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A

c s á n g ó k

(Folytatás előző lapszámunkból.)
„Berzsenyi Dániel az MTA-tól függet
lenül, önállóan is kutatásba kezdett, ered
ményeit így foglalta össze: Bukdozásaim
haszon nélkül nem maradtak, sőt örömest
tapasztaltam, hogy a magyar nyelv tán az
egész óvilág nyelveinek gyökere és anyja.
Ám mindez, és még oly sok minden,
kitöröltetett a köztudatból, főképp a 48as szabadságharc bukása, különösképp a
Kiegyezés után. Mindennek ára van. De
a lényeg nem tűnhetett el. Vagyis aki különböző nyelvek szótárainak tanulmányozásába kezd, elkerülhetetlenül önmaga is
hamar rá kell döbbenjen: a magyar nyelv
a mai műveltséget kiérlelő, megteremtő
ősnyelv. Hadd idézzem itt Teller Edét,
akiről igazán nem mondható, hogy ne
rágta volna meg minden egyes kiejtett
szavát. Teller Ede két évvel halála előtt ezt
mondta Pakson: .... Új jeles felfedezésem,
miszerint egy nyelv van, s az a magyar. (
Mai Nap , Budapest, 1991. 9.)
Nyilván tanulmányozta az egyes nyel
vek szavait, s rájött, hogy ami véletlen
szerűen elszórt kis foltokban, összevissza
hemzseg a különböző nyelvekben, mint
árvízkor a sodralék a víz színén, az mind
együtt van a magyarban, egységes épít
ményt alkotva. A következtetés kézen
fekvő.
Egyszóval: ami egykor természetes,
hivatalos tudományos ismeret volt, az
kitöröltetett a magyarság agyából, és ez
az oka néhány olvasó tájékozatlanságá
nak – vagyis nem az ő hibája. Tehát nem
az én állításom meglepő, hanem az az
eseménysor elképesztő, ami miatt ma le
hetetlennek tűnik sokak szemében az áll
ításom. A kételkedők gondosan végig vitt
megtévesztés áldozatai. Hadd említsek
egy példát a nagy félrevezetések közül.
Közismert, hogy a szláv ábécé kitalált
ábécé. Azt viszont nem tanuljuk, hogy a
ma szlávnak nevezett nyelv ugyancsak
mesterséges alakítmány. Erről szemér
metesen hallgat a fáma, egy fűszál sem
rezdül. Akkor én most megtöröm a
csendet és beszélek. A szlávnak nevezett
nyelv: a szolganépek (Eredetileg szkláv,
vagyis rabszolga, az isten rabjai. A 19.
sz.-tól jelenik meg a szláv formában. A
szkíta-magyarok keleti nyelvjárásaiból
gyúrták egybe a nyelvet. BL.) számára
egyházi szertartásokhoz leegyszerűsített
– magyar nyelv. Ennek görcsös leplezé

séhez oly fontos, hogy elhitessék, s napról
napra sulykolják belénk, alázatos, nagy
magyar segédlettel: a közös szavakat mi vet
tük át a szlávoktól, s nem ők tőlünk. S ezért
hitetik el az emberekkel, hogy minden ezzel
szembeni észrevételük tévedés, szamárság.
Ez a szláv múltteremtés (hiánypótlás)
egyik nagy manővere, másként mondva:
sarokoszlopa. Csak két kis példa ennek iga
zolására, emlékezvén a szovjet elnyomásra.
E kis bemutatóhoz csak annyit kell
előzetesen megjegyezni, hogy természe
tesen nem a mai, hanem a régies magyar
nyelvet kell keresni.
Régen előszeretettel ejtettek magán
hangzót a szó végére. Így például a kéz
kezi, vér veri, víz vezi, s ehhez hasonlato
san a szöv szövi volt. S most tessék csak
így, i-vel, tehát régiesen kiejteni a szövet
szót (miből a szövet-ség szó is). Ez lesz
belőle: szöviet. Tehát a szovjet szó szép,
régi magyar szó. Minden részletében
kifogástalanul magyar szó. Most pedig
vegyük ennek méltó párját is, hogy lás
suk, itt koránt sincs tévedés. Ehhez tudni
kell, hogy a társ szó valójában táros. Tel
jesen természetes hangkiesés ez, például:
csurog–csurg, forog–forg, három–harm.
Táros jelentése: az a tárosom, társam, akivel egy tárba, egy térbe (tehát lényegében
egy fészekaljába) tartozom, akár szellemi
értelemben is. Továbbá minden alapszavunknak ősi idők óta van v-s párja. Ilyen
az előbb említett sző–szöv, de ki ne tudná
folytatni a sort: ló–lov, kő–köv, tó–tav,
lő–löv, hő–hev stb. Így adódik, hogy sok
bővített szavunknak van v-s és v-nélküli
párja, és ezek a párok csak kiejtési változatok, jelentésük egész pontosan ugyanaz.
Például: csűr–csavar, zár–závár, zűr–zavar, ker–kever, szól–szaval(!), zaj–zsivaj,
héj–hüvely, rótt–rovott és így tovább. S
most tessék csak kiejteni v-s párjával a táros szót! Ezt kapjuk: tavaros. S így adódik
nekünk a szép magyar szovjet szó mellé a
szintén szép és szintén kifogástalanul ma
gyar tavaris szó is. Aki magyar szemmel
böngészi pl. a szlovák szótárt, alaposan
megdöbben: szemszögünkből nézvést
szétesett magyar nyelv az, alfától ome
gáig. Ami van benne, az mind magyar,
kivéve a latin, s a mai angol átvételeket.
De ennek az ellenkezőjét tanuljuk. A va
lóság efféle, erőszakos feje tetejére állítása
régóta folyik. E tudósi hamiskodás, me
rénylet ellen tiltakozott Arany János is, épp

a tótokat említvén (Az orthológusokra):
Kisütik, hogy a magyar nyelv
Nincs, nem is lesz, nem is volt,
Ami új van benne mind rossz,
Ami régi, az meg tót.
Így talán már végképp megérti az ol
vasó, hogy miért nem javallt magyar em
bernek elmerengenie azon, ami a szótárak
böngészése közben szemébe ötlik (mit
ötlik: kiszúrja a szemét) és különösképp
ellenjavallt logikus következtetéseinek
közzé tétele. Mert mindez kiderülne.
Történészeink, nyelvészeink szennyesé
nek kiteregetése után most pedig térjünk
vissza a kiinduló témára.
A fent említett cikkemben felsora
koztatott bizonyítékok, és a belőlük
levont következtetések a legszigorúbb
matematikai igényt is kielégítik (végül
is némiképp szakmabeli vagyok). Ám
jó, tegyünk ehhez még valamit, de akkor
már sakkozzunk, s adjunk az ellenfélnek
mattot két lépésben. E végjátékhoz első
lépésben két szót, a másodikban pedig
néhány viszonyszót mutatok be. Ennyi
önmagában is elegendő lenne állításom

bizonyítására.
1. Sok ógörög szó több alakban is sze
repel a szótárban. Ennek oka az, hogy
az egyes területeken élők nem törődtek
azzal, hogy mások milyen helyesírással
írnak, továbbá volt épp elég nyelvjárás
is. Például egyazon ógörög szó két alakja:
pith és pisz. Ma e szót így írjuk, ejtjük: bíz,
egyes szavakban ékvesztéssel: biz. Ezzel
az ógörög szó jelentését is megadtam. A
másik példaszó: oür = űr. Ehhez tudnunk
kell, hogy például az ógörög oür = űr, oür
= őr, oüsz = ős stb. szavakban lévő kettős
magánhangzó régi jellegzetesség, pl. áot
= át, sounkáot = sonkát, raoz = ráz. Tehát
ne a mai, budapesti nyelvjáráshoz igazított helyesírást kérjük számon eleinken.
Továbbá a régi beszédünkben nem volt
s, csak sz, tehát a mai s helyén is mindenhol sz állt, s ez a teljes mértékű selypes
beszéd egyaránt jellemző a csángókra és
az ógörögökre. Például csángó mesze =
mese, ógörög mókosz = mókás. S most
ilyen szemmel vessük össze a bíz és az
űr szógyökökből épült szavakat:
(Folytatása a 3. oldalon.)
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2. oldal
Diáksarok

Kr eatív

Félkalap
2009. Tombol a vihar. Zuhog a zápor.
A rossz jegyek cseppenként potyognak s
csúnya székeket pacáznak az ellenőrző
könyvekbe.
Ellenőrző könyvek, tankönyvek, há
ziolvasmány, matekfüzet, dolgozatok...
kifulladtam, kimondani is nehéz. Nem
is lehet kifejezni a magasztos érzést ez
„édes” szavak hallatán.
E csodálatos szóförgeteg a „boldogság”
röpke szárnyain röppen felém és az öröm
szívszaggató eufóriájába fullad. Mi, apró
méhecskék a boldogtalanság sötét fenekéből
próbáljuk kihúzni beszorult fullánkjainkat,
s kiszabadítani elménket a szellem ke
lepcéjéből, mely nem más, mint az iskola.
A versenyek hatalmának groteszk képe
a szomorúság mély extázisába ejtett. Itt,
ebben az idegen világban minden más.
A madarak sem úgy csicseregnek, mint
otthon. Csúnya cinege, még itt is a művészi jelzők, stílusalakzatok, s a száraz
epika nyelvén „kelepelsz”! Hiába, az
irodalom is csak otthon ízlik nekem. Én
is, úgymond egy apró cinege vagyok,
nem is, csupán egy szürke veréb, aki
a magyar tantárgyverseny, a Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny országos
fordulójának, valamint a román és matek
olimpiák megyei fordulóinak etetőiről
próbálok egy-két búzaszemet elcsipegetni
a mord téltől.
Volt, hogy a siker piócái akaratlanul is
rám tapadtak, s kiszívták véremből a bal
szerencse utálatos váladékát. Máskor meg
elhibázták, s véletlenül a szerencse életmentő elixírjét is kiszippantották belőlem.
Repültem egyik versenyről a másikra,
egyik dolgozat-teremből a másikba, egyik
szobából a másikba, egyik ágyból a má
sikba. Nemcsak én, hanem néha a párnák
is keringésbe lendültek a versenyek gra
vitációs mezőiben, sokszor egy-egy apró
meteoritba, üveglámpába is beleütköztek.
A magyar tantárgy verseny udvarhelyi for
dulóján learattam a 6.helyezés dicséretét,
de a lámpát is a szobám mennyezetéről.
Nincs mit tenni, a 6-os az ördög száma.
Azóta nem párnaháborúzom. (Nehogy
elmondjátok tanáraimnak!) Meg sem
fizettem az okozott kárt, inkább ráálltam
a mozgólépcsőre, mely a versenyek fer
geteges, de ugyanakkor előkelő világából
levezetett a földi valóság szürkeségébe.
Mindenütt jó, de a legjobb otthon. Még
a gólyák sem vándoroltak annyit Afrikáig
és vissza, mint én Kolozsvártól haza, s
onnan Udvarhelyre. Pedig én, kisveréb
még költöző madár sem vagyok.
Minek akkora felhajtás? Egy hegyi vá
ros, egy váracska meg egy udvarhely nem
tud elcsalogatni egy igazi lokálpatriótát,
mint amilyen én vagyok.
Rég volt, szép volt, de minden mese
egyszer véget ér, a Világ erre úgyis rá
sem legyint, azt se mondja, félkalap. S ha
mondaná is, azzal sokat nem érne, hiszen
egy egész kalap is átázik a záporban,
nemhogy egy fél!
Jani András (George Moroianu
Középiskola, VIII. o.)

H É T F A L U

s z ö ve g ek
Hová dugtátok a napot?
Egy szép májusi délben, mikor jöttem
haza az iskolából a barátnőmmel, Réká
val éppen arról beszélgettünk, hogy mi
lyen szépen süt a májusi nap. Ám ekkor
úgy besötétedett, mintha éjjel volna.
– Réka! Hol vagy? – kérdeztem, mert
nem láttam sehol.
– Itt vagyok melletted!
– Ki dugta el a napot? Biztos Zsuzsi
és Andi hátulról!
Megfordultunk.
– Hová dugtátok el a napot? – kérdez
tük egyszerre négyen egymástól.
– Én sehova! – feleltük újra egyszerre.
– Né, megint világosság van!
– Igen, most hazamehetünk – örven
deztük.
Amikor hazaértem, szüleimtől meg
tudtam, hogy a hold eltakarta a napot
és ezért lett a nagy sötétség.
Jónás Henrietta (Zajzoni Rab István
Középiskola, V. o.)
Aki kitalálta az iskolát
Egyszer régen, született egy fiú. Ez a
fiú kezdett nőni. Eljött az idő, amikor
négy éves lett. Kellett menjen az óvodába. Egy kicsi esze sem volt. Mondták
neki, hogy vigye oda a széket, ő hozta
az asztalt. Egyszer azt mondja az óvónéninek:
– Valamit ki akarok találni!
– Nagyon ügyes vagy! – röhögte az
óvónéni, gondolta, hogy csak viccel.
– És mit fogsz kitalálni?
– Háát... – gondolkozik, öt perc múlva
azt mondja – iskolát!
– Hát neki tényleg nem volt egy kicsi
esze sem...
Miután megnőtt, fel is építette az isko
lát. Mi most miatta kapunk iskolakerülés
miatt hiányzást és rossz jegyet, ha tanulás helyett eljátszodjuk a napot, s akkor
is írjuk a féléviket, ha nem akarjuk.
Bute Renáta (Zajzoni Rab István
Középiskola, V. o.)
2. hely
Ma, március 6-dikán (2009), a Zrínyi
Ilona Matematika verseny, díjosztója
van. A héten küldtek meghívót nekem,
hogy bekerültem az első 8 helyezett
közé! Hát elmentem.
Apukám elvitt engem a 8-as iskolába,
a díjosztóra. Mikor meghallottam, hogy
a 4-ik helyezettek felsorolásában nem
hallom a nevemet, már megörvendtem.
Most következik a 3-dik hely, és még
mindig nem hallom!
2-dik hely! Mert az osztálytársam,
Boti, több pontot kapott, mint én és ő
az első, ez biztos. Gratulálok majd neki,
ha végeztünk.
Büszke vagyok magamra, mert sike
rünk iskolánknak is jó.
Jakab Edina (Zajzoni Rab István
Középiskola, V. o.)
A maszkkészítés
Egy nap, mely oly volt, mint más
napok az iskolában, bejön az osztályfőnökünk és azt mondja, hogy szombaton
munkanap lesz sokféle foglalkozás
közül választhatunk.

Én azt gondoltam, nem megyek el
egyikre sem, de miután hazamentem,
és elkezdtem ebédelni, akkor támadt
az a gondolatom, hogy el kell mennem
színjátszásra, és ha már oda megyek,
miért ne mennék a maszkkészítésre is.
Másnap, mikor felkeltem, nem gondol
tam másra, mint amit ott fogok csinálni.
Közbe-közbe még be-be jött egy-két
gondolatszikra, de nem tudták legyőzni
a mély izgalmamat. Míg gondolkoztam,
nem is vettem észre, hogy eltelt az idő. El
kellett mennem. Elmentem. Mikor odaér
tem, megláttam a fakérgeket. Szépek vol
tak, csiszolva olyan bámulatosnak tűntek.
Elkezdődött. Gyorsan be is fejeződött.
Jó kedvvel mentem haza.
Alig vártam a színjátszást.
Aki nem hiszi, kérdezze meg a bará
taimtól.
Gyulai N. Zoltán (Zajzoni Rab István
Középiskola, V. o.)
Egyenfül
Ma a suliban megszabták, hogy ezentúl minden gyerek be kell hogy fesse a
fülét feketére.
Én nem akartam befesteni, de muszáj
volt, mert ha nem, akkor beírnak hiány
zónak.
A tanároknak bezzeg nem kellet befes
teniük a fülüket! Ez így nem igazságos!
Hazamegyek, és ha ezt elmondom a
szüleimnek, akkor biztos, hogy hatost
dobnak.
Reggel, miután felkeltem, anyum kül
dött, hogy fessem be a fülem feketére.
Mentem, de hirtelen nem akadt ötletem,
mivel fessem be. Végre észrevettem a
fekete kariókát, ami megmentett.
Mikor beléptem az iskolába, elfogott a
kacagás, mert minden társam füle fekete
volt. Beültünk a padokba. Bejött a tanár
úr. Ekkor vettük észre, hogy hiányzik
Miklós. Éppen, amikor be akarták írni
hiányzónak, akkor kopogott be festetlen
füllel.
Csuka Róbert (Zajzoni Rab István
Középiskola, VII. o.)
A II. tömösi csata
A szorosnál, a Tömösi-szorosnál
1849. június 19-én jöttek az osztrákok
és az oroszok. Az ellenfél a magyarnak
10-szerese volt. A magyarok nem ijedtek
meg, pedig az ellenfélnek sok ágyúja
volt.
Kis Sándort megsebesítették és leesett
a lováról. A ló elfutott a Brassói Tér
parancsnokság elé, amiből az ottaniak
tudták, hogy a magyarok vesztettek.
Eközben Kis Sándort felemelték egy
székre, és ő onnan irányította a magyar
hadsereget. A harcot így is elvesztették.
A csapat fele elmenekült Hétfaluba,
a másik pedig Szentgyörgy felé. Kis
Sándort elfogták. A gyűrűje ékköve
alatt mérgező por volt, amit egy brassói
gyógyszerésztől kapott. Mikor megtudta, hogy az oroszok át akarják adni az
osztrákoknak, ezt bevette és meghalt.
Ebben a csatában kevés hétfalusi vett részt.
Jónás Henrietta (Zajzoni Rab István
Középiskola, V. o.)

XV. évf. 7. szám
Szerkesztőség

Hétfalusi hírek
A Hétfalusi Magyar Művelődési
Társaság pályázati úton egy korszerű
számítógépet nyert az eTransylvania
Egyesülettől a Zajzoni Rab Iskola
csern átfalusi épületében működő
eMagyar Pont jobb műszaki felszere
lése érdekében. Így most már három
számítógép, egy honlapszerver, fax,
nyomtató várja az internetezni vágyó
kat! A terem felújítása folyamatban
van, hamarosan új lehetőségekkel be
indul az átszervezés miatt pár hónapja
nem működő Hétfalu honlapja is a
www.hetfalu.ro címen.
*
A hónap elején megjelent Romániai Magyar Évkönyv 2007–2008
(Szórv ány Alapítvány, Temesvár,
2009) tartalmazza Kovács Lehel
István 24 oldalas összefoglaló tanul
mányát Művelődési élet Hétfaluban
1990–2008 között címmel. A tanul
mány Hétfalu rövid bemutatása után
(Hétfaluról) elvégzi a hétfalusi ma
gyar civil szervezetek seregszemléjét,
kitérve ezeknek 1873-tól kezdődő
nagy múltjára is (Hétfalusi civil szer
vezetek), majd felsorolja és elemzi
az 1989-es változások után történő
fontosabb eseményeket, próbálkozásokat, a művelődési élet szervezését
(Rendezvények, fontos események). A
tanulmány áttekinti a Hétfaluban meg
jelent könyveket és újságokat (Könyv
kiadás, sajtó), az itt megszervezett
kiállításokat (Kiállítások, tárlatok),
majd összegzi az elemzést (Összefog
laló) és jegyzetekkel látja el ezt.
Az évkönyv bemutatója 2009. július 17-én volt Tusnádfürdőn, a XX.
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor keretében. A kötet fejezetei: A demokrácia útján, Adatok
és folyamatok, Nyelvünkben élünk,
Társadalmi kihívások és válaszok,
Kronológiák, dokumentumok.

Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Barabási László

H É T F A L U

A csángók

ógörög:
magyar:
pith, pisz
bíz
pisztósz
biztos
piszünosz
bizonyos
pithanótész
bizonyítás
pisztószisz
biztozás: megerősítés,
ma: biztosítás
oligopisztosz aligbiztos, ugyanis
ógörög olig = alig
oür űr
oürosz üres (űr-es)
oüreól űröl: vizel, ma inkább így mondjuk: ürít, azaz űr-ít
oürészisz
űrözés = z>t: ürítés,
azaz vizelés
oürán(osz)
űreny, azaz űr: világ
mindenség, égbolt; olyan képzésű szó ez,
mint pl. a heveny, sovány, mellény szó
Oüránosz
Űrenyész (Uránosz), az
űr istene; olyan képzésű szó az űrenyész,
mint pl. az aranyász
oüránopetész űrből pottyant: oür =
űr, pet = poty, pl. potya, potyog
oüritikosz
üritékes: sokat vizelő,
oly képzésű szó ez, mint pl. a verítékes =
sokat verítékező
Kérem, itt nem csak, hogy a két alapszó
külön-külön is megvan a nyelvünkben
is és az ógörögben is, hanem mindkettő
szó ógörög bővítményeiben a nyelvtan
is tökéletes összhangban áll egymással
is, és mindkét csoport a mai magyarral
is. (Ki nem látja fenn?) Ez hibátlan, meg
nem ingatható, három lábán biztosan álló
bizonyítéka a teljes, legmélyebbig hatoló
egyezésnek. Hogy a vizelést ma nem úgy
mondjuk, hogy űrözés? Hogy az űreny
potyos-t ma úgy mondjuk, hogy űrből
pottyant? Ám nem értjük-e meg? Pedig
ötezer év nagy idő…, s ez alatt bizony
joggal születhettek ilyen eltérések is, mint
pl. aggódéól = aggódik, aggódia = aggo
dalom, de ismét kérdem: nem értjük-e?
(Természetesen ennél sokkal nagyobb
változások is vannak, jelentősek is szép
számmal, továbbá számos kifejezés is,
éppen a sok-sok évezreden át tartó fo
lyamatos mondogatás közben egészen
eltorzult, pl. kataoütészisz ma gutaütés,
avagy entha kai oütha ma hinta-palinta.)
Aki itt véletlent kiált, az vagy elképesz
tően hiszékeny, vagy annyi gyalázatot élt
át élete során szegény, hogy a számára
jót már csak dajkamesének véli, vagy
pedig rosszban sántikál. Mert láthatjuk:
a fent leírt szavak közötti különbséget
főképp csak a lágyabb ógörög korabeli
kiejtésünk (vagy akár csak az ógörög ábé
cének a mai ábécétől való, nem is kicsiny
eltérése, valamint a másféle helyesírási
szabályzat) adja.
S kérdezem a bíz és az űr szavakra
épülő, fenti szómutatványok összecsen
géséről: ha nem így lenne, lehetne-e? De
nem is értem, miért kell ezt még bizonyí
tani? Ott van fenn.
2. A viszonyszavak nem kapnak sok
tiszteletet, holott eleven és fontos lé
nyecskék, s a lényeg: sok van belőlük
és rendszert alkotva behálózzák a teljes
nyelvet. Olyan kötőanyagok, mint a
malter a téglák között. Tehát e rendszer

lényegi azonossága a két nyelv azonosságát jelenti. Olyannyira, hogy ha ebben
még csak nem is nagymértékű, hanem
csak valamilyen számottevő mértékű
egybeesés állapítható meg (márpedig az
ógörög-magyar egyezés majdnem teljes),
akkor az pusztán önmagában is bizonyítja, hogy egy és ugyanazon nyelvvel
állunk szemben. Vagyis sok lúd disznót
győz. Íme a sok közül néhány viszonyszó
azonossága, betűrendben: ai = aj, vajh,
alla = ellen(ben), ám = ám, áth = át, áthi
= áti (túli, Göcsejben ma is áti), de =
de, e = ez, eg = (m)eg (pl. egkarasszól =
megkarcol), é = é (kérdőszócska), égon =
igen, ei = ei, eia = ejha, eithe = ejde, el =
al (pl. elasszon = alacsony), elatt = alatt,
e mé = eme, íme, éntha-ütha = ide-oda,
eo = ó (régi, avult), épán = éppen, iszon
= hiszen, ki = ki (aki), mán = mán (pl. „ez
mán igen”), megasz = magas, mogisz =
mégis, nai = na, bizony, nó = ne, nem,
nü = no, nos, nüni = naná, óde = oda, pl.
odéól = ódal(og), oioi = ajaj, olig = alig,
othen = ottan, oütha = oda, ó ti = ó de,
osz = az, thén = tán, s még egy, ma már
csak egy szóban használt viszonyszó,
csattanónak: üpo = hupi (alul, lent, pl.
hupikék, értsd: a szín ereje lent van, tehát
alig kék, világos kék).
Ezzel vége a játszmának: matt.
Amit itt bemutattam, csak az egyik ága
a ködből egyre inkább előbukkanó hatal
mas tölgyfának. A legnagyobb meglepe
tések még csak ezután jönnek.”
*
Volna egy rövid hozzáfűzni valóm
Varga Csaba anyagához. Két évvel ezelőtt
elmentünk egy moldvai csángó faluba,
ahol régi ismerőseim éltek. Beszélget
tünk. A lányom észrevette a csirkéket.
Odaguggolt közéjük. A gazdaasszony
megkérdezte tőle: – sipök ó pislenkék?
Ezt mai magyar nyelven úgy mondanánk,
hogy szépek a csirkék?
1. Milyen furcsán beszél a csángó?
Nem is magyar az ilyen. Kimegyek az
udvarra. Magdi néni eteti a csirkéket.
Hívogatja. De furcsa módon. Nem azt
mondja, hogy csir, csir, csir, hanem,
hogy pi, pi, pi. Tehát mégsem a csángó
nyelvvel van a baj.
2. A csángó nem átöltözik, hanem át
változik. Miként változik át az ember?:
öltözködéssel. Megint megmosolyoghat
juk a furcsa nyelvű csángót. De azelőtt
képzeljük magunkat sötét estélyi ruhában.
Szépen megfésülködve. Érezzük át a
hangulatát. Hogyan viselkedünk ilyen
külsővel? Aztán gondoljunk bele, hogy
pizsamában vagyunk egy ünnepély kellős
közepén. Ugyanolyan embernek érezzük
magunkat? Ugyanúgy viselkedünk? Az
öltözködés átváltoztatja énünket.
Csak két példa volt. Végül lányomat
az ölébe vonta az édesanyja és elkezdett
románul beszélgetni a csángókkal, mert
egyszerűen nem értette, amit azok ma
gyarul mondtak. Számomra természetes
volt, mert gyerekkoromban nagyon sok
időt töltöttem csángók között. Kitűnő bor
termelők, búzájuk abban az időben utol
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Bivalylegelő vagy Bivalyrét: A Csipkés keleti oldalában fekvő rét, a bivalycsorda legelő helye. E nyelvjárásban a bivaly állatnevet bihaj alakban ejtik.
– Írja Árvay József A barcasági Hétfalu helynevei című könyvében.
Román–angol kétnyelvű tábla a Főúton, amelyről kiderül, hogy nem is Bivalylegelőnek hívják, és nem is bivalyok legeltek ott, hanem egyszerűen csak
egy szabadidő park.
Ki őrzi meg hagyományainkat, ősi helyneveinket?
Hétfalu egyik kedvenc hétvégi ki
rándulóhelye a Bivalylegelő. Sajnos a
szocializmusban megváltozott a hivatalos megnevezése, mint annyi más ősi
helységnek. Szüleim mesélték, hogy az ő
gyerekkorukban még Hétfalu községnek
bivalycsordája is volt, és ezt hivatalos
bivalypásztor legeltette a Bivaly-legelőn.
Gyerekkoromban még sok család tartott
bivalyt a teje miatt , és igavonóállatként
is, de bivalycsorda már nem volt. Ezek,
a falvak tehéncsordájával jártak közösen
legelni. Érdekességként visszaemlékszem még egy fehér bivalyra is , ami az
öregek szerint szerencsét hoz.
Az arni bivaly (bos bubalis) a geológiai jelenkor elején a Kárpát-medencében
is el volt terjedve, amit több ásatási lelet
is igazol. Mostani elterjedése inkább
keletre szorítkozik. Ismerünk agyagtáblákat, amelyek a legrégebbi sumér
kultúrából valók, és bivalyt ábrázolnak.
A sumér és a kus jelképrendszer bivalyfejet is tartalmaz. A hétfalusi boricában
– amely eredete a sumér időkről is mesél
– a haragos kuka néha bivalymaszkot
visel. Az Arvisura is említi a magyari
népek bivalytartását. Torma Zsófia
régésznő erdélyi ásatásaiban több mint
7000 éves leleteket talált az ősi magyari
népnél, ahol a bivaly szimbólum is megérhetetlen volt, állataik szépek és tiszták.
Hetente egyszer–kétszer rakodtunk mező
gazdasági termékkel valamelyik csángó
faluban és vittük a gyergyószentmiklósi
piacra. Máskor molnároknak lisztet,
kocsmárosoknak bort, borseprőt, mé
szárosoknak állatokat. Ők megpróbáltak
„külső földi” magyarul, mi meg csángóul
beszélni. És mindig megértettük egymást.
Egyszer megkérdeztem apámtól. Hogy
miért jöttek a csángók ilyen messze tőlünk? Azt felelte, hogy dehogyis jöttek.
Itt vannak, mióta a világ, világ.
(Vége.)

található. Egyiptom legrégibb dinasztiája
előtti idejéből is ismerünk Duerst nyo
mán arni bivaly képeket. Lortet szerint a
Foukh mellett talált csontmaradványok,
amelyek történelemelőtti időkből valók,
bivaly eredetűek. Háziasítása legalább
12 000 évre tekint vissza. Az Indus völ
gyében a bivalynak nagy kultusza van.
A todák szent állatként áldozták fel,
különböző szertartásokon. Pandzsáb
lakói, a szikhek, amikor a folyó áradni
kezdett istenüknek felajánlottak egy
kókuszdiót, egy kis szárított füvet és egy
aranygyűrűt. Ezzel egyidejűleg bivalyt
löktek a megáradt folyóba. Ha a bivaly
megfulladt, az áldozatot elfogadta az
isten, és az árvíztől nem kellet félni .Ha
az állat sikeresen átúszott a túloldalra, az
már nem volt jó előjel. Ha visszaúszott
arra az oldalra ahonnan belökték, akkor
biztosak voltak, hogy hamarosan kilép
a folyó a medréből.
Az indiai szikhek, akárcsak a Kárpátmedencei székelyek és csángók valamint
a palócok, szkíta eredetűek. Most is nagy
hasonlóságot mutat a népviseletük. Ez
képezte a Kárpát-medencében az alap
lakosságot Janus Pannonius és Bonfini
szerint is. A yüencsi népcsoportba
tartozó kusánokat a kínai évkönyvek
Kuei-Suang-nak nevezik, ami győztes
törzset jelent, és a xiungnukkal éltek
együtt az Ordosz völgyében. Kr.e. 170ben elindultak Nyugat felé, és az első
szkíta törzsként ők lettek a népvándorlás
elindítói. Ötven évvel később elfoglalták
Baktriát, a mai Afganisztán területét,
Kr.e. 50-ben a leger ősebb törzs legyőzte
a többi négyet, egyesítette őket , és ettől
kezdve a perzsák és indusok is őket kusánnak nevezték. Az első uralkodójuk
neve Kadzsula (Gyula) Kadfiszesz, és
osztott királyságban éltek mint a magyarok, ahol Kadzsula nem volt király,
hanem Árpádhoz hasonlóan hadvezér.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról)
A szobrát a muzulmánok megcsonkí
tották, de pénzérméken is megtalálható a
maturai múzeumban. A kusánok ellenő
rizték a Selyem út déli részét a Kashmiron, Indián, Kabulon átvezető szakaszát. Fellendítették a kereskedelmet és
Gudzserátban felépült a kikötővárosuk
is. Napisten és Földanya hívők voltak.
Királyuk Kaniska államvallássá tette a
buddhizmust, monostorokat építetett. A
szanaszidáktól Kr.u. 250-ben vereséget
szenvedtek, de nem tűntek el a történelem
süllyesztőjében, a turbános szikhek és a
pandzsábiak a kusok indiai leszármazottjai. Kr.u. 350 táján az Oxus vidékén – a
mai Amu Darja mentén – megjelennek
a heftaliták. Ők a nyugati xiungok, azaz
hunok, mert a Puránák – az ókori indiai
történelemkönyvek – így említik őket. A
rokon kusánokkal együtt visszafoglalták
Gandarát – ami most Észak Pakisztán –,
Kashmirt, a Gangesz völgyét Pandzsábot, a mai Radzsasztánt és Gudzserátot.
Kr.u. 567-ben a heftaliták uralmát szintén a szászanidák törték meg. A kusok
felszívódtak a fehér hunok népességébe,
akiket szanszkritül svéta-huna, azaz fehér hunnak neveznek, a mai rádzsputok
ezek leszármazottjai.
Nem véletlen, hogy a világon csak In
diában és csak nálunk a Kárpát-medencé
ben létezik Bihar. A bihar hindiül ligetes
területet jelent. A buddhista kolostorokat
vihar, viharának nevezték. Buddha a Bi
har tartományban levő Bodgajában vilá
gosodott meg, ott épültek az első kolosto
rok is. A b és v betűcsere a megvilágoso
dás transzcendenciája. Tehát Bihar szent
ligeten működő beavató helyet jelent.
Mindezekre hazánkfia Kőrösi Csoma
Sándor is rájött a szanszkrit–hindi–ma
gyar szótár szerkesztése közben. India őt
szentként tiszteli, és még rengeteg irata
feldolgozásra vár. Ezen feldolgozások
még sok újdonsággal lephetnek meg.
Az iráni szkíta királyok Kr.e. 673-ban
legyőzték az asszírokat és a kimmereket,
majd 611-ben nagy hadjáratot vezettek
Kisázsián, Mezopotámián és Szírián
át egészen Egyiptomig. Erre válaszul
Kyaxarész méd király kiűzte a szkítákat
Médiából, akik innen a debreni kapun
keresztül előbb a kimmerek elhagyott
területeire vonultak, majd a Kr. előtti VII.
század végén felfrissítették a kelet-európai sztyepvidék ősi magyari lakosságát az
Altáj-hegységtől a Kárpát-medencéig. A
perzsák a szkítákat szakáknak nevezték.
Több vonalon erre vezethető vissza a
Szakál családnév is. Az Iszik-köl vidékről rengeteg rovásírásos szkíta emlék
került elő. Állattartó földművesek voltak,
számos várukat és erődítményüket tárták
fel az ásatások. Félelmetes fegyverük a
visszacsapódó íj volt, ruházatuk pedig
megegyezik a honvisszafoglaló magya
rokéval. Sírkamrájuk fölé halmot emeltek, ilyen bőven van a Barcaságon is,
csak el kéne kezdeni az ásatásokat, persze
a politikát kizárva. Művészetükben az
állatábrázolások domináltak, a bivalyt

is megörökítették. Ők fedezték fel az
oldalpálcás vas zablát, a bőr nyerget és a
bőrszíjjal készített nyerget. Fő totem-madaruk a turul (kerecsensólyom) volt és
ismerték a csodaszarvas mondánkat.
A magyar házibivaly őse az arni
bivaly volt. Görög utazók is említik a
hunok bivalycsordáit. Az avarok 560-ban
Dél-Oroszországba bivalyokat vittek,
sőt 596-ban Itáliába és Görögországba
is szállítottak. II. Béla király 1138-as
dömösi apátsági adománylevelében
szintén szó van bivalyokról. A hétfalusi
Bivaly-legelőn kívül még ismeretes a
jászságban a Bivaly-tó. A bivaly a Kárpát-medencei magyarság kedvelt állata
volt. Tejét és húsát fogyasztották, vastag
bőréből talpbőrt, hámot és gyeplőt, majd
az újkorban gépi hajtószíjat készítettek.
Igavonó ereje 50%-al nagyobb a szarvasmarháénál, ezért terméskövek vontatására, fakitermelésnél és szántásra használták. A mocsaras vidékeket kedvelte. Az
avarkorban Bécs, Pozsony, Csallóköz, a
Tisza mente, Erdélyben a Maros, az Olt,
a Küküllők vidéke kedvezett a tartásának.
Nálunk a Tömös és a Tatrang folyók
árterülete is alkalmas volt a bivalytartáshoz. Amikor a Barcaságot folyamatosan
lecsapolták és megszűnt a mocsaras
vidéke, csökkent a bivalyok száma is. A
mai Bivaly-legelőn található forrás körül
még gyerekkoromban is mocsár volt.
Nyugat-Európa katonai térhódításával
kiszorult a bivalytartás az avar bécsi
medencéből. Ausztriában 1869-ben 847
darab bivalyt tartottak, Csehországban
74 darabot. Magyarországon az 1880-as
statisztikai adatok szerint 93 558 darab,
1884-ben már 119 645 darab bivalyt
tartottak, ebből 98 041-et Erdélyben
számláltak. Fogaras megye esetén 18456,
Brassó megyében pedig 9940-en darabot,
Háromszékben 5931, Csíkban pedig
843-at említ ugyanazon statisztika. A
barcasági szászok tejtermelésre hasz
nálták a bivalyt, bivalyökröt ritkán tar
tottak. Botfalván 683, Feketehalmon 747,
Höltövényben 438, Szentpéteren 936,
Keresztényfalván pedig 537 bivalyt említ
ugyanaz a statisztika. Hétfaluban 1884ben 4 darab bivalybika, 241 bivalytehén
és 79 bivalynövendék volt. A hétfalusiak
a bivalyökröket általában Háromszéken
értékesítik. Orbán Balázs idején 388 bi
valy volt Hétfaluban. Mint érdekesség
Fogarasmegyében aránylag sok fehér,
helyesebben szőke bivaly élt, több mint
a Barcaságon, vagy akár Nagy-Szeben
környékén. Fekete bivalynak lehet fehér
borja, és a fehér bivalynak fekete borja.
Szőkebivalyok inkább Hátsóindiában és
a Maláj szigeteken vannak elterjedve, de
előfordulnak Európában is. Szalay szerint
az európai fehér bivalyoknak a szemei
pigmentáltak, tarka bivaly még nem
fordult elő. 1911-ben Magyarországon
155 192 bivalyt tartottak.
A bivaly a páros csülkűek rendjébe, a
kérődzők alrendjébe és a tulokfélék csa
ládjába tartozik. Termete erős, zömök,
homloka rövid és domború, szarvai a

homlokcsont hátulsó szögletéből erednek,
alapjukon vastagok és szabálytalanul gyű
rűzöttek, szőrzete gyér. Egy közönséges
bivaly 2-3 méter hosszú, 1,5 méter magas,
farka 50 cm, súlya 4–600 kg, teste kissé
megnyúlt, lábai a tulokénál rövidebbek
és vaskosabbak, nyaka hosszú, marja
csaknem púpos. Ha ingerlik gyáva természete szilaj vadságba csap át, felbőszítve
letapossa ellenségét. Hangja sajátságos
szaggatott bégetés, bugás, mély bőgés. Ál
talában 25-30 évet él. Vad állapotban most
is megtalálható Kelet-Indiában, Cejlonban
és Afrikában. A megvadult bivaly még
az elefántot is megtámadja. A megtáma
dott bivalycsorda először védett állásba
menekül, majd az ellenséggel szemben
felsorakozik. A párzás ideje őszre esik,
egy évi vemhesség után egy-két borjat
ellik. Stolz szerint Indiában többnyire
öregkorukban fogják meg a bivalyokat.
Bekerítenek egy helyet és a bejárat előtt
két, kifelé szétágazó vonalban, embereket
ültetnek fel a fákra, akik száraz rőzsecso
mókat tartanak a kezükben és rémséges
zajt csapnak, amikor a bivalycsordát kö
zéjük hajtják. Az állatok a bejáráson át a
bekerített helyre menekülnek, ahol később
kötelekkel megkötözik őket. Miután a
szemüket bekötötték és a fülüket bedug
tuk, elvezetik őket és lassanként hozzá
szoktatják a házi szolgálathoz és a mezei
munkához. Vizenyős, mocsaras helyeket
kedveli. Husa pézsmaszagú, erős, kérges
bőre és szarvai keresettek. A bikák sok ideig nem tarthatók, mert hatodik életévükben
már gonoszakká válnak. A bivalytehén évi
tejtermelése 1200–2000 liter.
A bivalytenyésztéssel az ősi Kínában
is foglalkoztak. A kínai asztrológusok is
merve a bivaly tulajdonságait beépítették
a több ezer éves hold-kalendáriumba. Egy
teljes ciklus 60 évig tart, és ezen belül
vannak egyszerűbb ciklusok öt elemmel
– fémmel, tűzzel, földdel, vízzel és fával
– kombinálva. Egy-egy sima kínai ciklus
12 évet tart .A legenda szerint a 12 állatövi
jegy úgy keletkezett, hogy Buddha (helye
sen Buda, mert ő is szikh, azaz szkíta volt)
magához hívatta a Földön élő állatokat.
Hívására 12 állat jelent meg, és az évek
az állatok érkezési sorrendjében kapták
meg a nevüket: Patkány, Bivaly, Tigris,
Nyúl, Sárkány, Kígyó, Ló, Kecske, Ma
jom, Kakas, Kutya, Disznó.
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Mivel 2009 a Bivaly éve, következzen
a kínai asztrológia üzenete. A Bivaly
meglehetősen gyakorlatias, két lábbal áll
a földön, és csak azt próbál megvalósítani ,
amit reálisnak, elérhetőnek tart. Tevékeny,
egész életében maradandót akar alkotni.
Ritkán ragadtatja el magát, nem esik túl
zásokba. Igen kitartó, ha valamit elhatároz,
azt tűzön-vízen át meg is valósítja. Nyu
godt, kiegyensúlyozott, és erre is törekszik.
Családszerető, még tudat alatt is a nyu
godt, kiegyenlítő társat keresi, olyat, aki
általában mindenre igent mond. Társától
megköveteli a hűséget, az odaadást. Meg
lehetősen merev, hagyománytisztelő. Az
újat gyanakodva fogadja, kezdetben elu
tasítja. Igen jó barát, megbízható, pontos.
Gyakran önző, vaskalapos és kissé unal
mas. Mégis, aki kapcsolatba kerül vele,
elsősorban nem ezeket a tulajdonságokat
veszi észre. Nyugalma, megbízhatósága
rokonszenvet és szeretetet ébreszt.
A II. világháború után a bivalyte
nyésztés nagyon visszaesett, a szászok
elhagyták Erdélyt. Az 1962-es erőszakos
kollektivizálás az erdélyi magyarság gaz
daságát tönkretette, így Hétfaluban gya
korlatilag megszűnt a bivalytenyésztés.
Középiskolásként, a szocialista hatalom az
egyik nyári vakációban kényszermunkára
vitt minket a Bivalylegelőre. Itt egy hóna
pot dolgoztunk – egy strand kiásása volt a
kommunista cél, amiből nem lett semmi.
A másik évben a Bivalylegelő átalakítása
volt a cél – ez már részben sikerült –,
egy tákolmány színpaddal a közepén. Itt
rendezték évente a kitalált legényvásárt. A
mostani maffiakapitalizmus kiváltságosok
villanegyedének szánta a Bivalylegelőt,
és a egykori községi tulajdont el is adta.
Erdélyszerte is elvétve egy-egy elsze
gényedett faluban lehet látni még bivalyt. Csonkamagyarországon a Balatonfelvidéki Nemzeti Park, a Fertő-Hanság
Nemzeti Park és a kápolnapusztai bi
valyrezervátum őrzi az ősmagyar fajt.
Az Unió majd az állatkertbe kényszeríti
őket. A bivaly több ezeréves biológiai,
fizikai és ezoterikus története Európában
ilyen szomorúan ér véget.
Kedves kirándulók, amikor a hétfalusi
Bivalylegelőn jártok, legalább egy néma
perc erejéig álljatok meg, és emlékez
zetek mindezekre. Talán valamikor egy
bivalyszobor is kerül ide.

Ebből a forrásból valamikor bivalyok ittak.
Hétfaluban 1884-ben 4 darab bivalybika, 241 bivalytehén és 79 bivalynövendék volt. Orbán Balázs 388 bivalyról ír.
2003-ban Hétfaluban a szarvasmarha-állomány összesen 850 volt (mind
magántulajdonban), a tehén- illetve bivalytej összesen 15 860 hl-t tett ki.
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