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Szóló beszámoló
A Barcasági Csángó Alapítvány a barcasági magyar oktatást és kulturális életet
támogató egyesület. Kiemelten a négyfalusi
Zajzoni Rab István Középiskola háttérintézete, részt vesz az iskola életében, mint
támogató, mint programszervező, valamint
besegít az iskolában működő diáktanács
munkájában is. A két intézmény munkája
szorosan összefügg, s ameddig az iskola a
diákokat a többnyire formális tanításban
részesíti, az egyesület igyekszik segítséget
nyújtani az informális oktatásban. A kulturális életben anyagi és humánerőforrás biztosítása által próbál hozzájárulni a sikeres,
minőségi programok megvalósításához.
Az Alapítvány 1991-től rendelkezik jogi
személyiséggel és alapszabályzattal. Az
alapszabályzat szerint pedig 3 évig tart
a közgyűlés által megválasztott vezetőség mandátuma. A 2015 januári bírósági
végzés által kinevezett vezetőség (elnök:
ifj. Domokos Jenő, alelnök: Hlavathy Zsuzsánna, kuratóriumi tagok: Bálint Anikó,
Bíró Zsolt, Buna Papp Róbert, Deák János,
Géczi Gellért, Gócza István, Lécz Melinda,
Magdó Gyöngyi, Magdó János) mandátuma 2018-ban ér véget. Az új mandátumot
vállaló tagokat a közgyűlés 2018. február
19-én választja meg.
Az elmúlt 3 évi tevékenykedésünk eredményei, megvalósításai négy területen váltak láthatóvá: oktatás, régió népszerűsítés,
eseményszervezés, önfenntartás.
Az oktatás területén részt vállaltunk a
Zajzoni Rab István Középiskolával a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által működtetett oktatási mintaprojektben, mint helyi
lebonyolítója a programnak. A programot
a magyar állam támogatja az EvangélikusLutheránus Egyház közvetítésén keresztül.
A program szociálisan hátrányos helyzetben levő diákok iskoláztatását támogatja.
Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk a bentlakás újraindításával, amiről
ismételt próbálkozások után lemondtunk.
Az elmúlt 3 évben fél évet voltak bentlakók
az alapítvány épületében és 2 évet a tatrangi
labdarúgó csapat bentlakásában. Az idei iskolai évben a focis diákjaink máshova szerződtek, így nincs több bentlakást igénylő
diákunk. A támogatott diákok másik része
inkább Háromfaluból ingázó tanulók,
akik szociális ösztöndíj és tanszercsomag
formájában részesültek támogatásban. A
program a 2017-2018 tanévben is folytatódik. Ugyanakkor fenntartjuk és szervezzük
az iskola nemzetközi kapcsolatait.
A régiót népszerűsítő programunk

2016-ban indult és rohamosan fejlődött.
Jelenleg a program keretén belül sikerült
létrehozni egy a Barcaságot népszerűsítő
honlapot, kinyomtatni az első turisztikai
katalógusokat (500 példányban), bejárni a
Barcaság magyar településeit és felmérni a
helyi kulturális és turisztikai adottságokat.
A 2018-as év pedig két kiemelkedő eseménnyel bővíti a tevékenységeink listáját:
2 napos megjelenés a bukaresti turisztikai
kiállításon, illetve 4 napos megjelenés, saját
standdal a budapesti turisztikai kiállításon.
Az elmúlt években az alapítvány helyet
biztosított és szervezést vállalt olyan
rendezvények megszervezésében, mint a
Szent Mihály Napok, Hétfalusi Ifjúsági
Napok, Karácsonyi Vásár, Hagyományos
Népi Mesterségek Ismertetése, Március
15 – 4falu mozgóverseny, Március 15-ke
alkalmából szervezett események.
Saját programjaink: Táncoljuk a fűben,
ahol fellépet a Tiszta Néptáncegyesület
– Fürtöcske tánccsoport Vajdaságból,
Rozsdás Néptáncegyüttes Zajzonból és a
Havasi Gyopár tánccsoport Háromfaluból;
Osztályszellem díj – a Zajzoni Rab István
Középiskola tevékeny osztályközösségének díjazása; színház előadás: „A humor
– a teljes igazság” – Karinthy Frigyes
válogatott novellák; valamint felkarolta a
négyfalusi Kéknefelejcs Néptáncegyüttes
újralendítését és helyet adott a négyfalusi
059-Zajzoni Rab István Cserkészcsapat
tevékenységeinek. Kiemelkedő megvalósítás az alapítvány arculatának kidolgozása
(logó) és honlapjának elindítása is.
A számos program és esemény megvalósításához határozottan hozzájárult egy
állandó alkalmazott megléte. 2014 őszétől
félmunkaidős, 2016 júliusától pedig teljes
munkaidős alkalmazott valósítja meg az
alapítvány programjait. Párhuzamosan sikerült korszerűsíteni az alapítvány épületét,
ahol jelenleg 44 fős ifjúsági szállás működik
közösségi teremmel és felszerelt konyhával.
A szállás és a közösségi terem bérléséből
származó összegek nagyban hozzájárulnak
az alapítvány működtetési költségeihez.
*
A megvalósításainkban támogatóink
jelentős szerepet vállaltak: Betheln Gábor Alapkezelő Zrt. 2012-től kiemelten
támogatja a Barcasági Csángó Alapítvány
működését és beruházásait; Communitas
Alapítvány támogatja a kisebb szerű beruházásokat és programokat; helyi vállalkozok: Metromat Kft., Yurta Prod Kft., Unic
Spot Kft, Duotrack Kft., Moonwork Kft.,

Bandi Industri Kft., Paniti Impex Kft. és
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet az Alapítványon keresztül támogatják a magyar
oktatást.
Összesítve, az elmúlt 3 év igen gazdag
volt megvalósításokban: sikerült lábra állítani az alapítványt, működőképessé fejlesz-

teni, a közösség bizalmát visszanyerni és az
alapító tagok által kitűzött célokat elérni.
Az idei közgyűlés időpontja 2018.
február 19., 18 órai kezdettel, helyszín a
Barcasági Csángó Alapítvány székhelye
(Négyfau, Zajzoni út 13 szám). Számítunk a tagok jelenlétére!
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A csángók története

(Folytatás előző lapszámunkból.)
A Kárpát-medence rövid őstörténete
A mahgarok érkezése
A Kárpát-medencében: a Pilisben, majd
Székelyföldön, egy nép jelent meg táltosaik vezetésével kb. 22.500 évvel ezelőtt
(~m.e.22.500) – nevezzük őket turulnemzetségű mahgaroknak. Messziről jöttek és ide, a
Kárpát-medencébe igyekeztek, letelepedtek,
telve küldetésük tudatával. Nem sok idő múlva
egy másik nép is megjelent, őket jugaroknak
[A jugaroknak nevezett népek több hullámban
jelentek meg a történelem színpadán: elsőször
~m.e. 21.700 és 18.300 között a Kárpát-medencében, majd Dél-Afrikában, Dél-Amerikában Ecuador-Peru területén, vagy Lemuria
területén, vagy a Tarim medencében, végül
Ázsia több helyén, s hozták, terjesztették az
un. lovas és íjfeszítő kultúrát.] nevezzük, s a
két nép fokozatosan benépesítette az akkoriban
élhető területeket. Mindkét nép magas-szintű
őskultúrával, őstudással rendelkezett, és az
ősnyelven beszélt, vagyis azon az ősi „archaikus” nyelven, aminek sokezer év alatt kialakuló

változatát mi magyarok ma is beszéljük! A
vezető szerepet a mahgarok viselték: a mahgar
táltos-papkirályok vezetésével, táltosaikkal, mágusaikkal ők képezték a magyarság
MAG-ját. Szakrális központjukat a Pilisben
alakították ki az akkori Ős-Duna partjaihoz
közel a felszín alatti Véra városban, majd másodikként Kharma városban, míg kulturális,
tudásközpontjukat a hegyekben Bhara táltosmágusképző, ill. Bharászáv gyógyitó-képző
monostor jelentette.
A Pilis mellett két másik szakrális központ
is kialakult, vagy már meglévőként tovább
működött. Az egyik központot Székelyföldön
Hargita/Csíksomlyó környékén megépült
Véma város és a Tászok-tető jelentette,
itt még a korábbi évezredekből megmaradt kislétszámú szahaka [A szahaka nép
~m.e.55.000 körül jelent meg a Székelyföldön,
magas-szintű őstudással kultúrával rendelkezett. Rokon népük a későbbi szaka nép szintén
az ősi, magasszintű kultúrát hordozó nagy
népek egyike volt.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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2. oldal

Hétfalu

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hatalmas területeket népesített be: a
Kárpát-medencétől a Csendes Óceánig, a
Szibériai sztyeppéktől Indiáig.] nép őrizte
a több, mint 30.000 éves magas kultúráját.
A szahakáknak és zsuábukoknak nevezett népek korábban közel tízezer éven
keresztül matriarchátusban éltek a Nagyasszonyok vezetésével, az első nagyas�szony Inokh, a szent táltosasszony volt, ő
a Nagyboldogasszony, akinek köszönhető
a székelység összetartozása, feladata,
küldetéstudata, és sok-sok évezredes
megmaradása. A szahakák szent emberei a
Thátosok, az őstudás ismerői a Tudók hozták létre Tudás-központokat (Gyürkéket),
ahol gyakorolták, tanították magas-szintű
ismereteiket. A szahakák tekinthetők a
székelység, a Szikh népe őseinek.
A másik szakrális központ pedig a
Kárpát-kanyarban működött, ahol a még
korábbi, turulnemzetségű zsuábuk [A
turulnemzetségű zsuábuk (magya-maya)
magas-szintű kultúrájú nép igen régen,
~m.e.88.600 körül jelent meg a Kárpát-medencében, és rendkívül hosszú
ideig (több mint hatvanezer évig!) élt
a Kárpát-medencében. Onnan terjedt
szét a Kaukázusig, majd Európa más
területeire is: délre, nyugatra, de még
észak felé is. A zsuábukok, tatrangjaik
vezetésével ~m.e.57.500 körül új területeken is megjelentek: így Tibetben,
ill. Ocean-2 és Lemuria később elsül�lyedt földrészeken, majd ~m.e.31.200
körül újabb helyeken: India-Afganisztán környékén, Himalája-Tibetben,
Lemuriában, Kina-Ordosz környékén.
Különös módon számos helyen napjainkig megőrizték földrajzi, vagy egyéb elnevezéseikkel az ősi tatrangok emlékét.
Erre hívja fel a figyelmet, és gyűjtötte
össze a kapcsolódásokat, a megtalálható
elnevezéseket Dr. Bencze Mihály „Az ősi
Tatrang” írásában (Mikes International,
X/3. 2010, 7-0)] nép tatrangjai (táltosai) különös módon év-tízezredek során
még csodálatosan megmaradtak, őrizték,
gyakorolták, továbbadták őskultúrájukat,
őstudásukat Thátran monostorban és
környékén. A zsuábuk nép kiválasztott és
beavatott „szent emberei” tehát a tatrangok
voltak, a Kárpát-medencébe érkezésükkor
az első vezető tatrangok pedig: Gyergyho,
Ghörgény, Bhásokh és a Kárpát-kanyarban
Thátrau főtatrang. Különös módon a néphagyomány napjainkig megőrizte emléküket:
Gyergyó-(medence), Görgény település és
Görgényi havasok, Tászok-tető, valamint
Tatrang folyó és település neveiben.
A zsuábukoknak és szahakáknak kiemelkedő (számunkra szinte elképzelhetetlen)
energetikai ismeretei is voltak. Egyik
jellemzőjükként említhető az akkori viszonyok miatt elvégzett hatalmas tájépítési
feladat, ami a két nép (zsuábuk és szahaka)
együttes tudását és tevékenységét igényelte, s amit a székelyek pallagoknak
[Erre Czimbalmas Tivadar hívja fel a
figyelmet „Az őshaza” c. kisfilmjével.]
neveznek, és amik több tízezer év eltelte
után is – helyenként szinte teljesen épen
– máig fennmaradtak [Bencze Mihály A
pallagkultúra és a Barcaság. (Mikes International Volume XII. évfolyam 4.szám
2001-2012)]. A pallag-építés korszaka
m.e. 53.000 körül kezdődött és m.e. 29.000
körül, tehát kb. 29.000 évvel ezelőtt fejeződött be.
Az I. Mahgar szakrális királyság
A Pilisben megalakult az első Mahgar
szakrális királyság Véra [Véra város zömében felszín-alatti város volt, a Pilis-
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ben, az Ős-Duna akkori jobb partján, az
I.Mahgar királyság és az alapító Nimrud
táltos-papkirály székhelye ~m.e.18.100
körül jelentősen megrongálódott. Újraépülése után legnagyobb lakossága
megközelítette 40 ezer főt. Területén
épült a Vra „fellegvár”, ahol a Pitas
kúpalakú piramis, ill. Nimrud palotája,
és a fő szakrális szentély is elhelyezkedett. Véra a hatalmas kataklizma során
teljesen elpusztult.] székhellyel. Fennállása ~m.e. 22.100-től 18.100-ig, tehát
kb. négyezer éven át tartott, amikor egy
nagyobb földrengés során Véra székváros,
benne a szakrális és egyéb létesítményekkel
majdnem teljesen elpusztult. A királyság
területe megalakulását követő évszázadok
során egyre bővült, a kezdeti szakaszban
a Kárpát-medencére terjedt ki, majd a
környező területekre is, később keleten
egészen a Donyec környékéig. Legnagyobb
lakosságát ~m.e. 18.100 körül, megszűnése
idején érte el kb. 6,9 millió lakossal (lásd
1.ábra).
Az első mahgar táltos-papkirály Nimrud
[Nimrud, Nimród, Ménrót többször
megjelent Földünk történetében, mint
kimagasló szakrális személyiség, még a
Bibliában is szerepel, mint az első király.
A megjelenésekből kettő közvetlenül
kapcsolódik a magyarság őstörténetével:
a kárpát-medencei Pilisben, majd sokkal
később a Meotiszban való megjelenés.
Nimród egyedülállóan a magyar néphagyományban kapott különös szerepet.]
volt, aki megalapította és megszervezte a
Királyságot, koronája pedig a különleges
képességekkel rendelkező ősi mahgar korona volt. Nimrudot fia, Ménrót követte, őt
pedig további huszonegy táltos-papkirály.
Az átlag uralkodási idejük kb. 175 év (!)
volt [A hosszú életkorok azt is jelezheti,
hogy az „idő kereke” azokban az időkben
nem azzal a fordulattal forgott, mint amit
manapság tapasztalunk.]. A nagy kataklizma előtt a táltos-papkirályokat mind a
mahgarok turul nemzetségű férfi tagjai

közül választotta ki a táltosok közössége,
akik abban az időben Bhara, majd Bhartág
monostorban működtek. Már fiatal korban kiválasztották a leendő papkirályokat
(hercegeket), majd a táltosok, mágusok
nevelték, tanították őket. Végül közülük
avatták fel, avatták be a Nimrudot követő
táltos-papkirályokat.
Feltehetjük a kérdést, hogy ezekben az
ugynevezett „történelem előtti” időkben
milyenek is voltak a táltos-papkirályok?
Elsősorban: rendkívüli tulajdonságokkal
rendelkeztek, mert életerejüket a világmindenségből nyerték, ezért volt szükséges
a legmagasabb szintű beavatásuk, s ezért
nevezhetjük őket ”napkirályok”-nak is,
vagy más kutatók szerint ők voltak a „királyi mágusok”. Egyben voltak táltosok és
mágusok, így képesek voltak kapcsolatot
tartani az isteni erőkkel, a világmindenség
őstudásával, ezért szellemi erejük, tudásuk,
lehetőségeik hatalmas, a mai ismereteinkkel
felfoghatatlan mértékű, terjedelmű volt.
Kapcsolattartásuk egyik módját Nimrud
koronája [Nimrud koronája, mint Kárpátmedencei ősi mahgar korona szerepel,
ami jelenleg is ott rejtőzik valahol a Pilisben. A Korona az Orionról származik, a Pilisbe a Sziriuszról érkezett. Véra környékén
őrizték a koronázási szentélyben, és az I.,
II. királyság valamennyi táltos-papkirályát
megkoronázták vele. A korona fejdísze
ragyogó Turul madár, a Turul Nemzetség
megtestesítőjeként. Oldalt négy csüngője
volt 45O-kal elforgatva, elől homlokvédő,
hátul nyakszírt védő, tehát harci, uralkodói
korona is. A táltos-papkirályok nem viselték, mert harci cselekvések az aranykorban
nem voltak. Különlegessége az Orionról
származó négy vezérlőkő és a tizenkét
Sziriuszról származó beszélőkő volt, amik
a táltos-papkirályoknak az Orionnal, a
Sziriusszal, ill. más ősi koronákkal…. való
kapcsolatát tették lehetővé, ezáltal „uralkodásuk” rendkívül komoly támaszát jelentették.] jelentette, amit a rajta levő, Orionról
származó „vezérlőkövek”, ill. a Sziriuszról

1. ábra: A Mahgar szakrális királyságok lakossága megalakulásuktól megszűnésekig
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származó „beszélőkövek” biztosítottak.
A táltos-papkirályok elsőrendű feladata
nem az uralkodás volt, – ami a későbbi
uralkodók, pl. az „európai” királyoknak, császároknak is fő jellemzője – hanem népük
felemelése, jólétük, virágzásuk biztosítása
volt a Szeretet, és a Béke jegyében. Feladatuk volt más népek felemelése, tanítása is, a
magas-szintű mahgar (és zsuábuk, szahaka,
majd doszgar) őstudás, őskultúra szétterjesztése, törzsek, csapatok indítása, majd
a mahgar (magyar) kolóniák létrehozása,
támogatása szerte a világon, és a szakrális
királyságok megalakítása.
A magyarok szétterjedése
A magyarok, mahgar táltosok vezetésével
– küldetésüknek megfelelően – szétterjedtek a világ számos területére:
– ~m.e.21.800 körül Véra városból a bhacha törzs (főként
mahgarok) MU földrészre;
– ~m.e.20.100 körül Véma városból az oama törzs (ebben a
mahgarokon kívül szahakák is részt
vettek) Közép-Amerikába;
– ~m.e.20.080 körül Véra városból és Bhara monostorból a chaga
törzs (főként mahgarok) Dél-Amerikába;
– ~m.e.19.100 körül Véra és
Kharma városból a binymhaga
törzs (mahgarok és jugarok) DélAmerikába;
– és végül ~m.e.19.000 körül Véra
és Véma városból a mhaga törzs
(főként mahgarok) Dél-Amerikába.
A szétterjedt magyar törzsek letelepedésük után a mahgar táltosok, kiválasztásuk és beavatásuk után a táltos/
mágus papkirályok vezetésével sokezer
évig fennálló szakrális királyságokat
hoztak létre világszerte az akkori kultúrterületeken, lakosságuk sok milliót is elérte,
sőt néhányuk esetében több tízmilliót is. A
magyar (mahgar, jugar, szahaka) törzsek
szétterjedését, a cél-földrészt, célterületet,
majd a főbb tovább vándorlásokat a 2. ábra
világtérképén mutatjuk be [A térképen a
világtérkép jelenlegi állapotából indultunk,
ebbe jelöltük be a szétvándorlás korában
még létező és később elsüllyedő földrészeket is (a vonalkázott földrészek: MU,
Antilla, Atlant, Lemuria, Nohau később,
akár több lépcsőben pusztultak, süllyedtek
el), azzal a megjegyzéssel, hogy nem csak
ezek, hanem a mai földrészek körvonalai is
változtak, változhattak az eltelt húszezer
év alatt.]. Tovább-vándorlásaik során, az
új területeken, kontinenseken, ill. a ma
már nem létező (elsüllyedt) földrészeken
újabb királyságok is megalakultak. A
rendkívül hosszú idő: kb. tizenötezer év(!)
alatt, a kárpát-medencei királyságokat
nem számítva, összesen tizenhat mahgar
(magyar) szakrális királyság létrejöttéről
beszélhetünk (természetesen az alapító, domináns törzsek nevével jelölve). Általában
hosszantartó (több ezer éves) virágzásuk
után kb. 8 ezer évvel ezelőtt – természetesen az eltérő helyzetüknek megfelelően
– hanyatlásnak indultak, majd kb. 6 ezer
évvel ezelőtti időszakban a hanyatlások
fel is gyorsultak, egyes királyságok meg is
szűntek, végül kb. 5-4 ezer évvel ezelőtt az
utolsó királyságok is feloszlottak, eltűntek
a történelem színpadáról. A sors különös
fintora, hogy ezek a sokezer évig létező
mahgar szakrális királyságok az ismert
történelem lapjaira fel sem kerültek, csak
esetleg (ismeretlen eredetű) nyomaik bukkantak, bukkannak elő.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás előző lapszámunkból.)
Mindezek mellett, 1994–1996-ban elvégzi Zsámbékon a színjátszó csoport vezetőrendezői képzést, és mondta a verseket
barcasági templomokban, BL-tárlatokon,
ünnepi műsorok keretében. Színjátszó
tevékenységet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) 1995-ben,
Szentgyörgyi István-díjjal jutalmazta.
Mindezek mellett meg mindig nem volt
teljes az élete. Hiányzott egy gyerek. Biológiailag nem lehetett anya. 1997-ben férjével, Házy Sándorral, aki a Brassói Területi
Munkafelügyelőség informatikusa, úgy
határoztak, hogy szülei lesznek egy, akkor
egyhetes kislánynak. Így jött az életükbe
Dorottya, és a gyerekekkel járó öröm-bánat
egyveleg. De 20 éve, általa és vele tovább
teljesedett az Élet.
2000. február 11-en, fiatal nyugdíjasként
átveszi az 1991-ben alakult, 1992-tól jogi
statust nyert Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület vezetését.
Az egyesület vezetésével tovább teljesedik és gazdagodik az élete. Akkor még nem
érez magában szervező készséget; nagy
kihívásnak tűnt. Belevág. A vers szeretete
veszi rá, ugyanis nem szerette volna, ha
megszűnik a Bartalis János szavalóverseny,
amelynek születésénél bábáskodott, mint a
Bartalis verseinek előadója, vagy mint az
addigi hat alkalommal szervezett versenyek
zsűritagja.
A hetedik versenyt már ő szervezi. Jövőre, 2018-ban, Jubileumi évre készülünk: 25
éves lesz a Bartalis verseny. Az évek során,
a versmondás mellett, kiegészült énekmondó versennyel, bővült keretének tartalma:
képzőművészeti kiállítás-megnyitóval,
zenés-irodalmi műsorokkal, könyvbemutatóval, koncerttel.
A Bartalis vers és énekmondó verseny
mellett, az ACSJK Egyesület égisze alatt,
évente 30–35 rendezvényt szerveznek, változatos témakörben: magyar kultúra napja,
Március 15. megemlékező gálaműsor,
barcasági képzőművészek tárlata, húsvéti
tojásírás tanfolyam, sokadalom, barcasági
néptánctalálkozó, Memento libertatem –
1956, Advent-Karácsony ünnepségsorozat,
szerzői estek, könyvbemutatók, havonta
képző-, fotóművészeti tárlat és nyugdíjas
klub. Egy kulturális intézmény évi programjának is megfelelne. Több esetben
társszervezői, mások által szervezett rendezvényeknek.
Házy Bakó Eszter legtöbb rendezvény
megálmodója, de szervezésük lebonyolítása
meghaladja egy ember munkáját. Legtöbb
rendezvény esetében, a keret tartalommal
való megtöltése, és a szervezés koordinálása a feladata. Ott vannak mellette
munkatársai, akikre mindig számíthat: a
Reménység Háza munkaközössége, elsősorban Ménessy Csilla tiszteletesasszony –
szervezőtársa (2000-től az Egyesület székháza és legtöbb rendezvényének színtere),
Vetró B. Sebestyén András képzőművész
– a tárlatok művészeti referense, Ambrus
Attila újságíró – a szerzői estek moderátora
és sokan mások: családtagok, ismerősök,
ismeretlenek, akik valamilyen formában
cselekvésre ösztönöznek, bátorítanak.
Életformájává vált a szervezés. Pályázatokat ír, azok elszámolását végzi. Szervezői
munkája leghosszadalmasabb és legbonyolultabb része, kb. 60%-a ebben merül
ki. A többi egyéni ismeretségen és kommunikáción alapszik (mobiltelefon, e-mail,
Facebook). Az ismertségek sem pottyannak
az égből. Részt vesz hazai, magyarországi,
valamint kárpát-medencei civil szervezeti
fórumokon. 1993–1996-ban elvégez egy
közművelődési szakemberképzést. Diplo-

Magdó István

Házy Bakó Eszter és az
Apáczai Csere János
Közművelődési Egyesület
méltatása

Házy Bakó Eszter, Fotó: Kátai Edit
mája szerint, hivatalosan is közművelődési
szakember. Kapcsolatokat tart művelődésszervezőkkel, szervezetekkel, kulturális
intézményekkel az egész Kárpát-medencében. 2005-től tagja az EMKE országos
vezetőségének és a Kárpát-medencei Civil
Akadémiának. Az utóbbi szervezésében
alkalma volt találkozni és megismerkedni
számos magyar közművelődési szervezettel a Kárpát-medencében: Brünn
(Morvaberény) – Csehország, Galanta –
Felvidék, Ungvár, Beregszász, Munkács
- Kárpátalja, Zenta, Újvidék, Ada, Csóka
– Vajdaság, Eszek, Kórógy Csúza – Horvátország, Lendva, Muraszombat – Szlovénia,
Szarajevó – Bosznia-Hercegovina.
2013-ban Brassóban látják vendégül a
Civil Akadémia tagjait, hogy ismerkedjenek
az itteni magyarság életével, tevékenységeikkel. Segítik, kiegészítik egymást. Az
ilyen kapcsolatok által fogadhattak Brassóban, híres-neves, minőségi előadásokat,
előadókat: Muzsikás, Lajkó Félix, Herczku
Ágnes, Eperjes Károly, Jankovics Marcell,
Varga Miklós, Dinnyés József, Kátai Zoltán,
Kobzos Kiss Tamás, Joós Tamás énekmondók, Codex régizeneegyüttes, Snaps Vokal
Band, Dancs Annamária, Macsafej, Nehéz
fiúk tuba kvartett, Sárik Péter Trió, E-MIL
tagok és meg számos híres író, költő és
könyvkiadó, akiket most nem sorolok fel,
mert nagyon hosszúra nyúlna a beszámoló.
Kezdeményezésére valósult meg és
áll a Reménység Háza falán a ,,Memento
libertatem’’-1956 emléktábla, amelyre a
Brassóban 1956. november 4-én alakult
EMISZ kapcsán, valamint az 1956-os forradalommal szimpatizáló, Brassóban/Brassó
megyében született vagy itt tevékenykedő
elítéltek névsora van bevésve.
A legnagyobb rendezvény, amit szervezőként felvállalt az Egyesület keretében
és a Románia kormánya mellett működő,
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának
támogatásával, a IV. Interetnikai Színházi
Fesztivál volt, 2008-ban. Tíz nap alatt 14
hivatásos színházi produkciót láthatott a
brassói közönség, amennyiben kihasználta
az alkalmat. Magyar, német és jiddis nyelven. Kemény ,,férfimunka’’ volt, de szervezésével nagyon sokat tapasztalt, tanult.
2006-ban kitalálta és megszervezte az

RMDSZ Brassó megyei szervezetének segítségével – amelynek 2001 óta kulturális
alelnöke – a Barcasági néptánctalálkozót,
kihelye zett tatrangi helyszínnel. A
néptánctalálkozókat Reiff Pista bácsi halála
után, a család beleegyezésével ,,In memoriam
Reiff István’’ szervezték, remélhetőleg ez
így fog továbbra is működni, bárki szervezi
is majd! Hagyományt teremtettek, bejárva, „betáncolva”a Barcaság magyarlakta
falvait.
A X. Néptánctalálkozón adta át a rendezvény szervezését fiatalabb kollegáknak,
hála Istennek, idén a Barcasági Magyar Napok keretében a Búzavirág szervezésében a
XI.-en, a Tanácstéren felállított színpadon
táncolhattak a barcasági néptáncosok.
Tizenhét éve, egy májusi szombaton,
a Reménység Háza udvarán szervezik a
brassói magyarok sokadalmát. Célúk a
szórványban élő magyarságunk közösségépítése. Ezzel a rendezvénnyel, az
1945-ben betiltott Brassói Magyar Napok
hagyományát próbálták visszaállítani,
kisebb-nagyobb sikerrel.
A sokadalom példamutató volt. Azóta
Brassóban és megyeszerte szerveznek
hasonló jellegű rendezvényeket, mint az
előbb említett Brassói Magyar Napok is,
amelyet az Egyesület egy-egy rendezvény
szervezésével támogat.
Az Egyesület keretében lehetőséget
adnak olyan Brassóból/Brassó megyéből
elszármazottaknak, akik visszatérve, egy
másik ismeretlen arcukat szeretnék bemutatni. Vendégül látták Svédországból:
Gáll Zoltán zenészt, költőt, Daniel Éva
festőművészt, Magyarországról: Sánta
Ferenc írót (2008-ban Házy Bakó Eszter,
Krajnik-Nagy Károllyal együtt képviselték
a brassói magyarságot temetésén, Budapesten), Veres Emese Gyöngyvér néprajzkutatót, Páll Szilárd közgazdászt, írót,
Orbán Károly színművész-írót, (ma Pölöske
polgármestere), bemutatták gyermekei,
szerkesztő kollégái jelenlétében Veress
Gerzson (BL volt munkatársa) posztumusz
kötetét ,,Igazolatlanul jelen’’, illetve Izraelből Wertzberger Péter orvos-írót.
Könyvbemutatót tartottak Jancsik Pál
költőnek, Krajnik Nagy Károly újságírónak. Kiállítást szerveztek Magyarorszá-
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gon elő Damó István és Gotthard Ernő
képzőművészeknek, Sólyom Melinda
textilművésznek, Ausztráliából hazatérő
Kovács József fotósnak, megszervezték
a Németországban elhunyt Boros Lajos
képzőművész emlékkiállítását. Emlékesttel
adóztak Kőhalom nagy szülöttjének, a régész-történész, képzőművész László Gyulának. Kérésükre Brassó önkormányzata
díszpolgárrá avatta, post mortem, Binder
Pál helytörténészt.
Talán nem túlzás azt mondani, hogy
az egyesületi rendezvényeken indultak a
hírnév útjára olyan előadok, mint Dancs
Annamária, Kovács Dalma, Jakab-Péter
Izabella, ifj. Szász Ágnes, Hochbauer Éva,
Waczatka Robi.
Felkarolják és lehetőséget nyújtanak
fiatal tehetségeknek, mint például Antal
Zita Melánia, Cristescu Helga, Sólyom
Tamás, az Áprily Lajos Főgimnázium diák
együttesei, Biró Toni zenetanár diákjai,
hogy csak egy párat említsek.
Házy Bakó Eszter közművelődési tevékenységének hozadéka, az előzőkben említettek mellett, a következő elismerések: az
RMDSZ országos elnöksége által alapított
Ezüstfenyő díj (2009), a Brassai Társaság
Brassai díja (2010), a Magyar Művészetért
díjrendszer Ex Libris díja (2013).
Ez év augusztus 20-án, a magyar államalapítás napján, még 10 Brassó megyei
civil szervezettel egyetemben átvehette az
Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület részére az RMDSZ Brassó megyei
szervezete által alapított, Brassó megyei
magyar közösségért díjat, amit a ,, Brassó
megyei közösségért kifejtett eredményes
munkásságáért’’ érdemelt ki.
Úg yszintén, 2016-ban megkapja a
nagyváradi Euro Foto Art, Szathmári Pap
Károly plakettjét.
Házy Bakó Eszterről talán még annyit,
hogy lelkében székely maradt. Szereti
a földet, a természetet. Szabad idejében
kertészkedik Cófalván. Barátaival járja a
hegyeket: Bucsecs, Erdélyi Középhegység,
Csalhó, Kelemen Havasok, Radnai Havasok,
Raro-Gyamalo, Torockói hegység, Retyezát, Kazán-szoros, Néra-völgye, Szemenik.
,,Bárhonnan térek meg, amikor meglátom
Brassót, öröm fog el: Itthon vagyok!’’ –vallja.
Természetesen sok minden nem került
elmondásra. Negyven év közművelődési tevékenység az ő esetében és 25 év
ACSJKE történetében nem férhet bele egy
laudációba.
,,Végkövetkeztetésként állíthatom, hogy nincs
teljes élet, mindig van még egy meg nem valósult
terv, egy álom, ami arra ösztökél, hogy tovább
kell lépni!
Szerencsés voltam? Igen. Van szerető családom, szerető barátaim és közösségem – Szilágyi
Domokossal mondhatom: Viszonylag boldog
lehetek s elégedett: hogy tehetek, hogy eme gyönyörű kínomnak élhetek… még akkor is, ha
Lendvay Éva szerint, a Cenk alatt /Életből,
fényből, jó halálból/Többet nem szabad követelned/Mint amennyit a hegy árnyéka enged/’’
– idézem Esztert.
Követelni nem, de Istentől kapott talentumaink függvényében tenni kell, dolgozni
kell! Élni kell!
Számára a munka öröm. Istene a dicsőség!
*
* *
Kedves Eszter, a barcasági művészeti életben
kifejtett kimagasló tevékenységedért, szülőfölded
iránti elkötelezettségedért, odaadó munkádért
a közösségért, fogadd szeretettel a barcasági
csángóság Zajzoni Rab István díját!
Isten éltessen sokáig mindenki Esztere!
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(Folytatás a 2. oldalról.)
A doszgarok érkezése, Bhodzsa független (autonóm) terület
A Vérában (Pilis) az I. Mahgar szakrális
királyság székhelyén székelő (uralkodó)
utolsó táltos papkirály Mofhar (152 évig élt)
~m.e. 18.200 körül szeretettel befogadta az
érkező új népet, a doszgarokat [A doszgarok
három fő hullámban jelentek meg Földünkön: – Először a doszgar-A nép ~m.e.18.200
körül a Kárpát-medencében, a Kárpát-kanyarban, majd ~m.e. 13.600 körül már 4-5
méteres fehérbőrű óriásokként, majd onnan
később tovább vándoroltak. – Később már
5-6 m-es bronzszínű óriásokként két helyen
(doszgar-B): ~m.e.11.300 körül az Atlantiszon, majd ~m.e.8700 körül Dél-Amerikában
(Peru-Bolivia területén). – Harmadszorra újból normál magasságú fehérbőrű doszgarok:
~m.e.10.200-~m.e.5.200 között Dél-Kaukázusban, a Van tó környékén, Lemuriában;
É-Kaukázusban a doszgar-A népek, majd
valahol a Csendes-óceáni szigetvilágban; az
Atlant1 földrészen; ~m.e.6.200 körül ismét
Lemuriában a doszgar-B népek; és végül
Mezopotámiában a doszgar-A és doszgar-B
népcsoportok. Az óriás termetű doszgarok
építőmesterek voltak, pl. hozzájuk köthető
a „ciklops építkezés” is.], és a Kárpát-kanyarban (Nagykő-havas, Írottkő) jelölte ki
letelepedési helyüket, oda, ahol Thátran monostorban már év-tízezredek óta őrizték, gyakorolták, tanították az ősi zsuábuk, a szahaka,
ill. a mahgar (jugar) szakralitás-őstudás
ismereteit. A letelepedő doszgarok a Vérát
(is) elpusztító kataklizma (~m.e.18.100) után
~m.e. 18.050 körül építették Uzkhon nevű
városukat, amelynek legnagyobb lakossága
kb.13 ezer fő volt és sokezer év fennállás után
az ~m.e.11.500 körüli hatalmas kataklizmában pusztult el. A város, vagyis a doszgarok
által lakott nagyobb terület: Bhodzsa önállóságot (?!) is kapott, – talán ez lehetett az első
városállam – és a maguk közül kiválasztott
vezető a Tyemernyek. A doszgarok kultúrája lényegében hasonlított a mahgarokjugarokéhoz, ők is az ősnyelven (archaikus
magyaron) beszéltek. Táltosaik, a gharcsin-ok
~m.e. 17.500 körül megalapították szakrális és tudás-központjukat is, a Hzáodzjoty
monostort. A doszgarok tudói-mágusaigyógyítói a phürkherec-ek (a női gyógyítóik
pedig: a khodán-ok) különös energetikai,
radioelektronikus ismeretekkel is rendelkeztek, ők ismertették meg ezt a különleges
„tudás-ágat és technikát” [A doszgarok
különleges „radionikai” ismereteinek máig
fennmaradt elemeit, az „arany-tekercseket” pár éve találták meg a Sarmisegetusa
közelében a Kápolna völgyében végzett
régészeti feltárás során. (www.nicepps.
ro_9879_Bratarile Radionice, Ale Dacilor.) A
megtalált 25 aranytekercs közül kettőt még
~m.e.17.200 körül Hzáódzoty monostorban
készítettek, majd 12 tekercset Thátran monostorban ~m.e.15.700-15.400 között, további 7 tekercset Bhartotyág-1 monostorban
~m.e.14.400-14.300 között, végül 4 tekercset
már Bhartotyág-2 monostorban ~m.e 13.800
körül.] a közeli Thatran monostorban élő
zsuábuk tatrangokkal, a szahaka és mahgar
táltosokkal, majd Bhartotyág monostor táltos/mágusaival, tudós embereivel is. Ezzel
Thátran monostorban már a zsuábuk, a
szahaka, majd a mahgar szakrális és tudás
ismeretein kívül a doszgar népek ismereteit
is őrizték, gyakorolták és tanították, tehát
ezért mondhatjuk, hogy az akkori világ egyik,
talán legfontosabb kulturális fellegvárát
jelentették.
A II.Mahgar szakrális királyság
Az I. Mahgar szakrális királyság váratlan
felbomlása, megszűnése, a székváros pusztulása után a II. Mahgar szakrális királyság már

Karsa Botond, Dr. Bencze Mihály

A csángók története

2. ábra: A magyar törzsek szétterjedése és tovább vándorlásai
a közeli Kharma [Kharma város Pilisben, a mahgar szakrális hatalom gyengülését,
az Ős-Duna akkori bal partján feküdt, megszűnését, majd az un. népvándorlások
szintén jórészt a felszín alatt, de Vérát korszakának nagy részét is. Ez utóbbi, a
leromboló földrengést jórészt átvészelte,
harmadik monostor kb. 1.800 évvel ezelőtt
mérete, lakossága nem közelítette meg
Véra városét. Egészen a ~m.e.11.450 kö- szűntette meg működését, de a székelyföldi
rüli hatalmas kataklizmáig, tehát kb. hate- táltosok, remeték mégis tovább vitték az ősi
zerötszáz éven keresztül volt a II.Mahgar magyarság istenhitét, egyéb ismereteit – és
szakrális királyság székvárosa.] városban sok vonatkozásban megőrizték napjainkig
alakult meg ~m.e. 18.100 körül, és egészen is. Bhartotyág monostor volt a Kaukázusi
~m.e. 11.450-ig, a hatalmas kataklizmáig szakrális központ egyik kapcsolattartója is,
maradt fenn, tehát mintegy 6.500 évig létező
főleg innen indultak ki a táltosok-mágusok
királyság volt! A papkirályok kiválasztása és
képzése változatlanul, az ősi rituálék pontos, az ott kialakult táltos-mágus monostorokés gondos betartásával működött: a II. király- ba: Bharanarába, majd elpusztulása után
ságban összesen száznégy táltos-papkirály Bharatosz monostorba, még később pedig
uralkodott, de átlagos életkoruk fokozatosan Baracsázú és Barantyáv monostorral is tarcsökkent kb. 65 évre, az utolsók még kevesebb tották a kapcsolatot. Ennek nyomai a hunok
ideig uralkodtak.
megjelenése, Atilla nagykirály, de még a
A II. Királyság területe elődjéhez képest
turulnemzetségű un. Árpádházi királyok
tovább bővült: határa, ható-sugara kiterjedt
nyugaton a Pó-medencére, a Duna felsőbb- idejében is fellelhetők.
Ki kell emelni a Kárpát-kanyar különmedencéjére, északon a lengyel-síkság
jelentős részére, keleten a Kaukázus tágabb leges helyzetét, ha az ősi szakralitás, vagy
területeire is, így lakossága is jelentősen meg- a kulturális, őstudás, gyógyítás, stb. szemnövekedett, fénykorában (~m.e.14.500 körül) pontjait vizsgáljuk. A zsuábuk nép még
elérte a 16 milliót (lásd 1.ábra).
~m.e.88.600 körül, tehát több mint 88 ezer(!)
Időközben (~m.e.13.000 körül) a Pilisben
megalakult Bhartág nagy táltos-mágus- évvel ezelőtt, Thátrau főtatrang vezetésével
képző monostorból elindulva a bhara törzs alapította meg a Thátran szakrális közpon(mahgarok) a Kaukázusba érkezett, és ott tot Irottkő környékén, amelyben csodálatos
megalapította a Mahgar-bhara szakrális ki- módon tízezer éveken keresztül megőrizték
rályságot (~m.e.12.900-7000), amely átvette a a turulnemzetség ősi szakrális ismereteit: a
hatalmat a Kaukázusban és tágabb környeze- magas hegyekben kialakított természetes és
tében, majd fokozatosan kiterjesztette vonzási
épített barlang-rejtekekben [Ilyen, rendkívül
(hatalmi, kulturális) befolyását a Káspi-tenger
- Aral-tó körüli hatalmas területekre, ill. hosszú ideig fennmaradó szakrális helyekként
déli irányban is Mezopotámia felé. Később Tibetben, a magas hegyekben rejtőző ősi
a királyságban is megjelentek a doszgar-A kolostorokat lehet említeni.]. Thátran, már
törzsek (ezért az újraszerveződés után már mint táltos-mágusképző monostor, a pilisi
Mahgar-doszgar királyság, ~m.e.7.000- mahgar királyságok idejében is szinte válto4600). Kialakult a kárpát-medencei és kauká- zatlanul működött. A monostor tatrangjai,
zusi Mahgar királyság közötti határvonal is, a
táltosai, mágusai a mahgarok ismeretei melII. Mahgar szakrális királyság területe ezért
lett még ismerhették, ismerték, gyakorolták,
visszahúzódott a Donyec vonaláig.
A Székelyföldön ~m.e.13.900 körül tanították a zsuábukok szakrális és őstudás
alakult meg a Bhartotyág táltos-mágus- ismereteit, pl. a kőenergetika szakrális ismegyógyító képző [A monostorokban az ősi reteit is. Így hozták létre a speciális öntött
tudást, vallást gyakorolták, tanították, és kövekbe az információk, ismeretek betáplátermészetesen őrizték is, mert leírni tilos lásával – Bhara, majd Bhartág monostorral
volt ezeket!] monostor, amely igen hosszú együttműködve – az un. Tudóköveket [A
ideig (kb. 12 ezer éven át!) működött három „Tudókövek” különleges mesterségesen
helyen: a Tászok-tetőn (Bhartotyág-1), ill. létrehozott információ-tároló helyek voltak,
Ditró környékén (Bhartotyág-2), folytatva a amibe a monostorokban különös módon
zsuábuk-szahaka Gyürke Tudás-központok szakrális, őstudás… információkat tároltak
örökségét, és Gyergyóremete közelében be. A tárolt információkhoz csak az arra
(Bhartotyág-3), újra-újra épülve, átvészelve beavatottak férhettek hozzá a speciális kap-
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csolat-felvételük után. Egyetlen Tudókőről
van információnk: a Pilisszántón az öregtemetőből kibukott rejtélyes Pálos Kereszteskő
egy ősi Tudókő.], amelyek a fentebb említett
mahgar szétterjedések egyik szakrális és őstudás támaszai voltak, s amelyeket magukkal
vittek, vihettek vándorlásuk, szétterjedésük
során mint valami ősi adat-tárolót, ezáltal az
ősi magyar koronákkal együtt alátámaszthatták a kiválasztott és beavatott mahgar
papkirályok országlását is. A Bhartág monostorból ~m.e.13.550 körül a Kárpát-kanyarba
is áttelepültek gyógyító mágusok: a Barászuv
mahgar női gyógyítóképző monostorba,
amely Brassótól délre a Keresztényfalvától
nem messze keletre a havasokban épült fel,
és kb. 10 ezer éven keresztül ~m.e.13.2003.180-ig működött. A benne lakozó mahgar
női gyógyító-táltosok/mágusok neve pedig
thürkös volt.
Kb. m.e. 13.200 körül fehérbőrű, de
már óriás termetű (4-5 méteres) doszgarok
érkeztek a Kárpát-medencébe, a Pilisbe,
végül a Kárpát-kanyarba: a már említett
Bhodzsa területére, ill. a közeli Bucsecs
környékére is. Szakrális központjuk, monostoruk Phaűsztjuty, benne az óriás-táltosaik a
bjarcsin-ok, a gyógyító/tudó/mágus monostoruk pedig: Phürktjuty volt, a benne pedig
a zajzonok, a mágus, tanító, tudó embereik.
Az óriás termetű doszgarok hatalmas energia-irányító bázisukat [A fehér óriás doszgar
csoportnak, különleges fejlettségének nyomait, építményeit találták meg néhány évvel
ezelőtt pl. a Bucsecs rejtélyes barlangjaiban.], a Bjutyety-et is kialakították, (a mai
Bucsecs környéke volt a Kárpát-medence,
ill. a Balkán egyik energia-központja). Az
óriás doszgarok ~m.e.12.200 körül a Kárpát-medencéből ugyan tovább vándoroltak,
de Bhodzsában, ill. Bjutyety környékén még
sokáig (~m.e.10.300-ig) maradtak, tehát
kb.3.200 éven keresztül tartották fenn “különleges bázisukat”. Ezzel áthidalták (túlélték)
a hatalmas pusztulásokkal járó kataklizmát
(~m.e.11.450) is.
Itt célszerű megemlíteni, hogy a fehér
óriásokat (doszgar-A népcsoport) mintegy felváltva, ~m.e.10.300 körül ugyan
némileg más származású doszgar-B
népből a sötétebb, bronzos-bőrű, és
5-6 méteres óriások érkeztek, táltosaik neve
bolnyok [Különleges dolog, hogy népemlékezet az ősi táltosok nevét (garcsin,
barcsin és bolnyok) is megőrizte.]. Bár
eltérő volt az Atlantiszról hozott kultúrájuk, mégis beilleszkedtek a Kárpát-kanyar
sokszínű életébe. Tudó embereik, a bjogyének, akik szintén magas-szintű energetikai,
radioelektronikai? ismeretekkel rendelkeztek,
kb. hatszáz éven keresztül tovább működtették az energetikai bázist a Bucsecs hegység
rejtekeiben, amellyel kapcsolatokat tartottak
más távoli energetikai bázisokkal, csomópontokkal. Thátran monostor tatrangjai,
táltosai kb. 3.200 évvel ezelőtt szűntették
meg működésüket, de a monostor, a többi
monostorhoz hasonlóan, benne az ősi értékekkel, ott rejtőzik ma is valahol. És az ott
élő népek csodálatos módon megőrizték
emléküket pl. a Tatrang, Pürkerec, Zajzon
folyó, helység, vagy egyéb nevekben, vagy
pl. a szenthegyként tartott Nagykő-havas,
Írottkő misztikumával.
(Folytatjuk.)
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