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Kovács Lehel István

R endhagyó 2020- as ballagás
kicsengetés a ZRIK- ben
„Anyám, én nem ilyen lovat
akartam” – mondhatnánk Szabédi László után szabadon, hisz a jól
megérdemelt Római vakáció után
alig értünk haza Négyfaluba, máris
lezárták fél Olaszországot, s azután
mi is két hónap kényszerszünetre
ítéltettünk, a szép iskolás év otthon
folyatódott online, és alig jött össze
idén a ballagás, kicsengetés.
Szülőnek, tanárnak egyértelmű
volt, hogy a gyerekeket nem csaphatjuk csak úgy ki az új koronavírusos nagyvilágba, hanem a hamuba
sült pogácsás batyut valahogy csak
fel kell tegyük a vállaikra, ha már
léptette az idő őket egy merészet, s
nagyobbak, talán bölcsebbek is lettek, hogy új szintre lépjenek életük
építményében: ki középiskolába, ki
egyetemre.
Mivel jól megszokott abszurd és
végtelenségig értelmezhető balkáni
valóságunkban nem volt egyértelmű,
hogy az iskola udvarán szervezhetünk-e valamiféle ünnepélyt, ezért
az iskolaépület tőszomszédságában
lévő Barcasági Csángó Alapítvány udvarára esett a választásunk a ballagás és a kicsengetés lebonyolítására.
A Hétfalusi Magyar Művelődési
Társaság egy hat méteres zászlórudat és kültéri iskolazászlót ajándékozott a Zajzoni Rab István Középiskolának, hogy az ilyen jeles
alkalmakat ünnepélyes zászlófelvonással lehessen kezdeni.
A hetedikesek és a tizenegyedikesek díszítgetéssel kedveskedtek,
megannyi virág, fenyőág, lufi hirdette az ünnepségeket.
Június 11-én, 11 órától gyűltek össze
a nyolcadikos tanulók a szigorú óvintézkedéseket betartva, hogy az elmúlt
négy évet gyorsan összefoglalják, s az
egymásnak ajándékozott albummal
elbúcsúzzanak alma materüktől.
Libasorba vonultak át a zászlófelvonás közben a Barcasági Csángó
Alapítván udvarára, ahol a tisztes

és

távolságot betartó szülők és tanárok vártak rájuk. Nt. Török László
csernátfalusi evangélikus lelkész
látta el őket jó tanácsokkal és áldással, majd Székely Melinda, az
iskola igazgatónője megfontolandó szavakat tolmácsolt. Benedek
Krisztina az osztály nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Török
Beatrix osztályfőnök kiosztotta a
jól megérdemelt jutalmat, és előbb
a tanulók köszöntötték virágcsokrokkal tanáraikat, majd a szülők hasonlóan ballagó nebulóikat, persze
közös fotózásokkal kiegészítve.
Június 12-én 10 órától gyülekeztek hasonló körülmények között a
tizenkettedikesek is, hogy búcsút
intsenek az iskolának.
Miklós Melinda osztályfőnökkel
folytatott utolsó oszióra után szintén zászlófelvonás közepette énekelve ballagtak át az Alapítvány
udvarára. A felállás hasonló volt,
szülők, tanárok és a tizenegyedikesek várták őket.
Miklós Melinda osztályfőnök,
Székely Melinda igazgatónő bocsátotta őket útjukra, a diákok részéről Kovács Eszter Apolka olvasott
fel kulcsra szabott beszédet, majd
Kiss-Istók Dávid konferálta fel a tanároknak szánt Zajzoni-díjat. Idén
Hochbauer Gyula magyartanár vehette át a díjat szó szerint megtestesítő bábut, a „kicsimagyart”. A diákoknak szánt Zajzoni-díjat Kovács
Eszter Apolka és Kiss-Istók Dávid
vehette át. Ezután következett az
osztály díjazása, Benedek-Káplár
Ildikó volt tanítónő felolvasta, hogy
annak idején ki hogyan képzelte
sorsát, majd a Hétfalusi Magyar
Művelődési Társaság díjai következtek. A tanári díjat Miklós Melinda vehette át, a diákokét pedig
Kovács Eszter Apolka, Kiss-Istók
Dávid, Bandi Melinda és Székely
Csongor. Nt. Török László lelkész
áldotta meg a ballagó diákokat,

példabeszédével mutatva az utat
számukra.
Szülők, jóbarátok köszöntötték a
ballagókat, majd a feldíszített kapu
alatti fotózások tették fel a pontot
az ünnepélyre.

A körülményekhez képest színvonalas, lélekemelő kicsengetésekben volt részünk, s nem marad más
hátra, mint sok sikert kívánni nekik
az elkövetkezendő vizsgákra és úgy
általában az élethez!
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Karsa Botond, Dr. Bencze Mihály

A

székelykapuk-csángókapuk
rejtélye

(Folytatás előző lapszámainkból.)
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az őstudás-nak ezen
szelete, hasonlóan sok-sok valamikor birtokolt egyéb képességhez és
ismerethez, lassan eltűnt az évezredek süllyesztőjében, legfeljebb
a népemlékezetben maradt meg.
Viszont valamilyen mértékben a
Kárpát-medencében megmaradt az
életkapuk ősi formavilága, vagyis a
patkóíves szerkezetek, építmények
alkalmazása.
A Szeretet jelképe:
a túlkörív megjelenése
A Kárpát-kanyarba ~m.e. 18 000
körül újabb nép érkezett, a doszgarok [A doszgarokról is a Csángók története írásunk tájékoztat bővebben.]
Letelepedésük után megalakították a Hzáodzjoty monostort, ahol
a gharcsinok (doszgar táltosok) a
Thátran monostorban sok-sok évezred óta működő tatrangok, thátosok
és a mahgar táltosok együttműködése után egy új szakrális jelkép jelent
meg: a Szeretet jelképe. Az ősi jelkép
a mindenséget jelentő KÖR, benne a
két háromszög az isteni hármasságot, a dualitást jelenti, ennek kiegészítése a nyitott körben elhelyezett
kettős háromszög a Szeretet jelképe,
amit a 6. ábra „a” rajza mutat. A
nyitott kör, vagyis másképpen a kapuknál, majd egyéb építményeknél
megjelenő jelkép/forma: a túlkörív
valójában a Szeretet jelképe, de
egyben emlékezés a valamikori életfa-szerepre is. Ezt mutatja a 6. ábra
„b” sematikus ábrázolása, de már a
székely-csángókapuba beillesztve.
Az ilyen, túlköríves kapuk először a
Kárpát-kanyarban, a mai barcasági
csángók területén épültek, innen terjedtek szét a Kárpát-medencébe, így
a Székelyföldre is. A patkóíves, de
főleg a túlköríves forma a szemnek
is igen kellemes, tetszetős építésiforma volt, így nemcsak a kapuknál,
hanem más építményeknél is elterjedt, mivel egyszerűsége mellett
szerkezetileg (mai szóval statikailag)
is rendkívül stabil volt. Érdekes mó-

don innen, a Kárpát-medencéből terjesztették elsősorban a doszgarok,
és a mahgarok/magyarok (a khara,
bhara, vhéra magyar törzsek), majd
a pelazgok, etruszkok, stb. szerte
a világ számos helyére. Ezzel (pl.
~m.e.10.000 év környékén) elérték,
hogy a kapuk által okozott mágneses? energia-hatásokat az eredetileg
életfából készült kapuk hatásának
néhány százalékára sikerült beállítani (vissza-növelni).
A csángók kapuja
A mahgar szakrális királyságok
utolsó, lecsengő szakaszában, a VI.
Mahgar szakrális királyság idején
kezdődött meg a visszatérések
korszaka. Ebből ki kell emelnünk a
bhaucha törzs hazatérését. [Erről
is részletesen a Csángók története
írásunkban olvashatunk.]
Megismerésük érdekében vissza
kell lépnünk a rendkívül régi időkre,
amikor egy mahgar/magyar törzs:
a chaga törzs sok-sokezer évvel
ezelőtt a Kárpát-medencéből eltávozott, majd Dél-Amerikában letelepedett, majd elszaporodása után ott
közel tízezer évig szakrális királyságban élt mint chaga népesség. Ennek
a népességnek hazatérő néprészét a
chágaók jelentették, egyik törzsük
pedig a bhauchák voltak.
A déli irányból ~m.e.4.400 körül
hazatérő, a nagy utat bejárt, már harcokban is edzett egyik chaágó-magyar törzset, a bhauchákat, az akkor
uralkodó Pevla mahgar papkirálynő
nagy örömmel fogadta. A Kárpátok
déli vonulatát, és a Kárpát-kanyart
ajánlotta fel a letelepedésük helyéül
azzal a feladattal, hogy a Kárpát-kanyar különleges, szakrális helyeit
óvják meg az idegen hatásoktól
a hazatérésük hosszú útja során
megszerzett harci tapasztalataikkal
és képességeikkel. Ezenkívül elrendelte, hogy a kiemelt nehéz feladatot
jelezze a kapuikra helyezett kettős
tető, valamiféleképen emlékezve a
búg-ok kiemelt védelmi szerepére.
A bháucha törzs így több mint tizenötezer év távlatából visszakerült

őshazájukba a Kárpát-hazába, és
elhelyezkedése után hamar beilleszkedett a kárpát-medencei magyarság közé, lélekszáma is szépen
emelkedett.
Őket tekinthetjük a barcasági
csángók ősének!
A matriarchátus megszűnése után
az utolsó papkirálynő fia lett az első
papkirály: Hargita. Uralkodása során már többször védenie kellett a
VI.Mahgar királyságot külső erők ellen, és ~m.e.4.060 körül ebben nagy
segítséget nyújtottak a bhauchák,
akiket ekkor már bharcháknak hívtak. A névváltozást talán elősegítette
az egyik, bhauchák által alkalmazott harci eszköznek, a mai nevén
parittyának a használata, amit még
Khánaánban ismertek meg, s aminek
egyik változatát bharicha*-nak nevezték. [*Az igen régen használatos
parittyafélék egyik változata a botos
parittya, ősi magyar nevén a bharicha volt, amivel, vagyis a kb.70-80
cm hosszú botra szerelt bőrdarabba
behelyezett 1,5-2 kg-os kővel, akár
200 m távolságra is meglehetősen
pontosan célba tudtak találni. A harci hatásosság kedvéért ritmikusan
egymást váltva hajították a bharichákat, a harcra felkészülést pedig
a táncszerű bhoricha jelentette.]
Hargita papkirály a bátor, hősies
harcért, a Kárpát-kanyar védelméért
különös megtiszteltetésben részesítette őket: mellükön viselhették a
khösöttyűket, s azon az ősi jelképet
is (lásd 7. ábrát). A férfiak mellükön
viselték, majd ebből alakult ki a
harci mellvért, később pedig a kézre
erősített pajzs. Kezdetben bőrből készítették, majd később elterjedtek a
részben fémből készült khösöttyűk.
A bharcha nők is viselték mellrészükön a sokkal kisebb, bőrből, majd
textilfélékből készített, kidíszített
khösöttyűket, ami még a közösség-

ben kivívott helyüket is mutatta.
A kárpát-medencei Mahgar szakrális királyságok ~m.e. 3800 körül
szűntek meg véglegesen, ezután
hosszú zűrzavaros időszak következett: az un. népvándorlás időszaka,
idegen népek érkezése, átvonulása,
uralma, továbbhaladása. A korábban jobb napokat látó lakosság
is megváltozott, a székelykapuk
építése, használata is lassan elmaradt, elfelejtődött, a régi kapuk
elkorhadtak, a más jellegű építmények elpusztultak, a régi szakrális
élet is csak néhány helyre szorult
vissza. A Kárpát-medencében, ill.
a Székelyföldön megjelenő népek
pedig egyáltalán nem ismerték az
ilyen különleges energia-sugárzó
kapuk használatát, de a patkóíves,
a túlköríves formavilág valahogy
mindig megmaradt.
Ebben az időben viszonylag különleges helyzetben voltak a bharchák,
nem tartoztak közvetlenül az őslakosokhoz, s az érkezésük idején elnyert
megkülönböztetett helyzetüket a
Királyság megszűnése után már nem
tudták érvényesíteni. Hosszú vándorlásuk, az évezredek alatt viszont
megszokták a szoros összetartást,
az összetartozás különleges erejét,
táltosaik, ill. Thatran monostor tatrangjainak, táltosainak tanácsára
megkülönböztetésük megerősítésére kapuik ívének a Kárpát-kanyarban
kialakult ősi, túlköríves jelképet választották. Területük határára az ősi
jelképet tartalmazó kettős tetejű kapukat építették (ezt mutatja 8. ábra
„b” vázlata), amit akár hordoztak
újabb területeikre is. Ez valójában a
későbbi csángó kapuk, a barcasági
csángókapuk ősi változata.
A Szeretet jelképének építési
formába beillesztését a 8. ábra „a”
vázlatával igyekezünk bemutatni.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
A kialakult, a szemnek is igen
kellemes túlköríves építési forma
elterjedt a Kárpát-kanyarban, a Kárpát-medencében, sőt a világ számos
helyén Kínától, Indiától, Közép-Ázsián keresztül a Kárpátokig megtalálható, a mohamedán építészetnek
pedig egyik legkedveltebb építési
módozatává, motívumává vált.
A chagák, vagyis a későbbi csángók több csoportban, külön törzsként való visszatérését a palócok,
a jászok visszatérése követte, de
számos más nép mozgása, megjelenése, tovább vándorlása is, ezért nevezhetjük a korszakot népvándorlási
korszaknak. A Kárpát-medencében
a magyar őslakosság (mahgar, szahaka/székely) még a visszatérések
ellenére is fogyatkozott, a mahgar
táltosok, mágusok is kihaltak, vagy
néhány rejtetten működő monostorba szorultak vissza. Kedvező
változást a keleti irányból érkező
magyar-rokon népek, a szkíták, vagy
pl. a hunok megjelenése okozta, akik
hozták magukkal az évezredekből
visszamaradt életfa-ismeretüket,
de legalábbis annak emlékét. Ekkor
került vissza Székelyföldre a ma Székely Áldozati Pohárnak nevezett ősi
szakrális relikvia is, amely eredetileg
szintén életfából, ill. annak gyümölcséből készült és több mint 35.000
éven keresztül a szahakák legszentebb és legféltettebb szakrális tárgya
volt, miként a magyaroknak később
a Magyar Szent Korona. A magyarok,
a szahaka-székelyek új erőre kaptak,
újból elkezdtek szaporodni, keresve-keresték régi emlékeiket. Ebben
nyújtottak némi támaszt az ősi székelyföldi Bhartotyág táltos-mágus
képző monostorok nyomokban

megmaradt képviselői (Tászok-tető/
Ditro/Gyergyóremete környékén),
ill. a hegyek között szétszórtan élő
táltosok/remeték, továbbá a Kárpát-kanyarban a Thátran monostor
körüli tatrangok/táltosok, akik csodálatos módon mégis megőrizték az
ősi tudás kicsiny szeleteit.
Erről az időszakról már beszámolnak – ha kissé másként is – a történelem lapjai és ezért a múltba való
barangolásunkat ezzel le is zártuk.
A harmadik korszak: napjaink
székelykapuja
A szinte elfelejtett életkapu/energia-kapu használat: a székelykapuk
készítése 600-700 évvel ezelőtt
szinte a semmiből újból előbukkant
a Székelyföldön. A kapukat többféle
fából készítették, először kezdetlegesebb kivitelben, majd fokozatosan
egyre gazdagabb faragott, vagy
festett díszítésekkel, míg az 1600as évekre lényegében kialakultak
a jelenlegi formák is. Akkumulátor
fának általában a tölgyet választották, akkumulátor alapzatnak pedig
válogatott köveket, vagy beton talpat. A székelykapukról készült számos tanulmányban ezt az időszakot
részletesen tárgyalják, már korabeli
írásos emlékekre is támaszkodva.
Ezekből kiindulva az alábbiakban
foglalhatjuk össze röviden a kialakult székelykapu formákat, díszítéseket, motívumokat, és feliratokat:
o Formai változatok: legegyszerűbb az un. deszkás, vagy leveles
kapu, ill. ezek kiskapus, nagykapus, valamint a kis- és nagykapus
(egybeépített) változatai, majd
a fedett formájú változatok is. A

fedeles kapu fejlettebb változata
már a kötött kapu (a zábé és
szemöldökgerenda közötti sarokerősítés), ill. ezek íves változata,
amivel a nagykapu, ill. a kiskapu
nyílása ívelt (patkóív, vagy túlkörív) formájú lesz. Újabb változatokat jelent, amikor a kiskapu
felett megjelenik a galambbúg/
galambdúc, majd a nagykapu
felett is, majd teljes hosszban,
majd ezek kötött formái is. Mert
valahogy mégis megmaradtak az
ősi búgok, ha más, vagy bizonytalan funkcióval is.
o Kiegészítésül megjelennek a
kiskapu melletti fedeles padok,
un. szakállszárítók.
o A díszítések helyei: a kapuzábé, a
szemöldökgerenda és a kiskapu
feletti négyszög a kaputükör, de
még a kötéseket, ill. a rögzítő faszegeket is díszítésekkel látták el.
o A díszítések módja: befaragások, kifaragások és festések
o A díszítőelemek rendkívül változatosak: égitestek (nap és
hold) madarak, kelyhek, felfelé
haladó növényi motívumok, pl.
rózsa, levélfüzér, tulipán, boldogasszonylevél, palmetta, életfa
motívum, stb., sőt még ország-,
város-, vagy nemesi címerek is.
o A feliratok lehetnek: a készítők
nevei, évszámok, a gazdanevek,
ezenkívül jókívánságok, vagy
üzenetek a betérőknek.
A székelyek pedig szeretik építeni,
szeretnek kiülni a kapuk elé a „szakállszárítókhoz”, és a ráírt üzenetek
is az ősi tulajdonságokra való emlékezést hozzák ki valahogy – belső

indíttatásokra. Ezek közül emeltünk
ki néhányat a székelykapu-felirat
gyűjtésekből:
Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez – testvér – ne
légy hűtlen soha.
Házad lehet bárhol, de hazád
csak itt.
Béke a bejövőre, áldás a kimenőre!
A béjövőnek szállás, a kimenőnek
békesség.
Békesség a bemenőknek, egészség a kimenőknek.
Isten hozott. Ha mész, Isten legyen
veled.
Ha jó szándék hoz, e kapun bejöhetsz, különben az úton fel s alá
elmehetsz.
Szíves vendéglátó e kapu gazdája,
A hazug s álnokot végképpen kizárja
Szerető hív barát kapumon béjöhecz Álnok hizelgő rosz barát kapum
előt elmehecz.
A jó ember béjöhet A rossz ember elmehet [http://szekelykapuk.
com/a-szekelykapu/kapun-talalhato-feliratok/, és http://csedoattila.
blogspot.hu/2010/01/szekelykapuk-kaputukrok-kapureszletek.html]
Tekintsük át a fenti összefoglalást,
s megállapíthatjuk, hogy a székelykapuk megőrizték az ősi életkapuk
korábbiakban megismert formavilágát, az íves kialakításokat: főleg
a patkóíveket, de a túlköríveket is.
Megőrizték valamilyen mértékben a
valaha volt élettani hatásokra emlékezeteket is, sőt még a védelmi, ill.
eltaszító, elriasztó hatásokét is, vagy a
fedeles padokon a „szakállszárítókon”
tartózkodás kellemes belső érzéseit.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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A

székelykapuk-csángókapuk
rejtélye

(Folytatás a 3. oldalról.)
Viszont elszakadt a kapuk szemöldök gerendája fölé épített szerkezet
az ősi funkciótól, a galambdúcok
mást jelölnek, bár a (galamb)búg
elnevezés mégis utal egykori védelmi szerepére.
A csángókapuk formavilága
A Barcaságban, különösen barcasági csángók által lakott Hétfaluban
is elterjedtek a székelykapuk, pontosabban a csángókapuk. Bár első
látszatra hasonló felépítésűek, tehát
amiket jellemzőként felsoroltunk a
székelykapukra, azok többsége a
csángók területén is megtalálható
csángókapukra is érvényesek, de
fontos különbözőségeket is megállapíthatunk:
o A nagy kapukon nincsenek
fedelek/galambdúcok, a zábék
is alacsonyabbak, és nincsenek
hosszú homlok gerendák sem,
tehát a kapuk megjelenése eltér
az ismert székelykapuktól.
o A kiskapukon a fedelek, galambdúcok teljesen más formájúak:
ugyan egy tetőzettel, de kettős
eresszel vannak ellátva, ami
teljesen eltér a Székelyföldön
található egy-, vagy kétsoros galambdúcoktól, amelyeken mindig egy ereszes tető található.
o Mivel nincsenek nagykapu áthidalások, tükrök, így a díszítések
is kevesebbek, a feliratokra is
kevesebb hely marad.
o A csángókapuknál az egyszerűbb
a patkóívek mellett gyakrabban
alkalmaznak túlköríveket.
o A nagyon szép túlköríves formák
gyakran megjelennek az egyéb
építményeikben is.
Ha a korábban megismerteket
végig gondoljuk, – milyen csodálatos
a barcasági csángófaluinkban az,
hogy ősi kialakulásuk, első elterjedésük után még több ezer évvel
is megtalálhatunk kettős ereszes,
patkóíves, túlköríves kiskapukat, és
a pálcatagos túlköríves ablakokat.
Magyar Adorján már hivatkozott
könyvében bemutatja a pálcatagos túlköríveket, a szegdeltíveket,
amelyek szép, tetszetős formájuk
miatt a faépítészetben elterjedtek.
Egy öt pálcatagos túlkörívet mutat
be a 9. ábra sémája. Látható a 8.
ábra sémájával való hasonlósága, a

túlkörív ugyan igen szemrevaló, de
a kiinduló szakralitása, amelyet a
kettős háromszög, és az ott elhelyezett pálcatagok jeleztek, megszűnt.
Magyar Adorján külön kiemeli, hogy
a székelyföldi faszerkezeteknél, de
máshol már a kőépítményeknél, pl. a
mohamedán építményeknél öt, vagy
több pálcatagos csodálatos túlköríves kialakításokat találhatunk.
A Tanorok
Érdekes módon a Kárpát-medencében, a Székelyföldön, és a
Barcaságban megőrződött az ősi
életkapu, a Thanor kapuk világa, ha
kissé megváltozott formában is. A
Magyar Néprajzi Lexikon szótára az
alábbi meghatározást adja a tanorok
szóra: „1. kerítés a falu körül vagy
valamely állandó, egyéni birtoklású
terület elhatárolására (falukerítés); a
falu közelében lévő árkolás a marhák
ellen; a szőlőhegy mezsgyéje. Tanorok kapu: a faluvégi vagy a mezőre
vezető kapu (innen: vetéskapu) és
általában a sövény (kerítés) kapuja.
– 2. Maga a körülkerített terület. Az
irtással keletkezett telepes falvakat
kísérő tipikus elnevezés, földrajzi
név. Ilyen értelemben használatos a
tanorokszántó, a kertek alatt húzódó
szántóföld. Tanorok a kisebb-nagyobb szénatermő, kaszáló hely, a
faluban vagy a falun kívül levő füves
kert. Az ezekről a helyekről kaszált,
legjobb minőségű széna a tanorokszéna. Ez a neve némely vidéken
(pl. Kiskunság) az állatok őrzésére
elkerített helynek, a karámnak, akolnak, a Székelyföldön a falun kívüli
zárt kertnek is. [http://mek.oszk.
hu/02100/02115/html/5-394.html]
Tehát több ezer évekkel később,
még napjaikban is sok helyen a
különleges kaput, vagy a mögöttes
területet tanorok-nak nevezik. 40-50
évvel ezelőtt Hétfaluban még kettő
megnevezése megmaradt: Bácsfaluban és Hosszúfalu-Alszegen. Tanőrök, than-őrök… örök-tanok… stb.

a keletről érkező rokon-népektől
tanultuk, ismertük meg.
A nagyon régi időkben való különleges barangolásunk során megtudtuk, hogy itt, a Kárpát-medencében
legalább 50-60 ezer évvel ezelőtt
magyar népek (zsuábukok, szahakák, később mahgarok) laktak. Itt
alakult ki az életfából az életkapu,
amely sok-sok ezer évvel ezelőtt a
patkóív formát is bevezette. Azt is
megtudtuk, hogy a túlkörív szakrális
forma is itt került alkalmazásra az
életkaput pótló kapu/székelykapu
formáiba. Eszerint a patkóív, túlkörív
formai beépülése földi életünkbe
innen a Kárpát-medencéből indult
ki – vagy valahol máshol? A kérdés
eldöntését ezek után rábízhatjuk
az olvasóinkra. De megjegyezzük,
hogy a kérdés, a történet bizony
nagyon összetett, és végkifejletét
az élet kavalkádja bizony nagyon
összekuszálta.
Az viszont biztos, hogy a székelykapuknak, és a csángókapuknak
megjelenése, mondjuk ki: újra
megjelenése és elterjedése, sajátos
formája, szerepe, az építő emberek,
a székelyek, vagy a csángók legbelső énjükből előbukkanó kötődése
– egyedülinek tekinthető szerte a
világon. A miértekre, a feltehető
kérdések többségére a székelykapuk, a csángókapuk most megismert
őstörténete ugyan teljesen újszerű,
de elfogadható magyarázatokat
szolgáltathat. Mindenesetre a széke-

lyek és a csángók sajátjuknak tekinthetik kapujukat, annak különleges
kialakítását, a szépízlésüket, és
igazán büszkék lehetnek az ősiségbe
visszanyúló magas kultúrájukra, –
amit napjainkig csodálatos módon
megőriztek.
Érdekes momentumként ismertük
meg az ősi bharicha harcmodort, a
botos parittya egyik változatát, és
bhoricha táncot ennek gyakorlására,
ami napjaink rejtélyes eredetű, de
egyértelműen csángó borica táncának őse volt. Ugyancsak megtudtuk,
hogy a khösöttyű az ősi időkben mi
volt, ami mint kösöntyű, a csángó
asszonyok büszkén viselt melldísze.
Örömmel tapasztalhatjuk, hogy a
csángó kösöntyűk készítése újból
megindult, és Sípos Gaudi István
keze alól szebbnél szebb kösöntyűk
kerülnek ki hazai, sőt külföldi érdeklődők nagy gyönyörűségére.
S bizony nagy örömmel töltene
bennünket, ha Sipos Gaudi Istvánhoz (aki újra megteremtette a csángóöv és csángókösöntyű gyártási
technológiáját) hasonlóan csángókapuk készítésére is elhatározhatja
magát egy elhivatott csángóember,
egy mester, és lakosságunk érdeklődése alapján, mindegyikünk
gyönyörűségére a Barcaságban,
pl. Hétfalu utcáin, – de talán leghamarabb a templomaink vaskapus
bejárata helyett – szebbnél szebb új
csángókapukat lehet majd látnunk.
(Vége.)

Néhány további gondolat
Cikkünk elején a bevezető részt azzal hagytuk nyitva, hogy a patkóíves,
túlköríves kapu, építési módozat,
ízlés a Kárpát-medencében keletkezett-e, s innen terjedt szét, – vagy
valahol keleten, pl. Belső-Ázsiában
keletkezett, és a magyarok, székelyek, csángók onnan hozták, ill.
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