fetifoi tisz tás 1324 m. m. 
csúcsán tul le e resz ke dik és délnyugat felé 
a román király ma gánbirtokának is határát 
képező 178/f. számú határhalomhoz ér, a 
hon nan aztán éleken és hegy nyer ge ken 
elő rehaladva, egy 1232 m. m. pon ton tul 
a sánczon a Siboth nevü helyen fel  ál lított 
179. számú határoszlophoz száll le s innen 
félkörszerű ki ka nya ro dás  sal egy darabig a 
gerinczen levő ó-sán czon halad lefelé egy 
1090 m. m. pon  ton át tisztásokkal megsza-
kitott bük kö sök között s miután a sánczot 
el hagy ja az Égétt-Kő nevü helynél föl ál -
lított 180. számú határoszlophoz érkezik.”

1901-ben a brassói EKE kirándulást 

szer vezett a határvonal bejárására, K. Fo-
dor János így ír erről az Erdély 1901/8–10. 
számában: „[...] a Kárpát-Egyesület, 
pár ját ritkító hálás körútba foglalta a ki-
rándulás czélpontját. Predeál ál lo másról 
kiindulva azon alacsonyabb hegy háton 
vezette a társaságot, mely a Bucsecs és 
Deákhavas közé ékelve ha tárul szolgál 
Magyarország és Ro má nia között. Mily 
szépen lehet gyö nyör ködni e határösvény-
ről a Buk sor nak, a Bucsecs legszaggatot-
tabb nyúl vá nyának szédítő bástyáiban, 
mily ked ve sen mosolyog szembe éjszak 
felöl a De ák havas lépcsőzetes, lombdús 
ol da la; mikor pedig odább érve a Bu csecs 
malajesti katlanába fér a te kin tet, melynek 
mély fenekét befedi a ma la jesti csipkés 
gerinc sötét árnyéka, gyö keret ver a láb, 
elnémul a szó és a ha vasi óriás fenségében 
Isten fenségét érzi mindenki s önkéntelen 
fohász száll kebeléből.”

Az 1970-es évek elején egy utász a la-
ku lat végigjárta a hegyeket és fel rob ban-
tot ta a határköveket.
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Bencze Mihály
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

(Folytatás előző lapszámunkból.)
A Talmát törzs a Besenyő törzs szö vet-

ség egyenrangú tagja. A Besenyők pedig 
rend re elfoglalták a Magyarok törzs szö-
vet sége által elhagyott területeket. Ha 
úgy tet szik be.suny.og.tak a Be.seny.ők 
elő ször az erdélyi területekre, többek 
közt a Ha vasalföldre. Majd a mai észak 
és kelet ma gyarországi területekre is.Be-
senyszög Szol nok felett, Besenyőtelek 
Füzesabony a latt, míg Besenyőd Bakta-
lórántháza mel lett található. Létezésük 
azt bizonyítja, hogy errefelé Besenyők 
is éltek hajdan, egy „félköríves” határ 
vonalban, ami Be se nyszögnél megtört, 
szögben vissza haj lott,  és e hajlat a Hava-
salföld és Erdély fe lé mutatott. Hétfalutól 
nincs messze a há romszéki Besenyő te-
lepülés.Igy ke rül tek hát a mai KoSz.Ta.k 
ide. Ez az erdélyi e redet története. Ami 
a Besenyőket illeti, Je lasics-újfalu, Haj-
nau-telek. Na ezek, a mik nincsenek és 
Magyarországon biz to san nem lesznek. 
Ami nem véletlen. Nincs a világon olyan 
nép, avagy nemzet, ami az ellenségéről, 
avagy az ellenség ve zé reiről települést el-
nevezett volna. Mi sem vagyunk mások. 
Ezért ad abszurdum, hogy Besenyőd, 
Besenyőtelek és Be seny szög falvak ná-
lunk léteznek. Pon to sab ban ezek létezése 
kizárja a Besenyők, mint ősi ellenség 
teóriáját, akik vadul szo rí tották, űzték a 
magyarokat. A Magyarok és a Besenyők 
ezek alapján sokkal inkább a zonos kul-
túrájú népek voltak, ahogyan a Jazig 
Jászok, a konok Kunok avagy ép pen a 
Hunok és a Magyarok.

Bíborbanszületett Konstantin bizánci 
csá szár a X. század derekán a A Bi ro
da lom kormányzásáról c. munka 38. 
fe jezetében felsorolja Pacinakia (Be se-
nyő ország) nyolc tartományát, görög 
át í rásban: Erdim, Csúr, Jula, Külbej, 
Ka ra baj, Tolmács, Kapan, Csaban, a tar-
to má nyok fejedelmeinek a nevét: Bajcsa, 
Küel, Ker kutaj, Ina (Ipaosz?), Kajdum, 
Koszta, Jazi és Bota, s végül sorba veszi 
a besenyő erő dök (várak) megnevezéseit: 
Aszpron (Fe hér), Tun-kataj, Karakna-ka-
taj, Szal ma-kataj, Szaka-kataj, Jaju-kataj, 
Ba na mu ni, Tejgua. Valamennyi emlék 
alapján a magyar-török nyelvészet az aláb-
bi sza va kat tekinti besenyő szavaknak: 
er tim=előkelő, fényes, baj=gazdag, bal= 
méz, bal-csár=harci balta, boka=bika, 
bo ró=szürke, bula=tarka, burlik=krétás, 
jab di=világos, ragyogó, jazi=alföldsztyep, 
ja ju=ellenség, jula=gyula, kapaja=agan-
csos szar vas, kara-mán=sötét, kataj=erőd-
vár, ku lin=csikó, kurkut=rémület, ijedj 
meg!, ke gen=haragos, bősz, küel=kék; 
kül bej=méltóságnév, mint a gyula, kü-
re=kovácstűzhely, kohó, kücsüg=fiata-
labb fiú, öccs, ormán=erdő, pidlt=írás, 
sza ka=hegyoldal, szalma=elhagyott, 
szu ru=szürke, tolmács=tolmács, tat=vad, 
po gány, azaz nem muzulmán!, temír=vas, 

ti van=héja, ölyv, kabuksin=kérges, kara 
bej=fekete bég, kara-köl=fekete tó, ko-
pon=vadkan, cselgü=szablyacsapás, 
cso pon=pásztor, csúr/súr/=méltóságnév. 
A be senyők és magyarok – édestestvérek 
– régi (se nem bizánci, se nem római) ke-
resztyénsége mellett tanúskodik a Kas sai 
Kódex is, összhangban a Zabargan kan -
gar törzseinek nesztoriánus hitéről szó  ló 
beszámolókkal. Egy XIII. szá zad ban élt 
Mocha nevű besenyő mágus ink vi  zí ci ós 
perének jegyzőkönyvében többek kö  zött 
az alábbiak találhatók: „a tanú fel so  rolja 
a pogány keresztelést ... ke resz  tény ifjakat 
is megkeresztelt a régi szo kások szerint 
... a régiek szer tar tá sait végzi”. Tudjuk, 
hogy a moldvai csán gók egyik központ-
ja a XV. században a Dnyeszter-parti 
Csöbörcsök volt, a mely nek neve szinte 
pontosan meg e gye zik azon Fejér megyei 
Töbörcsök (ma Tö bör zsök) hely nevével, 
amelyről mint be  se nyő faluról számol 
be egy XIII. szá za di le véltári adat. Tehát 
akárhogyan is, de a csán gók egyik korai 
központja vitat ha tat la nul besenyő nevű 
volt. S egyáltalán nincs ki zárva, hogy 
a csángó (csángu) név a kü lönböző 
forrásokban a (Kiengir?-) kang’kü-
kanga-kangli-kangar néven jel zett 
népnév mára fönnmaradt alakja. Le het, 
hogy a besenyők egy része soha nem is 
használta magát a besenyő nevet, ha nem 
egy a csángónak megfelelő korai ala  kot 
(amely az egykorú forrásokban (Kien -
gir?-) kang’kü-kanga-kangar ala kok ban 
ke rült feljegyzésre). Csíki Székely Kró -
ni ka írójának semmi érdekében nem állt 
a kangar-csángó kontinuitás ki a gya lása; 
nagy valószínűséggel mondhatjuk hát, 
hogy ez az adat történeti alappal bír. A 
szó banforgó szöveg a következő: „István 
ki rály ... halálát meghallván a’ Bes su sok, 
a’ Gümötz megye földin lakó ke resz tyén 
Székelyeknek hadat izenvén, bé akarának 
ütni. ... Sándor István pe dig a’ László 
fia, a’ Gergely testvére ki űzé az Erdélyi 
Vajda pa ran cso lat já ból Csángur Pált, 
a’ Csángur Elek attya fiát, a’ jeles katona 
Kab fiát és a’ Gü metz földit visszafoglalá 
... Azon ban San dour István is Sándor ne vet 
vévén fel, a’ Csángók (Csan go rum) vezéri
vel Dott ka Basillal ve sze ked ni kezde. De 
ép pen szerencsére egy Mikó nevű két száz 
fegyveressel ér kezvén kiűzé a Csán gurokat 
(Csan gu ros) és meg sza ba dítá Sándor 
Istvánt.”

A Besenyő nevek ismerősen csen ge nek, 
akár magyarok is lehetnének. Ez is iga z olja, 
hogy hajdan azonos volt a pusztai né  pek nyel-
ve, kultúrája: Besenyő, Magyar, Hun, Kazár, 
Avar. Egy tőről ered, és a szá  lak az özönvízig 
vezetnek vissza. Su mert, az ősi időkben  nem 
sémita lakosság lak  ta, csak később lett minden 
„Bib liá sít va” és héber nevekkel ellátva. Noé 
pél dá  ul Oanh néven ismert az ősi agyag táb-
lá  kon, de a történetük ugyanaz.

(Folytatása a 4. oldalon.)

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

A bécsi döntéskor Bácsfaluból Ma gya-
ror szágra köl tö zöt tek jegyzéke:

1. Mártis Sándor, 1. hsz. földműves
2. Mártis Lázár, 1. hsz. földműves
3. Mártis István, 1. hsz. földműves
4. Mártis Gábor, 1. hsz. földműves
5. Lukács István, 209. hsz. kőmű-

ves
6. Lukács Gyula, 209. hsz. kőmű-

ves
7. Gödri János, 102. hsz. kőműves
8. Szén Árpád, 169. hsz. vasutas
9. Háromszéki András, 109. hsz. 

mészáros
10. Háromszéki Vilma, 109. hsz. 

háziasszony
11. Vogel Rudof, 42.hsz. nyugdíjas
12. Vogel Róza, 42. hsz. háziasszony
13. Heidel Alfréd, 207. hsz. cipész
14. Heidel felesége, 207. hsz. házi-

asszony
15. Sipos Mihály, 34. hsz. lakatos
16. Gödri György, 160. hsz. kőmű-

ves
17. Jónás János, 23. hsz. lakatos
18. Foris Sándor, 100. hsz. vasúti 

raktáros
19. Foris felesége, 100. hsz. háziasz-

szony
20. Foris, a gyermek, 100. hsz. 
21. Bálint András, 157. hsz. cipész
22. Máthé István,  245. hsz. lakatos
23. Lukács Gyula, ? munkás
24. Musát Gyula, 197. hsz. szabó

25. Kovács Béla, ?  cipész
26. Mártis János, 101. hsz. asztalos
27. Ancsa Lajos, ? lakatos
28. Hatházi József a feleségével, ? 

párttisztviselő
29. Józsa ? a feleségével ? lakatos
30. Roth Gyula, Rudolf 131. hsz. 

lakatos
31. Roth Vilma, sz. Szigeti 131. hsz. 

háziasszony
32. György Géza, 61. hsz. tanító
33. György Otilia, 61. hsz. ny. taní-

tónő
34. Kiss Anna, ? háziasszony
35. Máthé Sára, 245. hsz. háziasz-

szony
36. Mártis Anna, 111. hsz. vasúti 

tisztviselő
37. Szén János a gyermekével, 213. 

hsz. kőműves
38. Vogel András, 42. hsz. magán-

tisztviselő
39. Gyerkó István, 306. hsz. munkás
40. Kiss Árpád a feleségével, 41. 

hsz. borbély
41. Gödri János, 145. hsz. kőműves
42. Gödgi Gyula, 44. hsz. kőműves
43. Kovács András, 138. hsz. kőmű-

ves
44. Gödri János, 351. hsz. kőműves
45. Magdó Ilona, 204. hsz. felekeze-

ti tanítónő 

Koszta József: Háromkirályok (1906–1907), olaj, vászon, 121x125,5 cm, 
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
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M ű v e l ő d é s i  é l e t  B á c s f a l u b a n
Hochbauer GyulaEzelőtt 120 évvel – ameddig vissza-

nyúl hat helyi forrásokra támaszkodó 
tu dá sunk – a művelődés mást jelentett, 
mint ma napság. Részben azért, mert 
köz ér de  kű volt, részben pedig azért, mert 
annak el lenére, hogy egyházi-világi pola-
rizáltság már hosszabb ideje rögzült a mi 
vi dé kün kön is, az egyházközség élenjárói 
(lelkész, is kolamester) amellett, hogy 
megőrizték a hagyományos életrendben 
betöltött sze re püket, a felgyorsuló válto-
zásokban egy re több – fontos és kevésbé 
fontos – sze rep hez jutottak. Ez bizonyos 
szempontból egy séges értékrendet mű-
ködtetett. A lel kész nemcsak keresztelt, 
esketett, te me tett és istentiszteletet tartott, 
hanem iskolát szer vezett, ifjúsági egyletet, 
bibliakört, könyv tárat alapított, újságot 
szerkesztett, se gélyszervezeteket, néprajzi 
múzeumot szer vezett, tevékeny pártéletet 
élt, szó nok lataival tartalmi színvonalat 
biztosított a nép és a polgári vezetés ren-
dezvényeinek.

Emiatt nem is szokás különválasztani 
eb ben a korban az egyházi és a világi mű-
ve lődést. Összefonódásukat szemlélteti a 
mil lennium megünneplése is: az ünnep 
or szá gos szintű volt, a felszólítást mégis 
az egy házi elöljárók közvetítették egy-
ház köz ségeik felé.

Bácsfaluban is lázasan készülődtek a 
mil lenniumi ünnepségekre, ezért érde-
mes az akkori feljegyzett eseményeket 
idézni. Áp rilis 26-án a községház ta nács-
ter mé ben tartott egyháztanács gyűlésén 
fel ol vas ták Zelenka Pál püspök vala-
mennyi egy háznak kiadott körlevelét. 
„Méltóságos Püspök úrnak fennjelzett 
főpásztori leiratában lélekemelőha
zafias,magasztosszavakban lelt felhí
vása,mibenazegyháztanácsot ésaz
iskolahatóságotazezerévesünnepély
legméltóbbmegünneplésére s ezzel
kapcsolatosanazünnepélyprogram
jánakmegállapítására szólítja fel.Az
egyháztanácsMéltóságosPüspökúrnak
főpásztorikörlevelétalegnagyobböröm
meléshazafiasérzéktőláthatottkebellel
veszitudomásul,sazezerévesünnepély
programját,minda9éndélelőttit,mind
pediga10ikitakövetkezőképállapítja
meg:
Május9én:
1.Aziskolásnövendékekkelazezeréves

ünnepségmájushó9éndélelőtt7órakora
templombantartatikmeg.
2.Atemplomésaziskolatermekbelseje

nemzetizászlókkalésvirágkoszorúkkal
leszfeldíszítve,őfelségeésjelesebbférfiak
arczképeikilesznektéve.
3.6–15éves iskolásnövendékekaz

ünnepélyre nemzeti színű csokorral
vagykokárdávalésbronzérememlékkel
jelennekmeg.
4.7órakorreggelszokottünnepiha

rangozáshívjaösszeazelöljárókataz
ezerévesünnepélymegtartására,amikor
a tanulónövendékek is szépsorjában
az iskolábóla templombavonulnak, s
Nagyméltóságúminiszterúráltalkiadott

felsőbbutasítás szerint azünnepélyt
megtartják.
5.Offertórium tartatika felmerülő

költségekfedezésére.
6. Istentiszteletvégeztévelaz iskola

gondnokságésatanítóitestületfelügye
letealattazösszes tanulónövendékek
dobpergésköztaközség főutczáit, kis
nemzetiszínűlobogóttartvakezükben,
bejárják–azutczáknevezetesebbpontjain
megmegállvaéneklikaHymnust,Szóza
totésTiedvagyokhazámnemzetidalo
kat,közbeközbetöbbhazafiasszavalatot
tartva.Akörjárásalkalmávalfelkeresik
atemetőtésahalottaksíriemlékeitvi
rágkoszorúkkalékesítik,úgyszinténaz
elültetettfákatis.
7.Akirándulásaz iskolásnövendé

kekkelmájus10éndélután2–6óráig
aközségszámoslakóivalegyüttacser
nátfalusiemlékkőnéltartatik,ahovászép
sorbanlobogókkalvonulnakle.
8.Nemzeticsokrok,kokárdákésváll

szalagokelkészítésévelazarravállalkozó
lelkeshonleányokésnőkbízatnakmeg.
9.Aziskolásnövendékekhazafiasis

tentiszteleténmindenegyházitanácsos
nakjelenkelllenni.

Május10én:
1.Májushó.10előttiéjjelenőrtüzek

fognakfellobogniNégyfalunevezetesebb
pontjain. Iskolaépület, községi iroda,
paplakésatemplombejáratátfenyőfák
díszítik.
2.Azezerévesnagynemzetiünnep

reggelétmozsárágyúkdörgése fogja
jelenteni.
3.Mindenhazájátigazánszeretőhazafi

zöldággalfogjakapujátfeldíszíteni.
4.Minden templombanmegjelenő

honfiéshonleánykokárdáttűzmellére,
saz egyháztanácsosoknemzeti színű
vállszalagothordanak.
5.ZábrákDénes soproniev. lelkész

általéppezalkalomraírtigenszép,ha
zafiaskölteményét,mitBorcsaMihály
helybelilelkész500példánybanmegis
rendelt, ahívekorgonakíséretmellett
énekelik.
6.A lelkész egyházi beszédet tart,

zsoltárokkönyve126.rész2.és3.verse
értelmébenvisszatekintamagyarnemzet
küzdelmesmúltjára,serkentiahíveket
avallásoshazafiságra,biztatvaédes
reménnyelajövőre.
7.Offertóriumszedetikaköltségek

fedezésére.
8.AnagyifjúságénekliaSzózatotés

Hymnust.
9.10éndélutánünnepiruhábandob

pergés, trombitaszómellettazösszes
községilakosságkicsinye,nagyjalevonul
acsernátfalusiemlékkőhöz,ésottazem
lékövettöbbkoszorúvalmegkoszorúzza,
azünnephátra lévőrészétahétfalusi
E.M.K.E.utasításaszerintköveti.

Ezenelésoroltpontozatokszerintün
nepliabácsfalusiegyházkicsinye,nagyja
azemlékezetes,magasztosezerévesün
nepséget.Sokatkiállottésszenvedettédes
magyarhazánk tőlünkeztmegkívánja.
Hálaamindenhatónak,hogyannyimeg
próbáltatásután ismegfogyvabár,de
törvenemabékeáldásaitélvezi.Kérjük
isamindeneknagyIstenét,hogylegyen
továbbra isgondviselője,oltalmazója
szépmagyarhazánknak.
Legyenehazaerőstettekben,legyene

hazaerőstudományosállamférfiaiban,
legyenehazaerőskultúrájábanazidők
legvégsőhatáráig.
Érezzeehazábanmindenhonfiúipol

gárnemzetésvalláskülönbségnélkül
egyarántmegelégedettnekésboldognak
magát.
Éljenahaza!Éljendicsőenuralkodó

királyunk, nemzetünkboldogítására,
soká,desoká!”

A tervezet tartalma gazdag, sok sze-
mély változatos, cselekvő részvételét 
fel té telezi. 1. Nemzeti csokrokat, ko-
kár dá kat készítenek. 2. Megzenésített 
alkalmi ha zafias verset nyomtatnak 
ki 500 pél dány ban. 3. Vállszalagokat 
készítenek. 4. A lakóházak kapuit, a 
templomét, az is ko láét, a községházát 
zöld ágakkal díszítik. 5. Ünnepi ha-
rangszó viszi a hírt. 6. Az is kolások 
az iskolából a templomba vo nul nak. 
7. Ünnepi istentiszteletet tartanak. 8. 
Megzenésített hazafias verset é ne kel nek 
templomi orgonakísérettel. 9. Offer tó-
rium. 10. Felvonulnak a község utcáin. 
11. A fontosabb helyeken a Himnuszt és 
a Szózatot éneklik, és hazafias verseket 
sza valnak. 12. Koszorúznak a te me tők-
ben. 13. Felkeresik az ültetett emlékfákat. 
14. Felvonulnak a csernátfalusi 48-as 
em lék műhöz. 15. Éjszaka őrtüzeket gyúj-
ta nak Négyfalu nevezetesebb pontjain. 
16. Dísz lövések mozsárágyúval. 17. A 
lelkész egy házi beszédet tart, melyben 
„azsoltárokkönyve126.rész 2. és 3. 
verseértelmébenvisszatekintamagyar
nemzetküzdelmesmúltjára,serkentia
híveketavallásoshazafiságra,biztatva
édesreménnyelajövőre.”

A kiemelt helyszínek: az iskola (az ün-
nep lés kiindulási pontjaként), a templom (az 
ünnepi istentisztelet helyszíneként), Bács falu 
utcái (a felvonulások hely szí ne ként), Négy-
falu emlékkővel is jelölt köz pont ja. Háttér: 
zöld ágakkal díszített kapuk, fe nyőággal 
díszített fontos középületi ka puk, fellobo-
gózott épületek. Hanghatások: ha rangszó, 
dobpergés, trombitaszó, é nek szó, ágyúlövés. 
Ruházat, viselet: ünnepi ru ha, vállszalag az 
egyháztanácsosokon, ko kárda a honfiak és 
honleényok mellére tűz ve. Fényhatások: 
őrtüzek. Kellékek: ko kárdák, vállövek, 
zászlók. Szereplők: a fa lu apraja-nagyja. 
Kiemelt szereplők: a lel kész (egyetlen név 
szerint kiemelt sze rep lő Borcsa Mihály), 

az iskolások, az egy háztanácsosok. Szer-
vezők: mél tó sá gos Zelenka Pál püspök, az 
egyháztanács, az iskolai hatóság, az EMKE 
hétfalusi szer vezete.

A legtöbb rendezvénynek a szórakozás 
mel lett jótékonysági célja is volt. Az ado-
má nyozók közül soha nem hiányoztak az 
egy ház tisztségviselői, akiket szerepük 
meg nevezésével emeltek ki az ado mány-
jegy zékeken is.

Az Országos Gyermekvédő Liga 
bács fa lusi bizottsága gyermeknapot 
szervezett 1908. május 24-én, vasárnap. 
Előbb a do mányokat gyűjtöttek a liga 
javára: Kiss Bé la lelkész, Zonda János 
főszolgabíró, dr. Mittelmann Miksáné 
2–2 korona, Ve res B. János 1 korona 
40 fillér, Fabich Jó zsef, Magdó János, 
Borcsa Bodolai Já nos, Benke Mihály, 
Borcsa B. Sári, Tóth pál Mihály, Simon 
Anna, Jónás János, Tóth Mihályné, 
Borcsa Mihály lelkész (egy üveg méz és 
egy kosár alma), Gödri György, Császár 
fényképész, Török Irén, Bá lint András ta-
nító 1–1 korona. Bálint Mi hályné, Bálint 
Andrásné 80–80 fillér, Ka pitán Mártonné 
60 fillér, Simon András 66 fillér, Bucor 
Pais, Tizedes András, Szén And rás 50–50 
fillér, Veres János ha ran go zó, Schnabel 
Gizella, Susták István, Jon Coiusa, 
Kapitány Istvánné, Hauszmann Guszti 
40–40 fillér, Bacsó Andrásné, Szén Já-
nosné, Gocsmán Jánosné 20–20 fillér, 
Bor csa 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 
ön kéntes adakozásból 29 korona, 36 fillér 
folyt be. A többi adományt kiárusították, 
s ebből 23 korona 64 fillér volt a jö ve-
de lem, amit a gyermekvédő liga Brassó 
vár me gyei bizottságához továbbítottak.

A gyermeknapot többféle mulatsággal 
kö tötték össze, amelyek egy szép nép ün-
nepéllyé kerekedtek. Az iskola udvarán 
reg geltől egy zöld ágakkal díszített 
sá tor ban folyt a kiárusítás a gyermekek 
szá má ra. Az udvarnak az úthoz közelebbi 
ré szén folyt az ifjak táncmulatsága, me lyet 
Kocsis János igazgató szervezett. Az ut ca 
felől álltak a felnőttek, akik kí ván csi an 
hallgatták az iskola ablakába fel ál lí tott 
gramafont, amelyen Kiss Béla lel kész mu-
tatott be nekik mintegy 70 ha za fi as éneket, 
szavalatokat s más művészi da rabokat. 
Távolabb az ifjak énekeltek. Je len volt az 
egész Bácsfalu, s mindvégig a nép között 
volt Zonda János fő szol ga bí ró és Borcsa 
Mihály nyugalmazott lel kész.

A múlt századfordulón falvainkban is 
in tézményesülni kezdett a művelődés.

Hosszú ideig tartó szervezkedés után 
1909. április 12-én alakult meg a bács-
fa lu si önkéntes tűzoltó zenekar, amely 
nem csak azzal szövődik bele a közösség 
min den napjaiba, hogy temetéseket tesz 
ün ne pélyesebbé, hanem meghatározza 
az egy re divatosabbá váló majálisok 
hangulatát. 
(Folytatjuk.)
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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 a 2. oldalról.)
 Az Ö zön víz hajósai, Mózes törté-

nete egy az egy ben, I. Sar.gon (SzeR.
GéNy) sumer ki rály története. Ninive 
korábban Ghének né ven volt ismert, a 
sumer agyagtáblákon, Jeru zsálem pedig 
mint (H)eRőSoLyMa volt írva  az ősi 
mássalhangzós írás mód ban. A legelső 
sumer város eRiDu, de mi in  kább eReDő 
hangzósítással látnánk el, hi  szen minden 
innen eReD, majd áRaD szer  te: kultúra, 
civilizáció, nyelv. Tehát az ö  zönvíz után 
az OaNh-KáM-KoS vér vo nal 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 Nim ród, új hazában, 
sumer földön alapít nem zet séget, ahova 
KoS.Ta.i leszármazottak is vele mennek. 
Ahogyan Nimród iva dé ka ival, Hunorral 
és Magorral is ván do rol nak tova és tova. 
A nagy keleti sztyep pé ken máig létező 
jelentős ásatási hely TuVa, sok szkíta kur-
gánnal. A nép ván dor lások közben aztán 
KoS.Ta.n a kí sé rő ből ismét elő lépett és 
saját nemzetséget nem zett, mely nemzet-
ség végül a Besenyő törzs szövetség tagja 
let: TaL.MaT, azaz Maat TóL való. MaaT 
óegyiptomban az igaz ság istene.  Az Ő ősi 
hitük szerint az iGaZ-ság pillanata a halál 
után jön el, mi kor az ember szíve mérleg-
re kerül. Vele szem ben, a mérleg másik 
serpenyőjében, ta lálható MaaT istennő 
tolla – és aki könnyűnektaláltatott az a 
mennyekbe be nem juthatott. Ezen elem 
– a halál u tá ni megmérettetés – később a 
BiBLi-á ban is helyet kapott, ám mint tud-
juk a BiB Lia jóval BáBeL után íródott, és 
még ké sőbb kapott végső formát, alakot. 
Csak át vette a korábbi tudást, leírást, más 
né ven nevezve egyes személyeket, dol go-
kat, hiszen a BáBeLi zűrzavar ekkor már 
hat. Mi azonban a MaG áT-adásával sza-
po rí tjuk a MaG-oT, terjesztjük MaGáT az 
igazságot, ami MaaT.TóL való, TaL.MáT. 

Egy másik megközelítésben a koszt 
é lel met is jelent. Ha a székely kosz-ik (= 
ko pik) 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 
szé kely népmesében (Krizánál: Az apám 
la kodalma), olvassuk: „Hozottegyvéka
korpát,aztnekemegykosztvégin fel
nyútotta.” Ugyanott: „Vágokegyistenes
jó husángot, kosztolni, (azaz hu sán golni) 
kezdemkétódalba.” Tör zsö ke kosz-ik, 
mely a székelyeknél kopik, mely ből a 
koptatást jelentő koszol, kosz pi tol szók 
is származnak. A fát vagy gyü möl csöt 
kosztolni is egy részről koszttal ver ni, 
más részről annak ágait, leveleit, hé jait 
is koszpitolni, koszolni. Csekély hang-
változattal a kaszta szó a tájdivatos kasz-
tadió, és magashangon geszt a gesz tes dió 
összetételekben; mikből az is meg tet szik 
egy részről, hogy a Geszt, Gesztely, 

Gesz tes, Gesztéte stb. helynevek eredeti 
ér telme vágott (t. i. erdő vagy erdőrész), 
éppen úgy mint Vágás helynévben is; 
más rész ről, hogy geszt átvitt értelemben 
fa ke ménységet is jelent, tehát a fa leg ke-
mé nyebb részének elnevezésére igen al-
kal mas szó, de élőfát, melyet levágottnak 
mon dani képtelenség, soha sem jelenthet. 
Koszta a székely szójárás szerint amolyan 
ke lepelő gólya, czakó, gagó. E nevét talán 
on nan vette, mivel lábai hosszúak, mint 
a koszt nevű pózna. Erdélyben ismert a 
Kosz tafalva, és kosztafiúnak a szé ke lyek-
nél a gólyafiút nevezik. A kósta előfordul 
Páz mány Péter Kalauzában mint a pré-
di kátorok gúnyneve. A Tisza vidékén 
mai nap is hallható. Tudomás szerént a 
ma gyar népnyelvben, a Kós és Kósa csa-
lád neveken kivül egyik hangrokona a Du-
nán túl divatozó kósternyál, azaz tekereg, 
csa varog, mely ismét röviden a kószál 
igé vel áll hang- és fogalmi rokonságban. 
E sze rint kósta alatt kószálót értenek. 
A zon ban figyelmet érdemel, hogy Mol-
nár Al bertnél kóst, a mai koszt, e szerént 
kós ta annyit jelentene, mint a kosztos; így 
hív ják nagyobb iskolák helyein a tanuló 
if jakat és deákokat a szállást és élelmet 
adó polgárok. A Kósa névnek is van egy 
eh hez köthető változata, eredete.

Még egy más megközelítésben a 
Kosz ta a görög Konstantin név válto-
zata, Kos csó: a szlovák (keleti) Kosťa 
+ -čo, elvileg el kép-zelhető a koža + -čo 
változat is, ek kor a név jelentése: bőrös, 
ez Kárpátalján is hasonló. Koszta nevű 
görög kereskedők is mertek voltak Erdély 
szerte. Fontosabb Koszta települések: 
Kosztatag (Szabolcs-Szat már-Bereg, 48° 
14’ 00” N, 022° 18’ 00” E), Kosztajnica 
(Horvátország, 45° 13’ 54” N, 016° 32’ 
21” E), Costeasca (Ha vasalföld, 44° 29’ 
00” N, 026° 02’ 00” E), Caserío Costeán 
(Spanyolország, 42° 05’ 10” N, 000° 
10’ 35” E), Costeana (Olasz ország, 46° 
30’ 55” N, 012° 08’ 10” E). A Koszta 
név a következő megyékben is előfor-
dul: Brassó (8), Kovászna (4), Har gita 
(22), Maros (30), Kolozs (13), Bi har 
(11), Bukarest (2), Krassó-Szörény (1), 
Karácsonykő (1), Prahova (1), Szi lágy 
(7), Szatmár (1), Temes (2),  Fe hér gyar-
mat (1), Gorszki-Szenowetz (1), Jász-
árokszállás (1), Kisbégány (1), Makó (1), 
Miskolc (1), Nagybáród (2), Nagy vá rad 
(2), Pécs (1), Szászrégen (1), Sze rencs 
(1), Szombathely (1), ezenkívül a Kár-
pát-medencében is gyakran előfordul, 
va lamint a nagyvilágban. Az 1891-es Ma-
gyar ország iparosainak és kereskedőinek 
cím jegyzéke a következő számú Kosztát 
tar talmaz: Szász-Régen (1), Basahid 
(1), Bras só (1), Cséffa (1), Debreczen 
(1), Dés (1), Gyergyó-Csomafalva (2), 
Kü kül lő-Keményfalva (1), Laczkod 
(1), Me ző-Telegd (1), Nagy-Báród (2), 
Nagy-Rápolt (1), Nagy-Várad (1), Solt 

(1), Sósmező (1), Tatrang (3), Temesvár 
(1), Váncsod (1), Varsolcz (1), Be reg szász 
(5), Budapest (1), Gyer gyó szent mik lós 
(1), Kolozsvár (1), Mátészalka (1), Mis-
kolc (2), Nagyszalonta (1), Nagy vá rad 
(4), Szamosújvár (1), Szé kely ud var hely 
(2), Szilágysomlyó (1).

Fontosabb, ismertebb Koszta családok: 
a gyergyó-újfalvi Koszta család, aki Bihar 
me gyéből származott Erdélybe, és aki 
A pa fitól címeres levelet kap, és később 
1701. június 17-én 1. Leopold királytól 
is. Más neve a családnak Görög. Koszta 
Já nos tartományi kancellár volt, előbb 
1815-ben királyi táblai ülnök. Neje Hol-
laki Ró za; ettől fia János 1848-ban királyi 
táblai ül nök. István 1815-ben guberniális 
ta ná csos, és Leopold-rend vitéze. A család 
má sik ága Bihar Belényes vidékén él, 
melyből Koszta Márton 1849-ben for-
ra dal mi katonatiszt, s azután polgári hi-
va tal nok, kimenekült Észak-Amerikába, 
hon nan ismét Európába vetődvén, Smir-
ná ban 1853-ban elfogatott, és csak Ing-
ra ham amerikai kapitány közbevetésére 
me nekülhetett meg, de ez ügyből nem zet-
jogi diplomáciai kérdés fejlődött. Meg halt 
1858-ban Guatemalaban. Az 1754/55. évi 
országos nemesi összeiráskor a Koszta 
családok közül Bereg megyében Já nos, 
József; Bihar megyében András, Mi hály, 
János, Sándor; Szatmár me gyé ben Mik-
lós igazolják nemességüket. Vi dé künk 
világhíressége: Koszta József (Bras só, 
1861. március 27.–Budapest, 1949. július 
29.) Kossuth-díjas festő, aki ha lála előtt 
úgy rendelkezett, hogy képeit a szentesi 
múzeumra hagyja, ezért a mú zeum há-
lából 1949-ben felvette Koszta Jó zsef 
nevét, majd ezt követte a Koszta Jó zsef 
Általonos Iskola is.

A cikkben tárgyalt neveknek kiterjedt 
kap csolatai vannak a hunokhoz, a szkí ták-
hoz, a sumérekhez, amelyeknek osz lo pos 
tagja a magyar, a székely és a csán gó. Az 
uráli nyelvcsaládba helytelenül so rolt 
nyelvekben és a szlávban is, mint szkí-
ta-hun nyomok vannak meg az említett 
sza vak. A magyar-török nevek pedig szkí-
ta-hun utódnépek nevei. Ezek a nevek, 
ille tőleg az alakváltozataik megtalálhatók 
azo kon a területeken, ahol szkíták és hu-
nok előfordultak, így a Volga-Urál vidé-
kén, a Kaukázusban, s attól keletre, délre, 
és nyu gatra egyaránt. A magyar-török 
test vé riség lenyomatait a barcasági föld-
rajzi- 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 i rány-
zat egyik legjelentősebb kép vi se lő je. 
1861-ben született Brassóban, tat ran gi 
nagy apjánál (sz. 1758) töltötte gye rek-
ko ra nagy részét. Iskoláit Bras só ban vé-
gez te, és az égig érő hétfalusi ha vasok, 
a barcasági lapály mély ér zés sel telíti a 
fo gékony lelkű ifjú szívét. I pa ros le gény-
ként kezdte életét. A város és a falvak 
kö zött állandóan a szabad ter mészetbe 
vá gyik, örök hűséget fo gad va végül az 
Al földnek. Ő lett a nagy kunsági alföld 
sze relmese. Bár ké sőbb Párizsban is járt, 
örök témája a magyar paraszti világ, 
a sötét nyo mor, az élet nehézségeivel 
küzdő ember lett és maradt élete végéig. 
Mázol, fény képeket készít, vázol. Sokat 
dol go zik és tanul. Lassan fejlődő zseni. 
Az egyszerűséget keresi, és a színek 
va rázsában meg is találja. Példaképe 
Mun kácsy Mihály. Első festményeit 
uno katestvéréről, Bene Ilonkáról, ké-
szí ti. 1882-83-ban a bécsi akadémián, 
majd a budapesti Mintarajztanodában 
Lotz Károly és Székely Bertalan nö ven-
déke volt. 1891-ben ösztöndíjjal Mün-
chenbe ment. Itt kezdte festeni Mátyás 
ésBeatrix c. képét, amelyet ké sőbb a 
Ben czúr-mes ter iskolában is foly tatott. 
1897-ben Hazatérőaratók c. parasz-
ti témájú élet ké pével a Mű ba rátok 
ösztöndíját nyerte el. 1899-1902-ben 
Rómában, Pá rizsban és Nagy bányán 
dolgozott, 1900-ban Pá rizs ban kiállított 
művével Mentionhonorable-t nyert. 
1906-ban Frak nói-ösz töndíjat kapott. 
1907-ben festette Három királyok c. 
kom po zí ci óját. Több ízben járt ösz-
töndíjjal külföldön. 1917-től állandóan 
kiállító, általánosan elismert művész. 
Berlinben, Londonban, Brüsszelben, 
Rómában, Stock holmban is nagy hír-
re tett szert. 1917-ben Wolfner-díjjal 
jutalmazták, 1935-ben állami festé-
szeti kis a rany ér met kapott. Plebejus 
demokratikus szem léletű mű vé szetét 
a paraszti té mák, az alföldi táj drá mai 
ábrázolása, az erős fény-ár nyé kok ra 
épített fo ko zott színvilág, az exp resszív 
realista for má lás jellemezte. Sa játos 
formanyelve a húszas évektől kezd ve 
alakult ki. Ek kor már nagyobbrészt 
Szen tes melletti ta nyáján élt és ott 
fes tet te drámai tájait, a paraszti életet 
(Hazatérőaratók, Mus kátlis kislány, 
Kukoricatörők, Tányértörölgetőnő), 
szó fukar, erő tel jes önarc képeit. Ez 
időtől kezdve min den kül föl dön rende-
zett jelentősebb kiál lításon szerepeltek 
munkái, és sa já tos nemzeti karakte-
rükkel nagy sikert arat tak. 1937-ben a 
Szinyei Társaság tisz teletbeli tagjává 
választotta. Szen te sen emlékét a nevét 
viselő múzeum őr zi. Leg je len tő sebb 
művei a Magyar Nem zeti Galériában 
vannak.

Kovács Lehel István
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