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Tomos Tünde: Bácsfalusi utcarészlet

Hagyományossá vált falunapjainkra 
ké szü lődünk, igyekezve megszólítani 
mind a zokat, akik közösségben gondol-
koznak, ün nepelnek, éreznek, akik sze-
retnek együtt lenni más hétfalusiakkal, 
ven dé geink kel.

Idén is változatos programmal ké szü-
lünk, amelyben óvodástól a nyugdíjasig 
min denki megtalálhatja helyét, szerepét.

Szombaton, 2009. szeptember 26-án 
10 órától kézműves foglalkozás a Zajzo-
ni Rab István Középiskola cser nát fa lusi 
é pü letében.

A kézműves foglalkozások célja a 
gyer me kek kreativitásának, ügyessé-
gének és kép zelőerejének fej lesztése 
játékos for má ban, különféle anyagok és 
technikák meg ismerése, a népművészet 
és a régi kéz  műves mesterségek hagyo-
mányainak fel elevenítése, és ezáltal 
megismerni a tárgy alkotás alap ve tő sza-
bályait, a forma és funkció harmóniáját.

Cél továbbá a négyfalusi tanulók egy más 
közötti ismerkedése, közös te vé keny sé gek 
kialakítása. Tavaly a George Mo ro ianu 
Középiskola udvarán szerveztük meg a 
kézműves műhelyt, idén a Zajzoni Rab 
István Középiskola ad neki otthont, jövőre 
a bácsfalusi 1-es iskola fogja be fo gadni.

Idén, a kézműves foglalkozás célja 
népi já tékok elkészítése, és ezáltal ge-
nerációk kö zötti kap cso lat megterem-
tése, szo ro sabb ra zárása. A gyerekek 
kérdezzék ki nagy szüleiket, idős szom-
szédaikat, hogy az ő gyerekkorukban 
mivel játszottak, hoz zanak otthonról 
régi játékokat – ezekből mind szom ba-
ton, mind vasárnap kiállítás szer vezhető, 
dokumentáció és leltár állít ha tó össze.

A négyfalusi magyar pedagógusok és 
meghívottjaik felügyeletével lesz tök lám-
pás-készítés, dióból katicabogár, tek nős-
bé ka, fakanalakból bábuk, gesztenyéből 
állat figurák, fából készült állatfigurák és 
ka tona-alakok, seprűből ló, vesszőből 
font pajzs, fakard, parittya, íj és nyíl-
vesszők, jo jó labda, gólyaláb, tornázó 
bohóz, csu hé fonás, nemezgolyók készí-
tése, rongy ba bák, papírhajók és repülők, 
sárkányok és szélforgók, ördöglakatok, 
gyöngyből ké szült állatkák, malom és 
más tár sas já té kok készítése, termésbábúk, 
bojtból ké szült állat-és emberfigurák.

A játékok elkészítése után ki is pró-
báljuk ezeket, előadásokat, versenyeket 
szer ve zünk az iskola udvarán, vagy rossz 

idő e setén az osztálytermekben.
15 órától kerül sor a négyfalusi tanulók 

gör korcsolya és futóversenyére a Me-
ző széle–Alszegi Újutca szakaszon. A 
bent lakás kertjében történő találkozás és 
az idevágó formalitások befejezése után 
(be nevezés, egyéni űrlapok kitöltése, 
cso por tok, korosztályok kialakítása: ki-
csik–na gyok, fiúk–lányok stb.) 16 órakor 
dör dül el a start-pisztoly.

18 órától ünnepi előadásokra kerül sor 
a csernátfalusi evangélikus templomban: 
Em lékezzünk dr. Papp Bélára – dr. Ko-
vács Lehel István könyvbemutatója a 
csa lád részvételével, Hétfalusi tájak – a 
négyfalusi EKE vetítettképes előadása, 
Or gonakoncert – dr. Kovács László At-
ti la előadásában.

Vasárnap, 2009. szeptember 27-én, 10 
órai kezdettel a cser nát falusi evangélikus 
temp lomban ökumenikus is ten tisztelet, 
a mely so rán ünnepélyes keretek között 
ki osz tásra kerülnek a Zajzoni Rab Ist-
ván-díjak. Igét hir det Ft. Kató Béla, re-
formátus püspökhelyettes.

A Zajzoni Rab István-díjat 2006-tól 
min den évben kiosztjuk, dí ja zás ban 
ré sze sül nek azok a sze mélyek vagy 
társaságok, a kik Hétfalu és a magyarság 
művelődési, ok tatási, szel le mi, egy-
házi, gaz da sá gi éle té ben kimagaslóan 
tevékenykedtek, élet mű vükkel hoz zá-
já rul tak értékeink gyara pí  tá sá hoz és 
nép szerűsítéséhez, s ezáltal nem zeti kö-
zös ségünk példaképeivé vál tak.

13:30-tól lovas-szekeres felvonulás 
Négy falu ut cá in. A Fűrészmezőről és 
Bács faluból induló, hagyományosan 
nép vi seletbe öltözött tánccsoportjaink, 
va la mint a fúvószenekar, a megszokott 
rend ben vonulnak fel, megállva és tán-
cot lejtve a szokásos megállóhelyeken, 
Csernátfalu fő terén találkoznak egy 
közös táncban.

15 órától szabadtéri mulatság a Bar-
ca sá gi Csángó Alapítvány kertjében; a 
hét fa lusi képző- és népművészek kiállí-
tása; a négyfalusi iskolások népi játékok 
ki ál lí tá sa; terménykiállítás; virágkiállítás; 
pi tyó ka tokány-főző verseny, a sport ren-
dez vé nyek díjazása. Volt Zajzoni Rab 
István-dí jasok sírjainak megkoszorúzása.

Az ünnepi műsoron fellép a baranta-
csa pat, a Kis Gergelem, Astra, Kék ne fe-
lejcs együttesek, a boricások, a hétfalusi 
fú vószenekar.

A mulatáshoz a zenét Kaczor Ferenc, 
Nó ta Laci, valamint a Toxic szolgáltatják.

20 órától töklámpás felvonulás a Bar-
ca sági Csángó Alapítvány–Csernátfalu 
út vonalon.

Hétfő, 2009. szeptember 28., a lelkiek 
ün nepe. 17 órától tartjuk a Szent Mihály 
bú csút a türkösi római katolikus temp lom-
ban, hogy másnap a hétfalusi katolikusok 
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Szombat, 2009. szeptember 26.
o 10 órától kézműves foglalkozás a 

Zajzoni Rab István Középiskola 
cser nát fa lusi épületében; népi 
játékok, előadások, versenyek.

o 15 órától futó- és görkorcsolyaver-
seny a Mezőszéle–Alszegi Újutca 
szakaszon, találkozás a Barcasági 
Csángó Alapítvány kertjében.

o 18 órától ünnepi előadások a cser-
nátfalusi evangélikus templomban: 
Emlékezzünk dr. Papp Bélára – dr. 
Kovács Lehel István könyvbemuta-
tója a család részvételével, Hétfalusi 
tájak – a négyfalusi EKE vetítettké-
pes előadása, Orgonakoncert – dr. 
Kovács László Attila előadásában.

Vasárnap, 2009. szeptember 27.
o 10 órai kezdettel a cser nát falusi 

evangélikus templomban öku-
menikus is ten tisztelet, a mely 
so rán ünnepélyes keretek között 
kiosztásra kerül a Zajzoni Rab 
István-díj. Igét hir det Ft. Kató 
Béla, református püspökhelyettes.

o 13:30-tól lovas-szekeres fel-

egy csoportja (mintegy 50 személy) részt 
tud jon venni Gyulafehérváron a mil len-
ni u mi év zárórendezvényén. A Szent 
Mi hály oltalmába ajánlott gyulafehérvári 
püs pök séget 1009-ben alapította Szent 
István királyunk.

*
Rendezvényeinkre mindenkit sze re tet tel 

várunk!

vonulás Négyfalu ut  cá in.
o 15 órától szabadtéri mulatság a 

Barcasági Csángó Alapítvány 
kertjében; a hétfalusi képző- és 
népművészek kiállítása; a négyfa-
lusi iskolások népi játék kiállítása; 
terménykiállítás; virágkiállítás; 
pityókatokány-főző verseny. 
Volt Zajzoni Rab István-díja-
sok sírjainak megkoszorúzása.

o 20 órától töklámpás felvonu-
lás a Barcasági Csángó Alapít-
vány–Csernátfalu útvonalon.

Hétfő, 2009. szeptember 28.
o 17 órától Szent Mihály búcsú a tür-

kösi római katolikus templomban.
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.
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Kovács Lehel István

R é g i - ú j  v e n d é g l ő  a  B r e t t e r e n

2009. szeptember 6-án, vasárnap, nyi-
tot ta meg kapuit Csernátfaluban a Fényes 
ven déglő. Működtetője Dávid István vál-
lal kozó, a Disz Tipo nyomda igazgatója. 
Se gítségével próbálunk többet megtudni 
az új vendéglőről.

KLI: Az úton 800 m választja el a 
nyomdátavendéglőtől.Milyenmessze
van nak egymástól vállalkozás szem
pont jából?

DI: A vendéglő egy személyes hobbim. 
Ter mészetesen kitartok a nyomda mellett 
is, de az volt az elképzelésem, már évek-
kel e  zelőtt, hogy próbáljunk meg a kinti 
divatra csi  nálni valamit Négyfaluban is. 
Négy fa lu ban van már egy pár vendéglő, 
de sze ret tük volna, hogy hozzunk egy 
újat, va la mi vel többet. Ezért született 
meg a ven dég lő gondolata. Először gyor-
séttermet a kar tunk, de végül vendéglő lett 
belőle, egy spe cifikus, amelyben vannak 
magyar éte lek, román ételek, de a cél kü-
lönleges éte lek felszolgálása: nemzetközi 
konyha és az ázsiai konyhának egy része. 
Egyelőre a menüben klasszikus ételek is 
sze re pel nek, hisz tudjuk, hogy a csángó 
a hús mellé a pityókát eszi és a pityóka 
mellé a húst. Van tehát sült és grill, meg 
ilyesmi, de las san ként áttérünk a speciális 
ételekre, ez egy olyan nívó, amelyet nem 
akarunk len nebb hagyni.

KLI: Hogyan lett Fényes a neve?

DI: A neve már rég él a köztudatban, 
mi csak pappírra – vagyis táblára tettük 
ezt. Valamikor, nem tudom pontosan, 
a há ború után, a háború előtt, volt itt 
egy ven déglő, és mindenki azt mondta, 
hogy me gyünk a Fényesbe. Kérdeztem 
az em bereket, hogy miért Fényes, azt 
vá la szol ták, hogy két nagy kirakata volt 
belül tük rökkel, és amikor sütött a nap, 
a tükrök ha talmas fényáradatban verték 
vissza a nap sugarakat. Ezért volt Fényes. 
A kom mu nizmus ideje alatt a nép száj a 
közelben lé vő Central vendéglőt ne vezte 
Fé nyes nek. Én most hivatalosítottam ezt 
az elne ve zést.
KLI:Hogyankerülnekrégihétfalusi

fényképekakapualá?
DI: Ez volt a másik elképzelésem. Kb. 

tíz évvel ezelőtt kaptam egy köteg ké pes-
lapot, amit Magyarországon nyomtak ki, 
és amikor néztem, számos régi ké pes lap 
került elő a csernátfalusi köz pont ról, Zaj-
zon fürdőről, Hosszúfaluról, Tat rang ról. 
A kapun belőli gang, folyosó jó hely nek 
tűnt a régi fényképek számára. A lényeg 
az, hogy a kapualjat meg a ka rom tölteni 
régi fényképpel, hogy egyfajta ki állítás 
legyen, mindenki érdekességként lás sa, 
hogy mi volt régen.

KLI: Köszönjük a beszélgetést, a 
vállalkozáshozsoksikert,abetérőven
dégeknekpedigjóétvágyatkívánunk!

Hochbauer Gyula

Kisújszállás második négyfalusi 
díszpolgára

Papp Árpádot, a Zajzoni Rab István 
Kö zépiskola igazgatóját 2009. au gusz-
tus 20-án Kisújszállás önkormányzata 
vá rosuk díszpolgárává avatta. Két éve 
Erőss József tanító bácsit tüntették ki ez-
zel a címmel a két település test vér vá rosi 
kapcsolatának egyik meg a la po zó jaként.

Papp Árpádot kérdezzük: mivelérde
meltekiekitüntetést?

Elsősorban iskolaközi kapcsolatok 
mű ködtetéséért. 14 éven keresztül, 
a mi óta a Zajzoni Rab István Kö zép-
is ko la igazgatói tisztségét töltöm be, 
fo lya matosan sikerült fenntartani a mi 
is ko lánk és különböző kisújszállási tan-
ü gyi intézmények között a kapcsolatot.

Tulajdonképpen az első kap cso la tunk a 
Móricz Zsigmond Gim ná zi um mal alakult. 
A 90-es években többször is részt vettünk 
általuk szervezett ma te matika versenyeken, a 
Pallagi Gyula me gyei olimpikon-versenyek-
nek meg fe lelő vetélkedőkön.

Ez, mondhatnánk, megelőzte a test vér-
városi kapcsolatot, és pár évvel en nek 
hivatalosan elismertetése után is er re 
az iskolaközi kapcsolatra szo rít ko zott a 
két város közötti együtt mű kö dés. Ez a 
kapcsolat ellanyhult az ot ta ni igazgató-
váltások nyomán.

A 2000-es évek elején vált erő tel je-
seb bé az Arany János Általános Iskola 
és a Zajzoni Rab István Középiskola 
kö zötti együttműködés a pacséri Mosa 
Pi jade Áltralános Iskola bevonásával. 
A fő cél a gyermekek és a pe da gó gu sok 
közötti személyes kapcsolat kia la kí tása 
és működtetése volt.

Megszületett a hármas testvériskolai 
szer ződés, amelynek fő szervezője Ke cze 
István, az Arany János Általános Is kola ak-

kori igazgatója, Kisújszállás a jelenlegi 
polgármestere volt, illetve Nagy Lajos, 
az Arany Diákalapítvány ak kori elnöke, 
jelenlegi iskolaigazgató voltak.

Az évek során a három helyszínen szer-
vezett különböző rendezvényeken több száz 
gyerek vett részt. Is me ret sé gek, barátságok, 
sőt tartós családi kap csolatok is születtek.

Úgy értékelem, hogy az a díj, a me lyet 
én kaptam, jelképezi és jutalmazza azt 
az eredményes csapatmunkát, a me lyet 
éveken keresztül kifejtettek az is kolák 
tanári, szülői munkaközösségei, és az 
önkormányzatok, amelyek az u taz  tatást 
és a szervezést támogatták.

Örvendek, hogy az utóbbi időben, 
le het az én hozzájárulásommal, lehet a 
Zaj zoni Rab István Középiskola mun-
ka közösségének köszönhetően kezd 
vál tozatosabbá válni a két város közötti 
kap csolat. A helyi tanácsosok és más is-
kolák is látogatják egymást. Vannak kö zös 
terveink, amelyeket helyi ta ná csos ként is 
támogatok. Konkrét tá mo ga tásban is ré-
szesülünk: könyv a do má nyok, elektronikus 
felszerelések, szá mí tógépek, CD- és film-
gyűjteménnyel is gazdagodott iskolánk.

Már másodszor veszünk részt egy 
kö zös európai pályázaton (ACES – Aca-
demy of Central European Schools), 
amely keretében  a résztvevő is kolák a 
tervezett közös tematikus te vé kenységek 
1000 eurós támogatását él vezik.

Köszönöm Papp Árpád adatolt tá jé
koztatóját.Gondolomérdemesakap
csolattörténetmásláncszemeirőlistájékoz
tatnialkalomadtánakedvesolvasót.

Hochbauer Gyula

B e f e j e z e t l e n  t ö r t é n e t e c s k e
Ez a fészkünk nem is akármilyen fal vak-

ból tákolódott – magyarázta nekem egy kor 
öregapám – már az sem semmi, hogy 
nemcsak olyan egy-kettőből, hanem hét ből. 
S ez a hét sem unalmason ülte meg a hely-
et, hanem négy végtében két szo ros közé 
bevágódva, majd cseppet ar rébb a másik 
három, kis szünettel, másik két szoros közé.

Dél-keletre a hegyek eltakarnak min-
dent: csempész és vámos egy ideig far-
kas szemet néz, majd szerepet cseréltet-
nek ve lük.

Ezt a játékot sokan nézték.
Közülük sokan tapsoltak, de voltak, 

akik nem – folytatta, de nem fejezte be a 
tör té netet az öregem valamikor, mert [...]

Négyfalu - Kisújszállás - Pacsér 

T e s t v é r i s k o l a i  m e g á l l a p o d á s
Településeink testvéri együtt mű kö dé-

sé nek fundamentumára építve, közös tör-
ténelmi múltunk gyökereiből táplálkozva, 
több éve virágzik már iskoláink határokon 
átívelő baráti kapcsolata.

A kisújszállási Arany János Általános 
Is kola, a négyfalusi Zajzoni Rab István 
Lí ceum, és a pacséri Mosa Pijade Ál ta lá-
nos Iskola jelen megállapodásban ki nyil-
vá nítjuk azon szándékunkat, hogy a három 
in tézmény együttműködését a mai naptól 

test vériskolai szintre kívánjuk emelni.
Célunk a jövőben is, hogy iskoláink 

ta nu lóinak és tanárainak személyes ta-
lál ko zói során jobban megismerhessük 
egy mást, valamint erősítsük történelmi 
és kul tu rális együvé tartozásunk érzését, 
gya ra pítsuk egymás tudását. Továbbá 
sport és szabadidős programok szervezé-
sével, szak mai tapasztalatcserével segítsük 
egymást.

 Kisújszállás, 2004. március 15-én.
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Bencze Mihály

A z  ő s i  T a t r a n g

Az áldást osztó Karaul táltos

Semino japán professzor és nemzet-
közi csa pata 2000-ben közölte a földünk 
ge ne tikai felmérésének az eredményét, 
mi sze rint a magyar nép ősei a napja-
inktól szá mított 40-35 ezer évvel ezelőtt 
Eu ró pá ban elsőnek megjelent európoid 
őstelepesek között van. A magyar férfiak 
60%-a az EU-19-es, 13,3%-a az EU-
18-as, 11%-a az EU-7-es, és 8,9%-a az 
EU-4-es őskőkorszakbeli ősapa le szár ma-
zott ja. A magyar nép populációgenetika 
szem pontból ma Európa egyik leg ka rak-
te risztikusabban elhatárolható népessége, 
a melynek közeli rokona a lengyel, az 
uk rán, a horvát, a japán, az ujgur, a baskír, 
és a koreai nép. A Kárpát-medencéből, 
mint őshazából folyamatosan pulzált 
oda-vissza Egyiptomba, Mezopotámiába, 
Ta rim-medencébe, Amerikába, Mú (Le-
mu ria), Atlantisz irányába, jégkorszaktól 
vagy ö zönvíztől függően. Lássuk most 
egyen ként mindenik irányt.

Atlantiszt 40–50 ezer évvel ezelőtt 
Thoth (szíriuszi beavatott fejedelem) ve-
ze tésével egy beavatott közösség el hagy-
ta, és áttelepedett a Delta vidékére, ahol 
szakrális központokat létesített. Ahogy 
folyamatosan romlott Atlantisz állapota 
a fekete mágusok öncélú tevékenysége 
miatt, Egyiptomot lassan ellepte a sáska 
nép. Ménes egyesíti az északi és déli ki-
rály ságot, és beindul a fáraók dinasztikus 
ko ra, mely pár évezredig szakrális szem-
pont ból bomlik, majd Egyiptom földjén 
elhal. Az óriás Szfinx hieroglif neve Hun, 
a Szfinx körüli népek most is Hun-A-
tyá nak (Abul-Hun) nevezik. A XVIII. 
di nasz tiabeli Tut hármas koporsója, rokon 
At tila hármas koporsójával. Árpád város 
szak rális központ volt Egyiptomban, 
mely hem zseg a magyar helységnevektől. 
In nen kerül a Kárpát-medencébe az egyip-
to mi eredetű Pálos-rend, melyet 1246-tól 
Özséb felújított. Más megközelítésben a 
Csen des-óceán süllyedő Ataisz szigetéről 
ide érkeznek a Hikszosz-óm őseink. Var-
ga Csaba ezen a vonalon találja meg a 
csán gókat, akiknek nyelvét átvették a pe-
laz gok. A mai moldvai csángóság nyelve 
tel jesen beazonosítható, és rögtön értelmet 
nyer az egész mondaviláguk és ze ne vi lá-
guk. Ez részben érinti a barcasági, a dé vai, 
a gyímesi csángókat is. Az egyiptomi 
vo nalat Baráth Tibor és Borbola János 
mun kái kimerítően ismertetik. Ezen a vo-
nu laton helyezkedik el Karácsonyi János 
mun kássága, aki a Századok szeptemberi 
és novemberi számaiban azt állítja, hogy 
a hétfalusi csángók ősei megtalálhatók 
Szla vóniában is egy pár faluban. Ott még 
élnek csángó-magyarok, régebben erős 
ma gyarság élt Szentlászlófalván, Ve-
rőcén, Rét falván. Ezek a falvak a Dráva 
jobb part ján fekszenek. Dr. Papp Béla a 
Hét 1981-es számában a következőket 
írja: „Véletlen folytán, 1918-ban a had-
osz tá lyunk kal a pavei nagy csata után 
vissza vo nulva, századunkat pont Rétfal-
ván szál lá solták el a nagy csatával járó 
fáradalmak ki pihenésére. Ott alkalmam 
volt meg is mer ni a lakosságát, a falu ma-
gyarul jól be szélő népét. Barátságos, szép 
magyar be szédet beszélő, vendégszerető 
la ko so kat ismertünk meg, akik halászattal 
és föld mű veléssel meg állattenyésztéssel 

fog lal koz tak. Beszédmódjuk mintha 
hasonlított vol na népviseletükkel együtt 
a hétfalusi csán gókéhoz. Jó néhány hetet 
töltöttünk ott, elbeszélgettünk velük le-
te le pe dé sük nek viszontagságos körül-
ményeiről a kö zép korban, hogy a Dráva 
partjának a vé del mére telepítették volna 
le őket. El szi ge telten élnek a magyar 
lakosság zömétől, a szláv népek között 
századokon át mégis meg őrizték magyar 
népi életformájukat, za matos beszédüket, 

népviseletűket.”
Karaul táltos szerint a Kara törzs egyik 

ré sze, amely a róla elnevezett Kara-ö böl be 
(Bahia de Caracuez) a VIII. szá szad vége 
felé érkezett, azonos a magyar Ki rályi 
Szkíta törzzsel, amely Indián ke resz-
tül, visszatért Ecuadorba, megalapítva 
a régi Quito (Két-Ős) birodalmat. Itt a 
Ki tus birodalomban, az ötezer méternél 
ma gasabb Kordillerák hegyei között és 
az Amazonas medencében még most is 
él nek magyar indián törzsek, mint a Ca-
hari, a Mochica, a Puruha, a Cayapak, a 
Sa lasaca ( Zala-szaka). A Kara-öböl kö ze-
lében levő Mánta város régi neve Jo kay. 
Rengeteg magyar ősi név fordul elő, mint 
a következő helységnevek: Mór, Lak ta, 
Úr-kő, Pest, Pil, Turulpuszta (Turu-Puxa), 
Aliga, Lelle, családnevek: Tanay, Dam ma, 
Taday, Momay, Zillahi, Darvas, Ré vész, 
Ravasz, Bálint (Balin), Balogh (Bal hug), 
Kona (Kónya ,ami nő, vagy anya), és 
keresztnevek: Béla, Kinga (a min denkori 
uralkodó neve is egyben), Ka ta (Kácha), 
Katus (Két-ős). Mindezen ál lításokat a 
Kland-tekercsek is igazolják, a mit 1967-
ben Mexico City közelében ta lál tak, ami 
egyben leírja az elsüllyedt Mú tör ténetét, 
műveltségét, viszonyait. A régi Ki tus 
birodalom területén rengeteg ha lom sír 
található (akár a Barcaságon), ben nük 
lékelt koponyák, fokosok, kettős ke reszt, 
országalma. A hegyek bércein szent 
kegy helyek, templomok maradványai 
é kes kednek, melyeket óriások építettek. 
A bolt íves építkezést ismerték a Karák, 
te met kezési módjuk a halomtemetkezés 
volt. Az elhunyttal együtt temették el a 
ked venc holmiját és fegyvereit. A végén 
ha lotti tort ültek. A fehérben temetkezés 
a kitusiaknál ismert forma volt, a Bar ca-
sá gon 1954-ben volt utoljára fehérben te-
met kezés. Kitűnően kezelték a buzogányt, 
a kopját, a parittyát, a gerelyt, az íjat, a 

fokost, ami egyben a vallási szertartások 
ré sze is volt. Mindezek nagyon ha son lí-
ta nak a barcasági mitológiánkhoz, hisz 
Kriz ba várát, a Barcaság lecsapolását az 
ó riások végezték, vizes ruhájukat pedig 
a szent péteri hegyeken szárították, és a 
He gyes hegyen imádkoztak. A Magura, 
a Cenk, a Batka, a Bolnok, a Szénhegy, az 
Es tere, a Muszkaasztal, a bodzai havasok, a 
Csukás ormain szent beavatóhelyek, szak-
rális központok működtek, szent tü zek kel 
küldték a híreket. A bodzai ha tár át kelő út-
vonalán találhatók a Csaba kö vei. A kitusiak 
szerint Csaba (Chabu) vissza tért Nagy-Szkí-
tiába, és ő Chan-Chan-ban, Észak-Peru 
híres városában halt meg agg korában. Itt is 
elevenen él a ma gyar mitológiában ismert 
Kán Opoz hí res hajós, aki azonos Thor 
Heyerdahl ál tal Kon-Tiki-nek nevezett 
mitológiai sze méllyel, akit a magyar mese 
és mon da vi lág még azokból az időkből 
őrzött meg, a mikor a magyarság Kán 
Opoz ve ze té sé vel hajóra szállva áthajózott 
az Ó pe ren ciás (Csendes-óceán) tengeren, 
hogy mint az utolsók, akik Szkítiából 
jöttek, meg érkezzenek a Kárpát-meden-
cébe. Ba rabási László is megállapította a 
kitusiak és a barcasági csángók népvisele-
tének nagy fokú azonosságát. Az amerikai 
vo na lat többek közt Móricz János kutatta, 
és dolgozta fel.

A kaldeus papok vallási központot a la-
kí tottak ki a dél sumériai Mada földön, 
majd Babilonban, és ezek után új ra é pí tet-
ték a Van tó melletti birodalmukat. So kan 
a szétesett Médek birodalmának rom ja inál 
a Magi-Ar papoknál kerestek me ne déket. 
Megszűnt, szétvált a Méd bi ro da lom, de 
kialakult a Magna Dentu Mo ge ria Baskír 
törzsszövetséggel a Ta tar tisz tán szom-
szédságában. A magyarság min denkor 
egy beavatott papi kaszt és kö zösség volt, 
akik sokféle rokon népben fel lelhetőek, 
mint vezetőréteg. A mezo po támiai és a 
Kárpát- medencei tör té nel mi kapcsola-
tokat Badinyi Jóos Ferenc mun kássága 
ismertette nemzetközi fó ru mo kon. A 
japánok 1934-ben 195 turáni vér rokont 
tartottak számon, köztük azokat is, akik 
az óceán másik oldalán vannak. Ka raul 
táltos, Kelet-Ujguria megőrző tál to sa 
108 turáni vérrokont tart számon a Baj-
káltól Nyugatig. Vu-Ti han császár, a 
mér tékek és útvonalak császára szerint 
a hunok és a hanok rokon népek, és a kí-
nai nagy fal a futóhomok meg fé ke zé sé re 
épült. Burán-kán, a homokvihar, a sa mo 
Turfánból indul, és a Sárga- tengerig 
liszt finom homokjával elpusztít mindent. 
Ter mészeti katasztrófa miatt indult meg 
a Kárpát-medence irányába a vissza te-
le pülés, ami nem mentes a test vér há bo-
rúk tól sem. A Kara-tengertől Loknorig 
több mint 3500 homokba temetett város 
ta lálható. Sarkelben és Itilben Obadia 
ka gán, szakrális kán, új hitet erőltetett 
alatt va lóira. Aki nem volt hajlandó azt 
eltá vo lí totta, de megfélemlítésből több 
mint 35.000 előkelőt lemészároltat. Ez a 
fo lya mat is felgyorsítja a nyugatra való 
vissza vándorlást. Attila örökségének a 
védelmére Vad Baján Bezmer kagánt 

ve zé relték, aki megerősítette a Kárpát-me-
den ce gyepűrendszerét a Bracaságon is. 
Lás d a Cenk várát, a Bolnok várát, Ósánc 
vá rát, a volt Tatárhányást (mint Föld vá rat), 
amit három éve Négyfalu pol gár mes tere 
önkényesen felszántatott. Ez nem csak 
történelemhamísítás, hanem ál la milag tá-
mogatott történelempusztítás. A mo csaras 
Barcaság másik oldálán vé del mi sziget 
volt Prázsmár (Bezmer), Her mány (Ár-
mány), és Szentpéter. Ögyek, Lé pény, és 
Álmos 724-ben vérszerződést köt nek. Ál-
mos kiadja a járnikot (pa ran csot) Szalárd 
vezérnek, hogy portyázó se re gével segítse 
Baján Bezmer kagánt. A nyu gati avar 
gyepűk ura behódolt a ka ro lingoknak, 
akik ezt kihasználva a Du ná ig kifosztották 
a birodalmat, az avarok nagy része Erdély-
be, főként a délibb ré szek re húzódott, így 
a Barcaságra is, va la mint Felvidékre. A 
nyugatiak 16 tár sze kér aranytárgyat (töb-
bek közt a Szent Ko ro nánkat is) raboltak 
el, nagy részüket szét osztva a nyugati 
kolostoroknak. Egy tár szekeret hat bivaly 
vontatott. Ezt a kin cset hozták részben 
vissza Árpád por tyá zó magyarjai, majd a 
Szent Koronát Szil veszter pápa Vajk-Ist-
vánnak adja. Kop pány Fejedelem feladata 
volt biz to sí tani a honvisszatelepedés után, 
a Dél-dél nyugati védelmi rendszert az 
Irottkőig. Ő volt Géza Nagyfejedelem bal-
szárny ve zére, ősi szóval bal dogri khánja. 
Az É szak-északnyugati országrészek, 
szál lá sok védelme Tarkács vérörökén 
Lé bény nek, a jobb szárny (jobb dogri 
khán) ve zérének feladata volt. A Derék 
had ve zér lése a Nagyfejedelem tisztsége 
volt. A barcasági Irottkő (Nagykő-havas), 
nem csak egyfajta határkő volt, hanem 
szak rális könyvtár, amit Tatrang főtáltos 
vé delmezett. Tatrang főtáltos felada volt 
egy ben Dél-délkelet Erdély, a Barcaság 
vé delme is. A Kárpát-medence peremén 
le vő más Irottkövek, akárcsak a Tá szok-
te tő kövei, egy egységes rendszert al kot-
nak, ezért kéne egybeolvasni az ezeken 
ro vásírással rögzített, kódolt in for má-
ció kat, üzeneteket. Ehhez a vonulathoz 
kap cso lódnak Sziriát oszlopai is. A Kal-
ka men ti csata előtt, Úrtó lovas 10 nap alatt 
Ka rakorumból lehozza Esztergom mellé 
Ö gödej nagy kánnak a járnikot(az Arany 
Hor da iratait ujgur írással jegyezték fel), 
hogy Béla király országát nem szabad 
bán tani, így Batu kán a tatárjaival vissza-
vo nul Belső-Ázsiába. De vele megy a 
kip csá kok, a besenyők, a kunok, sőt a 
ma gya rok egy része is, beleértve a Bar ca-
sá got és Dél-Erdélyt is. A napszentély felé 
tart  va elérkezhettek az ősi hon Jáde ka pu-
jához, a Kokonor partjára, ahol az égig érő 
tetejetlen fának a megkövesedett tör zse 
található, valamint Köpendinek a le hul lott 
és megkövesedett könnycseppje. E zen a 
vonulaton találjuk meg a Köpe csa ládnév 
eredetét, amely a nyugati ma gya rok közt 
csak a Barcaságon található.

Turgun Almas (a Turgun gyakori név a 
türk népeknél, de egyben turisztikai város 
Uj guriában, az Almas kapcsolódilk az 
Ál mos, Almás nevekhez) megírta Ujguria 
tör ténetét, de a kínai diktatúra elkobozta 
az összes megjelent példányt és elégette, 
a szerzőt pedig bebörtönözte. 

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Bencze Mihály

A z  ő s i  T a t r a n g

Megkezdődött Ujguria és Tibet meg-
szál lása, történelmének a hamisítása, a 
több millió kínai betelepítése, és egy olyan 
ért hetetlen népirtás, aminek ma tiltako-
zási le hetőség nélkül, csak puszta tanúi 
le he tünk. Krisztus előtt félezer évvel a 
proto-uj guroknak a Bajkál-tótól (Bei hai, 
azaz É szaki tenger) délre, a Jeniszej-folyó 
(Ana sai, azaz Anya-folyó), valamint az 
Irtis köz ti tájakon volt a legősibb szál lás-
te rü le tük, ugyanabban a térségben, ahol 
an nak idején a hunok is éltek. Tonjukuk 
had ve zér emlékére hatalmas sztéléket 
(kő osz lopot, Irottkőt) állítottak fel birodal-
muk ak kori központjában, a mai Mongó-
lia te rü letén, az Orkhon és mellékfolyója, 
a Tuul (Tola) partján. A hatalmas oszlopok 
négy ol dalán rovásirással, meglepően 
magas iro dalmi színvonalon foglalták 
össze a türk ál lam létrejöttét, a sokéves 
ádáz harcot, vé gül pedig a türk népek 
egyesítését és győ zelmét. Turgun köny-
veiben említi a csán gókat (changgo) és a 
székelyeket (saku) is. Szerinte a csángó 
harcias népet je lent, ők voltak a hunok 
előcsapatai, és a leg nehezebb csatákat 
vívták. Természeti ka tasztrófa miatt egy 
részük to vább ván do rolt, az ősi telepük 
Udun (vagy Hotan), a mi Ürümcsi (Ürü-
mqi) fővárostól 200 km-re van. Ürümqi 
(gyönyörű legelő, ö röm benne lenni) az 
egykori Dzsungária nagy múltú városa, 
amely a Selyem Út men tén helyezkedik 
el, több mint két millió la kosából mára 
csak 300 ezer az ujgur. Kho tan (Hotan) 
114 ezer lakosával a Ta rim-medencében 
Kunlun hegytől északra, a Takla Makan 
sivatag sarkában, szintén a Selyem Út 
mentén helyezkedik el. Kho tan körül 
hét mellékváros található, melyek sok-
ban hasonlítanak Hétfaluhoz. A Kho tan 
(Kotány) itt elterjedt családnév is, de 
is mert a Khotan Kodán kiejtése is, ami a 
bar casági Hosszúfalu-Felszeg gúnyneve 
is. Felszeget, csak a Tatrang vize válassza 
el Tatrang falutól. 1901-ben Stein Aurél 
Kho tanban ősi temetkezési helyeket, és 
szo bormaradványokat, és jól tartósított 
kau kázusi típusú múmiákat talált. Sok 
kék sze mű ujgur élt itt, arcuk teljesen eu-
rópai. A barcasági csángók és khotaniak 
közt nagy a hasonlóság. Népdalkincsük 
azo nos eredetű, népszokásaik nagyjából 
meg e gyeznek. Az építkezés, a földműve-
lés, az állattartás hasonló vonásokat mutat. 
A puli kutya, a pirospaprika, a töltött ká-
posz ta azonos nálunk és náluk is. Kőrösi 
Cso ma Sándor titkosított iratai még sok 
új meglepetést tartogatnak. A 30 milliós 
uj gur testvéreink országában, aminek 
na gyobb részét most Kína bitorolja, majd-
nem száz eltitkolt ősi piramis található. 

Hogy ne tudódjon ki, a kínaiak betakarták 
föld del, fákat, cserjéket és füvet ültettek. 
A titkot a műholdak fejtették meg. Ko-
ko nor vidékén a Loknor- medencében 
for dí tott piramis is található, melynek a 
meg fe lelőjét Magyarországon a Káli-me-
den cé ben találjuk. Az ujgur piramisok, a 
bosz ni ai Nap piramis, az egyiptomi és a 
dél-ame rikai piramisok (és nemsokára Er-
dély ben és a Barcaságon felfedezésre vá ró 
piramisok) a magyari népek ci vi li zá ciós 
terméke, és a bennük fellelhető ro vás-
írással kódolt információk az em be ri ség 
történelmét tárják elénk. Ha a tu dó sok 
objektíven folytatják a történelmi össze-
függések feltárását, akkor nem so ká ra 
teljesen át kell írni, a mindig is a győz te sek 
által hamísított történelmet.

*
A barcasági csángók őstörténetének a 

meg értésében a legfontosabb a Tatrang 
név megfejtése. A barcasági Tatrang 
egy ben falu, folyó és völgy szent név-
a zo nos sá ga, egy nép ideális élettere, 
bölcsője. Tat rang a tenger szint felett 506 
m ma ga san fekszik, a 45,76667 földrajzi 
szé les ségi és 25,83332 hosszúsági fokok 
met szés pontjában. Itt azt is meg kell 
jegyezni, hogy a Tatrang, és Tatrangi, 
mint csa lád név is ismert. Üzbegisztánban 
szintén ta lál ható egy Targan (Tatrang), 
ami egy e gész hegyoldal és település 
rész, koor di ná tái 38,061944 szélességi 
és 66,535833 ho sszúsági fok. Tatrangol 
alakban ta lál ha tó folyó Afganisztánban, 
koordinátái 33,843889 szélességi és 
67,100556 hosszú sági fok. 

*
A negyedik Tatrang Ujgurhonban ta lál-

ható, a mai Kína területén. Címe: Tat rang 
County, Qiemo City, Xinjiang Uygur 
Zizhiqu Province, 841903 P. R. China, 
föld rajzi koordinátái : 38,4667 szélességi 
fok és 85,6333 hosszúsági fok. A ten ger-
szint felett 1158 méteren fekszik, a Takla 
Ma kan sivatag szélén, a Qarqan He folyó 
völ gyében. Lentről indulva a következő 
te lepülések sorrendjében: Aral, Qiemo 
Shu ilidui, Qiemo County, Yinggeha Yate, 
Aqima, Bulake Beixi, Touge Lake Aigele, 
Ale Matie Remu, TATRANG, Keshi Ai-
ge le, Jige Erwa Yi, Yaogandun, Heiwula, 
A sitan Kuoshi, Cheer Chenhe, Ake Tazi, 
Ba shiwu Tahai, Baihete Maite. Nagyobb 
szom széd városok: északra Hadadong 
(173,2 nm), Yengimahalla (170,7 nm), 
Kok koynak (152,1 nm), keletre Aktaz 
(41,5 nm), és délre Katma (26,4 nm), 
Qiemo (20,5 nm), Hadilik (38,8 nm). A 
Tat rang itt is szerepel családnévként, de 
cég neveként is. Három éve fo lya ma to-
san küldöm az ajánlott leveleket az ujgur 
Tat rang címére, azzal a szándékkal, hogy 
a mi és az ő Tatrangjuk legyenek test vér-
falvak, de két hét után Kína visszaküldi 
le velemet, azzal a pecséttel, hogy is me-
ret len a cím. 

*
A kusánokat yüecsi népcsoportként 

Kuei-Suang-nak nevezték a kínai év-
köny vek, ami Győztes törzset jelent, és a 
xiung nuk kal egy időben éltek az Ordosz 

völ gyé ben az Orkhon folyónál. Mindket-
tő szkíta nép volt. A xiungnuk vereséget 
mér tek a kusánokra, akik így Nyugat felé 
egy népvándorlás elindítói lettek. Nem so-
kára elfoglalják Baktriát, nagyjából a mai 
Afganisztán területét. Ha ehhez csa to lom a 
heftaliták, az indiai hunok tör té ne tét, akkor 
mind a négy Tatrang óind nyel ven színes 
földet jelent, nemcsak az al talajkincsek 
szempontjából, hanem úgy is, mint pezsgő 
élet, jól felépített tár sa da lom. 

*
Az eddig tárgyaltak fókuszpontja egy 

e gészen új történelmi megállapítás, és pe-
dig, az hogy Tatrang főtáltos volt Uj gu ri á-
ban (Turfán, és Karaul vidék), i.e. 146-ban 
(más források szerint i.e. 216-ban), és az 
ő testvére volt Karaul kán, akinek szin tén 
táltosi szerepe volt. Tatrang a már em lített 
Vu-Ti császártól egy szakrális kön töst 
kapott, amit az év négy idő sza ká ban a 
sorra kerülő ünnepeken, szer tar tásokon 
használt. A köntösön látható az oltalmazó 
égi sátor, amely átöleli a na pot és a holdat. 
A köntös maradványát, és másolatát ma is 
őrzi Karaul (Horváth Já nos) magyarorszá-
gi megőrző tokmak tál tos, az aranykopjá-
sok fővezére, aki a fen ti állításokat 2009. 
augusztus 24-én Bu zsák-Tatárváron, a 
cikk írójának sze mé lye sen megerősítette. 
Karaul kán a Lok nor (Turfán, Ujguria) 
vidék őrvonalai men tén Tatrang (Tát-
rang) főtáltossal őr tor nyokat, őrvártákat 
építettek, melyek a hí radáson kívül a 
környék éjszakai ügye le tét is biztosította. 
A brassói Warte (Hon véd) hegy, szintén 
egy ilyen őrvár, őrvárta, szem ben a Cenk 
mágusközponttal. Tat rang és Karaul csa-
ládjából származik a tüs kehajú Dzserep, 
a leghűségesebb arany kopjás. Tatrang fő-
táltos őrvonala és má gusközpontja a Tárta 
hegységben is meg található, a Tátra ezek 
szerint a Tat rang névből ered, hatalmasat, 
főt, fontosat je lent. A Tátra, a Barcaság, és 
a Kárpát-me dence több helységében ta-
lálható Hét for rás, ami különleges energi-
aközpont, gyó gyító hely. Tatrang főtáltos 
sze rep kö ré be a gyógyítás is hozzátarto-
zott. Tatrang fő táltos a regös, a gyógyító, 
a révülő, a csa tabűvölő (garabonciás), a 
baksa (ta nu ló, segítő) sámánok, valamint 
a rima-lá nyok (táltoslányok) képzésével is 
fog lal kozott. A rimalányok legmagasabb 
szin tű beavatottja volt az Arany Asszony. 
Ri ma szombat ősi nőitáltos központ volt. 
Tat rang főtáltos szerepkörébe tartozott 
az ősi Bo rica beavatótánc lebonyolítása. 
Er dély ben a borica-tánc alkalmával nagy 
tüzet gyúj tottak, amelybe a szertartás lefo-
lyása a latt virágokat hintettek. A máglyát 
kö rül tácolva a teliholdhoz énekeltek: 
„Hintsed, hintsed teli kézzel, / Egész éjjel 
/ Ami áldás vagyon égben.”

Némely helyen a máglyatűz fölé vi rág-
ko ronát helyeztek, amelyből a leányok 
egy-egy szálat igyekeztek megszerezni. 
Ha zavitték, párnájuk alá helyezték, s 
úgy vél ték, megálmodják, ki lesz jö-
ven dő be li jük. A Tatrang főtáltosok 
Eurázsia be a va tóhelyein az újjászületés 
misztériumát ő rizte a Borica. Mára csak 
a barcasági Tat rang, Zajzon és Pürkerec 

tudta át men te ni az utókornak. Jókai Mór 
a Bál vá nyos vár című könyvének Esküvő 
a „nap nál” című fejezetében a kö vet ke-
ző ket írja: „Azzal kivonszolta magával 
Ká jon horkázt, s megparancsolta neki, 
hogy rejt se el magát a papok tornyában; 
ne lár mázza fel a rémhírével az áldomást 
ülő vár beli népet: ott künn újra felállíttatta 
a dia dalfát az új házasok ajtaja elé; az ig re-
ce seket elhelyezte az ablak alá, hogy csen-
desen andalgó hangicsálásaikkal maj dan 
szendergessék az ébredőket, s éb resszék 
az aluvókat. A tizenkét szűz é nek kara a 
távolból magasztalá a leáldozó na pot, a 
többi hajadonok zöld ágakkal ta kar ták 
be a szerelmesek ablakait, ga lam bok 
nevetését, kakukkszót, sár ga ri gó füttyöt 
mímelve hozzá, míg a várudvaron nagy 
máglyát raktak abból a virágból, a mi nek 
„pártamag” a neve, s körültáncolva a 
boricatáncot, énekeltek fel a teli holdhoz: 
Hint sed, hintsed tele kézzel, egész éjjel, 
bol dog éjjel, ami áldás van az égben. 
O pour Kevend gondoskodott róla, hogy 
sem mi rémhír meg ne háborítsa ezt a bol-
dog sággal teljes éjszakát.”

Lehet, hogy volt a Boricának egy női 
vál tozata is, amit a rima táltoslányok tán-
col tak, és ez a tánc is ismert volt Kárpát-
me dence szerte, valamint a Tatrang 
vo nu latokon. Kovács Lehel is osztja ezt 
a né zetet.

*
Egy tatrangi (Barcaság) csángó mese 

úgy kezdődik, hogy a fejedelem vadászat 
köz ben egy őzet üldözőbe vesz. Az őz 
után a fejedelem az erdőben eltéved, ahol 
há rom szép leányt talál (Erdész Sándor: 
Az archaikus eposz kérdései, Debrecen, 
1986, 26 oldal). A Csodaszarvas ere-
det mon dánk a Tatrang főtáltos mágikus 
je len létét is tartalmazza. Tehát a négy 
is mert Tatrang (több is lehetett) a Tatrang 
fő táltosok, beavatott magyar papi kaszt 
meg nevezése és szálláshelye, má gus-
köz pont ja volt, melyekre jellemző volt a 
folyó, a völgy, és a szakrális épület, ami 
köré ki alakult a település és a jövő. A 
környező he gyek magaslatain (nálunk az 
Estere, Musz kaasztal, Csukás) ültek szert, 
ahol az oltalmazó égi sátor átölelte a napot 
és a holdat és az egész világegyetemet, és 
a honnan a Szíriusz áldását to vább ad hat-
ták népünknek. A négy Tatrang egyben 
kü lönleges energetikai központ is, a Föld 
rej tett csakráin helyezkedik el. Őseink va-
la mikor a Kárpát-medencéből kiindulva 
gya rapodó népességként érték el a Tarim-
me dencét, Eurázsiát, a Folyamközt, E gyip-
tomot, és majd a történelem folyamán ezen 
az útvonalon egy részük vissza is tért.

Khotáni férfiak. 
Forrás: Wikimedia.

Khotáni lányok. 
Forrás: Wikimedia.


