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Szent Mihály Napokra készülődve
Hagyományossá vált falunapjainkra
készülődünk, igyekezve megszólítani
mindazokat, akik közösségben gondolkoznak, ünnepelnek, éreznek, akik szeretnek együtt lenni más hétfalusiakkal,
vendégeinkkel.
Idén is változatos programmal készü
lünk, amelyben óvodástól a nyugdíjasig
mindenki megtalálhatja helyét, szerepét.
Szombaton, 2009. szeptember 26-án
10 órától kézműves foglalkozás a Zajzoni Rab István Középiskola csernátfalusi
épületében.
A kézműves foglalkozások célja a
gyermekek kreativitásának, ügyességének és képzelőerejének fejlesztése
játékos formában, különféle anyagok és
technikák megismerése, a népművészet
és a régi kézműves mesterségek hagyományainak felelevenítése, és ezáltal
megismerni a tárgyalkotás alapvető szabályait, a forma és funkció harmóniáját.
Cél továbbá a négyfalusi tanulók egymás
közötti ismerkedése, közös tevékenységek
kialakítása. Tavaly a George Moroianu
Középiskola udvarán szerveztük meg a
kézműves műhelyt, idén a Zajzoni Rab
István Középiskola ad neki otthont, jövőre
a bácsfalusi 1-es iskola fogja befogadni.
Idén, a kézműves foglalkozás célja
népi játékok elkészítése, és ezáltal generációk közötti kapcsolat megteremtése, szorosabbra zárása. A gyerekek
kérdezzék ki nagyszüleiket, idős szomszédaikat, hogy az ő gyerekkorukban
mivel játszottak, hozzanak otthonról
régi játékokat – ezekből mind szomba
ton, mind vasárnap kiállítás szervezhető,
dokumentáció és leltár állítható össze.
A négyfalusi magyar pedagógusok és
meghívottjaik felügyeletével lesz töklám
pás-készítés, dióból katicabogár, teknős
béka, fakanalakból bábuk, gesztenyéből
állatfigurák, fából készült állatfigurák és
katona-alakok, seprűből ló, vesszőből
font pajzs, fakard, parittya, íj és nyílvesszők, jojó labda, gólyaláb, tornázó
bohóz, csuhéfonás, nemezgolyók készítése, rongybabák, papírhajók és repülők,
sárkányok és szélforgók, ördöglakatok,
gyöngyből készült állatkák, malom és
más társasjátékok készítése, termésbábúk,
bojtból készült állat-és emberfigurák.
A játékok elkészítése után ki is pró
báljuk ezeket, előadásokat, versenyeket
szervezünk az iskola udvarán, vagy rossz

idő esetén az osztálytermekben.
15 órától kerül sor a négyfalusi tanulók
görkorcsolya és futóversenyére a Me
zőszéle–Alszegi Újutca szakaszon. A
bentlakás kertjében történő találkozás és
az idevágó formalitások befejezése után
(benevezés, egyéni űrlapok kitöltése,
csoportok, korosztályok kialakítása: kicsik–nagyok, fiúk–lányok stb.) 16 órakor
dördül el a start-pisztoly.
18 órától ünnepi előadásokra kerül sor
a csernátfalusi evangélikus templomban:
Emlékezzünk dr. Papp Bélára – dr. Ko
vács Lehel István könyvbemutatója a
család részvételével, Hétfalusi tájak – a
négyfalusi EKE vetítettképes előadása,
Orgonakoncert – dr. Kovács László At
tila előadásában.
Vasárnap, 2009. szeptember 27-én, 10
órai kezdettel a csernátfalusi evangélikus
templomban ökumenikus istentisztelet,
amely során ünnepélyes keretek között
kiosztásra kerülnek a Zajzoni Rab István-díjak. Igét hirdet Ft. Kató Béla, re
formátus püspökhelyettes.
A Zajzoni Rab István-díjat 2006-tól
minden évben kiosztjuk, díjazásban
részesülnek azok a személyek vagy
társaságok, akik Hétfalu és a magyarság
művelődési, oktatási, szellemi, egyházi, gazdasági életében kimagaslóan
tevékenykedtek, életművükkel hozzá
járultak értékeink gyarapításához és
népszerűsítéséhez, s ezáltal nemzeti kö
zösségünk példaképeivé váltak.
13:30-tól lovas-szekeres felvonulás
Négyfalu utcáin. A Fűrészmezőről és
Bácsfaluból induló, hagyományosan
népviseletbe öltözött tánccsoportjaink,
valamint a fúvószenekar, a megszokott
rendben vonulnak fel, megállva és táncot lejtve a szokásos megállóhelyeken,
Csernátfalu főterén találkoznak egy
közös táncban.
15 órától szabadtéri mulatság a Bar
casági Csángó Alapítvány kertjében; a
hétfalusi képző- és népművészek kiállítása; a négyfalusi iskolások népi játékok
kiállítása; terménykiállítás; virágkiállítás;
pityókatokány-főző verseny, a sportren
dezvények díjazása. Volt Zajzoni Rab
István-díjasok sírjainak megkoszorúzása.
Az ünnepi műsoron fellép a barantacsapat, a Kis Gergelem, Astra, Kéknefe
lejcs együttesek, a boricások, a hétfalusi
fúvószenekar.

Tomos Tünde: Bácsfalusi utcarészlet
A mulatáshoz a zenét Kaczor Ferenc,
Nóta Laci, valamint a Toxic szolgáltatják.
20 órától töklámpás felvonulás a Bar
casági Csángó Alapítvány–Csernátfalu
útvonalon.
Hétfő, 2009. szeptember 28., a lelkiek
ünnepe. 17 órától tartjuk a Szent Mihály
búcsút a türkösi római katolikus templom
ban, hogy másnap a hétfalusi katolikusok

egy csoportja (mintegy 50 személy) részt
tudjon venni Gyulafehérváron a millen
niumi év zárórendezvényén. A Szent
Mihály oltalmába ajánlott gyulafehérvári
püspökséget 1009-ben alapította Szent
István királyunk.
*
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel
várunk!

A Szent Mihály Napok 2009
programja
Szombat, 2009. szeptember 26.
o 10 órától kézműves foglalkozás a
Zajzoni Rab István Középiskola
csernátfalusi épületében; népi
játékok, előadások, versenyek.
o 15 órától futó- és görkorcsolyaverseny a Mezőszéle–Alszegi Újutca
szakaszon, találkozás a Barcasági
Csángó Alapítvány kertjében.
o 18 órától ünnepi előadások a csernátfalusi evangélikus templomban:
Emlékezzünk dr. Papp Bélára – dr.
Kovács Lehel István könyvbemutatója a család részvételével, Hétfalusi
tájak – a négyfalusi EKE vetítettképes előadása, Orgonakoncert – dr.
Kovács László Attila előadásában.
Vasárnap, 2009. szeptember 27.
o 10 órai kezdettel a csernátfalusi
evangélikus templomban ökumenikus istentisztelet, amely
során ünnepélyes keretek között
kiosztásra kerül a Zajzoni Rab
István-díj. Igét hirdet Ft. Kató
Béla, református püspökhelyettes.
o 13:30-tól lovas-szekeres fel-

vonulás Négyfalu utc ái n.
o 15 órától szabadtéri mulatság a
Barcasági Csángó Alapítvány
kertjében; a hétfalusi képző- és
népművészek kiállítása; a négyfalusi iskolások népi játék kiállítása;
terménykiállítás; virágkiállítás;
pityókatokány-főző verseny.
Volt Zajzoni Rab István-díjasok sírjainak megkoszorúzása.
o 20 órától töklámpás felvonulás a Barcasági Csángó Alapítvány–Csernátfalu útvonalon.
Hétfő, 2009. szeptember 28.
o 17 órától Szent Mihály búcsú a türkösi római katolikus templomban.

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2009. * ISSN 1582-9006 *

2. oldal

H É T F A L U

Kovács Lehel István

XV. évf. 9. szám

Hochbauer Gyula

Régi-új vendéglő a Bretteren B e f e j e z e t l e n t ö r t é n e t e c s k e
Ez a fészkünk nem is akármilyen falvak
ból tákolódott – magyarázta nekem egykor
öregapám – már az sem semmi, hogy
nemcsak olyan egy-kettőből, hanem hétből.
S ez a hét sem unalmason ülte meg a helyet, hanem négy végtében két szoros közé
bevágódva, majd cseppet arrébb a másik
három, kis szünettel, másik két szoros közé.

Dél-keletre a hegyek eltakarnak min
dent: csempész és vámos egy ideig far
kasszemet néz, majd szerepet cseréltetnek velük.
Ezt a játékot sokan nézték.
Közülük sokan tapsoltak, de voltak,
akik nem – folytatta, de nem fejezte be a
történetet az öregem valamikor, mert [...]

Négyfalu - Kisújszállás - Pacsér

Testvériskolai megállapodás

2009. szeptember 6-án, vasárnap, nyi
totta meg kapuit Csernátfaluban a Fényes
vendéglő. Működtetője Dávid István vál
lalkozó, a Disz Tipo nyomda igazgatója.
Segítségével próbálunk többet megtudni
az új vendéglőről.
KLI: Az úton 800 m választja el a
nyomdát a vendéglőtől. Milyen messze
vannak egymástól vállalkozás szem
pontjából?
DI: A vendéglő egy személyes hobbim.
Természetesen kitartok a nyomda mellett
is, de az volt az elképzelésem, már évekkel ezelőtt, hogy próbáljunk meg a kinti
divatra csinálni valamit Négyfaluban is.
Négyfaluban van már egy pár vendéglő,
de szerettük volna, hogy hozzunk egy
újat, valamivel többet. Ezért született
meg a vendéglő gondolata. Először gyorséttermet akartunk, de végül vendéglő lett
belőle, egy specifikus, amelyben vannak
magyar ételek, román ételek, de a cél különleges ételek felszolgálása: nemzetközi
konyha és az ázsiai konyhának egy része.
Egyelőre a menüben klasszikus ételek is
szerepelnek, hisz tudjuk, hogy a csángó
a hús mellé a pityókát eszi és a pityóka
mellé a húst. Van tehát sült és grill, meg
ilyesmi, de lassanként áttérünk a speciális
ételekre, ez egy olyan nívó, amelyet nem
akarunk lennebb hagyni.
KLI: Hogyan lett Fényes a neve?

DI: A neve már rég él a köztudatban,
mi csak pappírra – vagyis táblára tettük
ezt. Valamikor, nem tudom pontosan,
a háború után, a háború előtt, volt itt
egy vendéglő, és mindenki azt mondta,
hogy megyünk a Fényesbe. Kérdeztem
az embereket, hogy miért Fényes, azt
válaszolták, hogy két nagy kirakata volt
belül tükrökkel, és amikor sütött a nap,
a tükrök hatalmas fényáradatban verték
vissza a napsugarakat. Ezért volt Fényes.
A kommunizmus ideje alatt a népszáj a
közelben lévő Central vendéglőt nevezte
Fényesnek. Én most hivatalosítottam ezt
az elnevezést.
KLI: Hogyan kerülnek régi hétfalusi
fényképek a kapu alá?
DI: Ez volt a másik elképzelésem. Kb.
tíz évvel ezelőtt kaptam egy köteg képes
lapot, amit Magyarországon nyomtak ki,
és amikor néztem, számos régi képeslap
került elő a csernátfalusi központról, Zajzon fürdőről, Hosszúfaluról, Tatrangról.
A kapun belőli gang, folyosó jó helynek
tűnt a régi fényképek számára. A lényeg
az, hogy a kapualjat meg akarom tölteni
régi fényképpel, hogy egyfajta kiállítás
legyen, mindenki érdekességként lássa,
hogy mi volt régen.
KLI: Köszönjük a beszélgetést, a
vállalkozáshoz sok sikert, a betérő ven
dégeknek pedig jó étvágyat kívánunk!

Településeink testvéri együttműködé
sének fundamentumára építve, közös tör
ténelmi múltunk gyökereiből táplálkozva,
több éve virágzik már iskoláink határokon
átívelő baráti kapcsolata.
A kisújszállási Arany János Általános
Iskola, a négyfalusi Zajzoni Rab István
Líceum, és a pacséri Mosa Pijade Általá
nos Iskola jelen megállapodásban kinyil
vánítjuk azon szándékunkat, hogy a három
intézmény együttműködését a mai naptól
Hochbauer Gyula

testvériskolai szintre kívánjuk emelni.
Célunk a jövőben is, hogy iskoláink
tanulóinak és tanárainak személyes ta
lálkozói során jobban megismerhessük
egymást, valamint erősítsük történelmi
és kulturális együvé tartozásunk érzését,
gyarapítsuk egymás tudását. Továbbá
sport és szabadidős programok szervezésével, szakmai tapasztalatcserével segítsük
egymást.
Kisújszállás, 2004. március 15-én.

Papp Árpádot, a Zajzoni Rab István
Középiskola igazgatóját 2009. augusz
tus 20-án Kisújszállás önkormányzata
városuk díszpolgárává avatta. Két éve
Erőss József tanító bácsit tüntették ki ez
zel a címmel a két település testvérvárosi
kapcsolatának egyik megalapozójaként.
Papp Árpádot kérdezzük: mivel érde
melte ki e kitüntetést?
Elsősorban iskolaközi kapcsolatok
működtetéséért. 14 éven keresztül,
amióta a Zajzoni Rab István Közép
iskola igazgatói tisztségét töltöm be,
folyamatosan sikerült fenntartani a mi
iskolánk és különböző kisújszállási tan
ügyi intézmények között a kapcsolatot.
Tulajdonképpen az első kapcsolatunk a
Móricz Zsigmond Gimnáziummal alakult.
A 90-es években többször is részt vettünk
általuk szervezett matematika versenyeken, a
Pallagi Gyula megyei olimpikon-versenyeknek megfelelő vetélkedőkön.
Ez, mondhatnánk, megelőzte a testvér
városi kapcsolatot, és pár évvel ennek
hivatalosan elismertetése után is erre
az iskolaközi kapcsolatra szorítkozott a
két város közötti együttműködés. Ez a
kapcsolat ellanyhult az ottani igazgatóváltások nyomán.
A 2000-es évek elején vált erőtelje
sebbé az Arany János Általános Iskola
és a Zajzoni Rab István Középiskola
közötti együttműködés a pacséri Mosa
Pijade Áltralános Iskola bevonásával.
A fő cél a gyermekek és a pedagógusok
közötti személyes kapcsolat kialakítása
és működtetése volt.
Megszületett a hármas testvériskolai
szerződés, amelynek fő szervezője Kecze
István, az Arany János Általános Iskola ak-

kori igazgatója, Kisújszállás a jelenlegi
polgármestere volt, illetve Nagy Lajos,
az Arany Diákalapítvány akkori elnöke,
jelenlegi iskolaigazgató voltak.
Az évek során a három helyszínen szer
vezett különböző rendezvényeken többszáz
gyerek vett részt. Ismeretségek, barátságok,
sőt tartós családi kapcsolatok is születtek.
Úgy értékelem, hogy az a díj, amelyet
én kaptam, jelképezi és jutalmazza azt
az eredményes csapatmunkát, amelyet
éveken keresztül kifejtettek az iskolák
tanári, szülői munkaközösségei, és az
önkormányzatok, amelyek az utaztatást
és a szervezést támogatták.
Örvendek, hogy az utóbbi időben,
lehet az én hozzájárulásommal, lehet a
Zajzoni Rab István Középiskola mun
kaközösségének köszönhetően kezd
változatosabbá válni a két város közötti
kapcsolat. A helyi tanácsosok és más is
kolák is látogatják egymást. Vannak közös
terveink, amelyeket helyi tanácsosként is
támogatok. Konkrét támogatásban is részesülünk: könyvad ományok, elektronikus
felszerelések, számítógépek, CD- és filmgyűjteménnyel is gazdagodott iskolánk.
Már másodszor veszünk részt egy
közös európai pályázaton (ACES – Aca
demy of Central European Schools),
amely keretében a résztvevő iskolák a
tervezett közös tematikus tevékenységek
1000 eurós támogatását élvezik.
Köszönöm Papp Árpád adatolt tájé
koztatóját. Gondolom érdemes a kap
csolattörténet más láncszemeiről is tájékoz
tatni alkalomadtán a kedves olvasót.

Kisújszállás második négyfalusi
díszpolgára

Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Semino japán professzor és nemzetközi csapata 2000-ben közölte a földünk
genetikai felmérésének az eredményét,
miszerint a magyar nép ősei a napjainktól számított 40-35 ezer évvel ezelőtt
Európában elsőnek megjelent európoid
őstelepesek között van. A magyar férfiak
60%-a az EU-19-es, 13,3%-a az EU18-as, 11%-a az EU-7-es, és 8,9%-a az
EU-4-es őskőkorszakbeli ősapa leszárma
zottja. A magyar nép populációgenetika
szempontból ma Európa egyik legkarak
terisztikusabban elhatárolható népessége,
amelynek közeli rokona a lengyel, az
ukrán, a horvát, a japán, az ujgur, a baskír,
és a koreai nép. A Kárpát-medencéből,
mint őshazából folyamatosan pulzált
oda-vissza Egyiptomba, Mezopotámiába,
Tarim-medencébe, Amerikába, Mú (Le
muria), Atlantisz irányába, jégkorszaktól
vagy özönvíztől függően. Lássuk most
egyenként mindenik irányt.
Atlantiszt 40–50 ezer évvel ezelőtt
Thoth (szíriuszi beavatott fejedelem) ve
zetésével egy beavatott közösség elhagy
ta, és áttelepedett a Delta vidékére, ahol
szakrális központokat létesített. Ahogy
folyamatosan romlott Atlantisz állapota
a fekete mágusok öncélú tevékenysége
miatt, Egyiptomot lassan ellepte a sáska
nép. Ménes egyesíti az északi és déli ki
rályságot, és beindul a fáraók dinasztikus
kora, mely pár évezredig szakrális szem
pontból bomlik, majd Egyiptom földjén
elhal. Az óriás Szfinx hieroglif neve Hun,
a Szfinx körüli népek most is Hun-A
tyának (Abul-Hun) nevezik. A XVIII.
dinasztiabeli Tut hármas koporsója, rokon
Attila hármas koporsójával. Árpád város
szakrális központ volt Egyiptomban,
mely hemzseg a magyar helységnevektől.
Innen kerül a Kárpát-medencébe az egyip
tomi eredetű Pálos-rend, melyet 1246-tól
Özséb felújított. Más megközelítésben a
Csendes-óceán süllyedő Ataisz szigetéről
ide érkeznek a Hikszosz-óm őseink. Var
ga Csaba ezen a vonalon találja meg a
csángókat, akiknek nyelvét átvették a pe
lazgok. A mai moldvai csángóság nyelve
teljesen beazonosítható, és rögtön értelmet
nyer az egész mondaviláguk és zenevilá
guk. Ez részben érinti a barcasági, a dévai,
a gyímesi csángókat is. Az egyiptomi
vonalat Baráth Tibor és Borbola János
munkái kimerítően ismertetik. Ezen a vo
nulaton helyezkedik el Karácsonyi János
munkássága, aki a Századok szeptemberi
és novemberi számaiban azt állítja, hogy
a hétfalusi csángók ősei megtalálhatók
Szlavóniában is egy pár faluban. Ott még
élnek csángó-magyarok, régebben erős
magyarság élt Szentlászlófalván, Ve
rőcén, Rétfalván. Ezek a falvak a Dráva
jobb partján fekszenek. Dr. Papp Béla a
Hét 1981-es számában a következőket
írja: „Véletlen folytán, 1918-ban a had
osztályunkkal a pavei nagy csata után
visszavonulva, századunkat pont Rétfalván szállásolták el a nagy csatával járó
fáradalmak kipihenésére. Ott alkalmam
volt megismerni a lakosságát, a falu magyarul jól beszélő népét. Barátságos, szép
magyar beszédet beszélő, vendégszerető
lakosokat ismertünk meg, akik halászattal
és földműveléssel meg állattenyésztéssel
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foglalkoztak. Beszédmódjuk mintha
hasonlított volna népviseletükkel együtt
a hétfalusi csángókéhoz. Jó néhány hetet
töltöttünk ott, elbeszélgettünk velük le
telepedésüknek viszontagságos körülményeiről a középkorban, hogy a Dráva
partjának a védelmére telepítették volna
le őket. Elszigetelten élnek a magyar
lakosság zömétől, a szláv népek között
századokon át mégis megőrizték magyar
népi életformájukat, zamatos beszédüket,

Az áldást osztó Karaul táltos
népviseletűket.”
Karaul táltos szerint a Kara törzs egyik
része, amely a róla elnevezett Kara-öbölbe
(Bahia de Caracuez) a VIII. szászad vége
felé érkezett, azonos a magyar Királyi
Szkíta törzzsel, amely Indián keresz
tül, visszatért Ecuadorba, megalapítva
a régi Quito (Két-Ős) birodalmat. Itt a
Kitus birodalomban, az ötezer méternél
magasabb Kordillerák hegyei között és
az Amazonas medencében még most is
élnek magyar indián törzsek, mint a Ca
hari, a Mochica, a Puruha, a Cayapak, a
Salasaca ( Zala-szaka). A Kara-öböl köze
lében levő Mánta város régi neve Jokay.
Rengeteg magyar ősi név fordul elő, mint
a következő helységnevek: Mór, Lakta,
Úr-kő, Pest, Pil, Turulpuszta (Turu-Puxa),
Aliga, Lelle, családnevek: Tanay, Damma,
Taday, Momay, Zillahi, Darvas, Révész,
Ravasz, Bálint (Balin), Balogh (Balhug),
Kona (Kónya ,ami nő, vagy anya), és
keresztnevek: Béla, Kinga (a mindenkori
uralkodó neve is egyben), Kata (Kácha),
Katus (Két-ős). Mindezen állításokat a
Kland-tekercsek is igazolják, amit 1967ben Mexico City közelében találtak, ami
egyben leírja az elsüllyedt Mú történetét,
műveltségét, viszonyait. A régi Kitus
birodalom területén rengeteg halomsír
található (akár a Barcaságon), bennük
lékelt koponyák, fokosok, kettős kereszt,
országalma. A hegyek bércein szent
kegyhelyek, templomok maradványai
ékeskednek, melyeket óriások építettek.
A boltíves építkezést ismerték a Karák,
temetkezési módjuk a halomtemetkezés
volt. Az elhunyttal együtt temették el a
kedvenc holmiját és fegyvereit. A végén
halotti tort ültek. A fehérben temetkezés
a kitusiaknál ismert forma volt, a Barca
ságon 1954-ben volt utoljára fehérben te
metkezés. Kitűnően kezelték a buzogányt,
a kopját, a parittyát, a gerelyt, az íjat, a
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fokost, ami egyben a vallási szertartások
része is volt. Mindezek nagyon hasonlí
tanak a barcasági mitológiánkhoz, hisz
Krizba várát, a Barcaság lecsapolását az
óriások végezték, vizes ruhájukat pedig
a szentpéteri hegyeken szárították, és a
Hegyeshegyen imádkoztak. A Magura,
a Cenk, a Batka, a Bolnok, a Szénhegy, az
Estere, a Muszkaasztal, a bodzai havasok, a
Csukás ormain szent beavatóhelyek, szak
rális központok működtek, szent tüzekkel
küldték a híreket. A bodzai határátkelő útvonalán találhatók a Csaba kövei. A kitusiak
szerint Csaba (Chabu) visszatért Nagy-Szkítiába, és ő Chan-Chan-ban, Észak-Peru
híres városában halt meg agg korában. Itt is
elevenen él a magyar mitológiában ismert
Kán Opoz híres hajós, aki azonos Thor
Heyerdahl által Kon-Tiki-nek nevezett
mitológiai személlyel, akit a magyar mese
és mondavilág még azokból az időkből
őrzött meg, amikor a magyarság Kán
Opoz vezetésével hajóra szállva áthajózott
az Óperenciás (Csendes-óceán) tengeren,
hogy mint az utolsók, akik Szkítiából
jöttek, megérkezzenek a Kárpát-medencébe. Barabási László is megállapította a
kitusiak és a barcasági csángók népviseletének nagyfokú azonosságát. Az amerikai
vonalat többek közt Móricz János kutatta,
és dolgozta fel.
A kaldeus papok vallási központot ala
kítottak ki a dél sumériai Mada földön,
majd Babilonban, és ezek után újraépítet
ték a Van tó melletti birodalmukat. Sokan
a szétesett Médek birodalmának romjainál
a Magi-Ar papoknál kerestek menedéket.
Megszűnt, szétvált a Méd birodalom, de
kialakult a Magna Dentu Mogeria Baskír
törzsszövetséggel a Tatartisztán szomszédságában. A magyarság mindenkor
egy beavatott papi kaszt és közösség volt,
akik sokféle rokon népben fellelhetőek,
mint vezetőréteg. A mezopotámiai és a
Kárpát- medencei történelmi kapcsolatokat Badinyi Jóos Ferenc munkássága
ismertette nemzetközi fórumokon. A
japánok 1934-ben 195 turáni vérrokont
tartottak számon, köztük azokat is, akik
az óceán másik oldalán vannak. Karaul
táltos, Kelet-Ujguria megőrző táltosa
108 turáni vérrokont tart számon a Baj
káltól Nyugatig. Vu-Ti han császár, a
mértékek és útvonalak császára szerint
a hunok és a hanok rokon népek, és a kí
nai nagy fal a futóhomok megfékezésére
épült. Burán-kán, a homokvihar, a samo
Turfánból indul, és a Sárga- tengerig
lisztfinom homokjával elpusztít mindent.
Természeti katasztrófa miatt indult meg
a Kárpát-medence irányába a visszate
lepülés, ami nem mentes a testvérhábo
rúktól sem. A Kara-tengertől Loknorig
több mint 3500 homokba temetett város
található. Sarkelben és Itilben Obadia
kagán, szakrális kán, új hitet erőltetett
alattvalóira. Aki nem volt hajlandó azt
eltávolította, de megfélemlítésből több
mint 35.000 előkelőt lemészároltat. Ez a
folyamat is felgyorsítja a nyugatra való
visszavándorlást. Attila örökségének a
védelmére Vad Baján Bezmer kagánt

3. oldal

vezérelték, aki megerősítette a Kárpát-me
dence gyepűrendszerét a Bracaságon is.
Lásd a Cenk várát, a Bolnok várát, Ósánc
várát, a volt Tatárhányást (mint Földvárat),
amit három éve Négyfalu polgármestere
önkényesen felszántatott. Ez nemcsak
történelemhamísítás, hanem államilag támogatott történelempusztítás. A mocsaras
Barcaság másik oldálán védelmi sziget
volt Prázsmár (Bezmer), Hermány (Ármány), és Szentpéter. Ögyek, Lépény, és
Álmos 724-ben vérszerződést kötnek. Álmos kiadja a járnikot (parancsot) Szalárd
vezérnek, hogy portyázó seregével segítse
Baján Bezmer kagánt. A nyugati avar
gyepűk ura behódolt a karolingoknak,
akik ezt kihasználva a Dunáig kifosztották
a birodalmat, az avarok nagy része Erdélybe, főként a délibb részekre húzódott, így
a Barcaságra is, valamint Felvidékre. A
nyugatiak 16 társzekér aranytárgyat (többek közt a Szent Koronánkat is) raboltak
el, nagy részüket szétosztva a nyugati
kolostoroknak. Egy társzekeret hat bivaly
vontatott. Ezt a kincset hozták részben
vissza Árpád portyázó magyarjai, majd a
Szent Koronát Szilveszter pápa Vajk-Istvánnak adja. Koppány Fejedelem feladata
volt biztosítani a honvisszatelepedés után,
a Dél-délnyugati védelmi rendszert az
Irottkőig. Ő volt Géza Nagyfejedelem balszárny vezére, ősi szóval bal dogri khánja.
Az Észak-északnyugati országrészek,
szállások védelme Tarkács vérörökén
Lébénynek, a jobb szárny (jobb dogri
khán) vezérének feladata volt. A Derék
had vezérlése a Nagyfejedelem tisztsége
volt. A barcasági Irottkő (Nagykő-havas),
nemcsak egyfajta határkő volt, hanem
szakrális könyvtár, amit Tatrang főtáltos
védelmezett. Tatrang főtáltos felada volt
egyben Dél-délkelet Erdély, a Barcaság
védelme is. A Kárpát-medence peremén
levő más Irottkövek, akárcsak a Tászok
tető kövei, egy egységes rendszert alkot
nak, ezért kéne egybeolvasni az ezeken
rovásírással rögzített, kódolt informá
ciókat, üzeneteket. Ehhez a vonulathoz
kapcsolódnak Sziriát oszlopai is. A Kal
kamenti csata előtt, Úrtó lovas 10 nap alatt
Karakorumból lehozza Esztergom mellé
Ögödej nagy kánnak a járnikot(az Arany
Horda iratait ujgur írással jegyezték fel),
hogy Béla király országát nem szabad
bántani, így Batu kán a tatárjaival vissza
vonul Belső-Ázsiába. De vele megy a
kipcsákok, a besenyők, a kunok, sőt a
magyarok egy része is, beleértve a Barca
ságot és Dél-Erdélyt is. A napszentély felé
tartva elérkezhettek az ősi hon Jáde kapu
jához, a Kokonor partjára, ahol az égig érő
tetejetlen fának a megkövesedett törzse
található, valamint Köpendinek a lehullott
és megkövesedett könnycseppje. Ezen a
vonulaton találjuk meg a Köpe családnév
eredetét, amely a nyugati magyarok közt
csak a Barcaságon található.
Turgun Almas (a Turgun gyakori név a
türk népeknél, de egyben turisztikai város
Ujguriában, az Almas kapcsolódilk az
Álmos, Almás nevekhez) megírta Ujguria
történetét, de a kínai diktatúra elkobozta
az összes megjelent példányt és elégette,
a szerzőt pedig bebörtönözte.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Khotáni férfiak.
Forrás: Wikimedia.
Megkezdődött Ujguria és Tibet meg
szállása, történelmének a hamisítása, a
többmillió kínai betelepítése, és egy olyan
érthetetlen népirtás, aminek ma tiltakozási lehetőség nélkül, csak puszta tanúi
lehetünk. Krisztus előtt félezer évvel a
proto-ujguroknak a Bajkál-tótól (Bei hai,
azaz Északi tenger) délre, a Jeniszej-folyó
(Ana sai, azaz Anya-folyó), valamint az
Irtis közti tájakon volt a legősibb szállás
területük, ugyanabban a térségben, ahol
annakidején a hunok is éltek. Tonjukuk
hadvezér emlékére hatalmas sztéléket
(kőoszlopot, Irottkőt) állítottak fel birodalmuk akkori központjában, a mai Mongólia területén, az Orkhon és mellékfolyója,
a Tuul (Tola) partján. A hatalmas oszlopok
négy oldalán rovásirással, meglepően
magas irodalmi színvonalon foglalták
össze a türk állam létrejöttét, a sokéves
ádáz harcot, végül pedig a türk népek
egyesítését és győzelmét. Turgun könyveiben említi a csángókat (changgo) és a
székelyeket (saku) is. Szerinte a csángó
harcias népet jelent, ők voltak a hunok
előcsapatai, és a legnehezebb csatákat
vívták. Természeti katasztrófa miatt egy
részük továbbvándorolt, az ősi telepük
Udun (vagy Hotan), ami Ürümcsi (Ürümqi) fővárostól 200 km-re van. Ürümqi
(gyönyörű legelő, öröm benne lenni) az
egykori Dzsungária nagymúltú városa,
amely a Selyem Út mentén helyezkedik
el, több mint két millió lakosából mára
csak 300 ezer az ujgur. Khotan (Hotan)
114 ezer lakosával a Tarim-medencében
Kunlun hegytől északra, a Takla Makan
sivatag sarkában, szintén a Selyem Út
mentén helyezkedik el. Khotan körül
hét mellékváros található, melyek sok
ban hasonlítanak Hétfaluhoz. A Khotan
(Kotány) itt elterjedt családnév is, de
ismert a Khotan Kodán kiejtése is, ami a
barcasági Hosszúfalu-Felszeg gúnyneve
is. Felszeget, csak a Tatrang vize válassza
el Tatrang falutól. 1901-ben Stein Aurél
Khotanban ősi temetkezési helyeket, és
szobormaradványokat, és jól tartósított
kaukázusi típusú múmiákat talált. Sok
kékszemű ujgur élt itt, arcuk teljesen európai. A barcasági csángók és khotaniak
közt nagy a hasonlóság. Népdalkincsük
azonos eredetű, népszokásaik nagyjából
megegyeznek. Az építkezés, a földművelés, az állattartás hasonló vonásokat mutat.
A puli kutya, a pirospaprika, a töltött ká
poszta azonos nálunk és náluk is. Kőrösi
Csoma Sándor titkosított iratai még sok
új meglepetést tartogatnak. A 30 milliós
ujgur testvéreink országában, aminek
nagyobb részét most Kína bitorolja, majd
nem száz eltitkolt ősi piramis található.
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Hogy ne tudódjon ki, a kínaiak betakarták
földdel, fákat, cserjéket és füvet ültettek.
A titkot a műholdak fejtették meg. Ko
konor vidékén a Loknor- medencében
fordított piramis is található, melynek a
megfelelőjét Magyarországon a Káli-me
dencében találjuk. Az ujgur piramisok, a
boszniai Nap piramis, az egyiptomi és a
dél-amerikai piramisok (és nemsokára Er
délyben és a Barcaságon felfedezésre váró
piramisok) a magyari népek civilizációs
terméke, és a bennük fellelhető rovás
írással kódolt információk az emberiség
történelmét tárják elénk. Ha a tudósok
objektíven folytatják a történelmi össze
függések feltárását, akkor nemsokára
teljesen át kell írni, a mindig is a győztesek
által hamísított történelmet.
*
A barcasági csángók őstörténetének a
megértésében a legfontosabb a Tatrang
név megfejtése. A barcasági Tatrang
egyben falu, folyó és völgy szent név
azonossága, egy nép ideális élettere,
bölcsője. Tatrang a tenger szint felett 506
m magasan fekszik, a 45,76667 földrajzi
szélességi és 25,83332 hosszúsági fokok
metszéspontjában. Itt azt is meg kell
jegyezni, hogy a Tatrang, és Tatrangi,
mint családnév is ismert. Üzbegisztánban
szintén található egy Targan (Tatrang),
ami egy egész hegyoldal és település
rész, koordinátái 38,061944 szélességi
és 66,535833 hosszúsági fok. Tatrangol
alakban található folyó Afganisztánban,
koordinátái 33,843889 szélességi és
67,100556 hosszúsági fok.
*
A negyedik Tatrang Ujgurhonban talál
ható, a mai Kína területén. Címe: Tatrang
County, Qiemo City, Xinjiang Uygur
Zizhiqu Province, 841903 P. R. China,
földrajzi koordinátái : 38,4667 szélességi
fok és 85,6333 hosszúsági fok. A tenger
szint felett 1158 méteren fekszik, a Takla
Makan sivatag szélén, a Qarqan He folyó
völgyében. Lentről indulva a következő
települések sorrendjében: Aral, Qiemo
Shuilidui, Qiemo County, Yinggeha Yate,
Aqima, Bulake Beixi, Touge Lake Aigele,
Ale Matie Remu, TATRANG, Keshi Ai
gele, Jige Erwa Yi, Yaogandun, Heiwula,
Asitan Kuoshi, Cheer Chenhe, Ake Tazi,
Bashiwu Tahai, Baihete Maite. Nagyobb
szomszéd városok: északra Hadadong
(173,2 nm), Yengimahalla (170,7 nm),
Kokkoynak (152,1 nm), keletre Aktaz
(41,5 nm), és délre Katma (26,4 nm),
Qiemo (20,5 nm), Hadilik (38,8 nm). A
Tatrang itt is szerepel családnévként, de
cég neveként is. Három éve folyamato
san küldöm az ajánlott leveleket az ujgur
Tatrang címére, azzal a szándékkal, hogy
a mi és az ő Tatrangjuk legyenek testvér
falvak, de két hét után Kína visszaküldi
levelemet, azzal a pecséttel, hogy isme
retlen a cím.
*
A kusánokat yüecsi népcsoportként
Kuei-Suang-nak nevezték a kínai év
könyvek, ami Győztes törzset jelent, és a
xiungnukkal egy időben éltek az Ordosz
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völgyében az Orkhon folyónál. Mindkettő szkíta nép volt. A xiungnuk vereséget
mértek a kusánokra, akik így Nyugat felé
egy népvándorlás elindítói lettek. Nemso
kára elfoglalják Baktriát, nagyjából a mai
Afganisztán területét. Ha ehhez csatolom a
heftaliták, az indiai hunok történetét, akkor
mind a négy Tatrang óind nyelven színes
földet jelent, nemcsak az altalajkincsek
szempontjából, hanem úgyis, mint pezsgő
élet, jól felépített társadalom.
*
Az eddig tárgyaltak fókuszpontja egy
egészen új történelmi megállapítás, éspe
dig, az hogy Tatrang főtáltos volt Ujguriá
ban (Turfán, és Karaul vidék), i.e. 146-ban
(más források szerint i.e. 216-ban), és az
ő testvére volt Karaul kán, akinek szintén
táltosi szerepe volt. Tatrang a már említett
Vu-Ti császártól egy szakrális köntöst
kapott, amit az év négy időszakában a
sorra kerülő ünnepeken, szertartásokon
használt. A köntösön látható az oltalmazó
égi sátor, amely átöleli a napot és a holdat.
A köntös maradványát, és másolatát ma is
őrzi Karaul (Horváth János) magyarországi megőrző tokmak táltos, az aranykopjások fővezére, aki a fenti állításokat 2009.
augusztus 24-én Buzsák-Tatárváron, a
cikk írójának személyesen megerősítette.
Karaul kán a Loknor (Turfán, Ujguria)
vidék őrvonalai mentén Tatrang (Tátrang) főtáltossal őrtornyokat, őrvártákat
építettek, melyek a híradáson kívül a
környék éjszakai ügyeletét is biztosította.
A brassói Warte (Honvéd) hegy, szintén
egy ilyen őrvár, őrvárta, szemben a Cenk
mágusközponttal. Tatrang és Karaul családjából származik a tüskehajú Dzserep,
a leghűségesebb aranykopjás. Tatrang főtáltos őrvonala és mágusközpontja a Tárta
hegységben is megtalálható, a Tátra ezek
szerint a Tatrang névből ered, hatalmasat,
főt, fontosat jelent. A Tátra, a Barcaság, és
a Kárpát-medence több helységében található Hétforrás, ami különleges energiaközpont, gyógyító hely. Tatrang főtáltos
szerepkörébe a gyógyítás is hozzátartozott. Tatrang főtáltos a regös, a gyógyító,
a révülő, a csatabűvölő (garabonciás), a
baksa (tanuló, segítő) sámánok, valamint
a rima-lányok (táltoslányok) képzésével is
foglalkozott. A rimalányok legmagasabb
szintű beavatottja volt az Arany Asszony.
Rimaszombat ősi nőitáltos központ volt.
Tatrang főtáltos szerepkörébe tartozott
az ősi Borica beavatótánc lebonyolítása.
Erdélyben a borica-tánc alkalmával nagy
tüzet gyújtottak, amelybe a szertartás lefolyása alatt virágokat hintettek. A máglyát
körültácolva a teliholdhoz énekeltek:
„Hintsed, hintsed teli kézzel, / Egész éjjel
/ Ami áldás vagyon égben.”
Némely helyen a máglyatűz fölé virág
koronát helyeztek, amelyből a leányok
egy-egy szálat igyekeztek megszerezni.
Hazavitték, párnájuk alá helyezték, s
úgy vélték, megálmodják, ki lesz jö
vendőbelijük. A Tatrang főtáltosok
Eurázsia beavatóhelyein az újjászületés
misztériumát őrizte a Borica. Mára csak
a barcasági Tatrang, Zajzon és Pürkerec
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tudta átmenteni az utókornak. Jókai Mór
a Bálványosvár című könyvének Esküvő
a „napnál” című fejezetében a követke
zőket írja: „Azzal kivonszolta magával
Kájon horkázt, s megparancsolta neki,
hogy rejtse el magát a papok tornyában;
ne lármázza fel a rémhírével az áldomást
ülő várbeli népet: ott künn újra felállíttatta
a diadalfát az új házasok ajtaja elé; az igre
ceseket elhelyezte az ablak alá, hogy csen
desen andalgó hangicsálásaikkal majdan
szendergessék az ébredőket, s ébresszék
az aluvókat. A tizenkét szűz énekkara a
távolból magasztalá a leáldozó napot, a
többi hajadonok zöld ágakkal takarták
be a szerelmesek ablakait, galambok
nevetését, kakukkszót, sárgarigófüttyöt
mímelve hozzá, míg a várudvaron nagy
máglyát raktak abból a virágból, aminek
„pártamag” a neve, s körültáncolva a
boricatáncot, énekeltek fel a teli holdhoz:
Hintsed, hintsed tele kézzel, egész éjjel,
boldog éjjel, ami áldás van az égben.
Opour Kevend gondoskodott róla, hogy
semmi rémhír meg ne háborítsa ezt a bol
dogsággal teljes éjszakát.”
Lehet, hogy volt a Boricának egy női
változata is, amit a rima táltoslányok tán
coltak, és ez a tánc is ismert volt Kárpátmedence szerte, valamint a Tatrang
vonulatokon. Kovács Lehel is osztja ezt
a nézetet.
*
Egy tatrangi (Barcaság) csángó mese
úgy kezdődik, hogy a fejedelem vadászat
közben egy őzet üldözőbe vesz. Az őz
után a fejedelem az erdőben eltéved, ahol
három szép leányt talál (Erdész Sándor:
Az archaikus eposz kérdései, Debrecen,
1986, 26 oldal). A Csodaszarvas ere
detmondánk a Tatrang főtáltos mágikus
jelenlétét is tartalmazza. Tehát a négy
ismert Tatrang (több is lehetett) a Tatrang
főtáltosok, beavatott magyar papi kaszt
megnevezése és szálláshelye, mágus
központja volt, melyekre jellemző volt a
folyó, a völgy, és a szakrális épület, ami
köré kialakult a település és a jövő. A
környező hegyek magaslatain (nálunk az
Estere, Muszkaasztal, Csukás) ültek szert,
ahol az oltalmazó égi sátor átölelte a napot
és a holdat és az egész világegyetemet, és
ahonnan a Szíriusz áldását továbbadhat
ták népünknek. A négy Tatrang egyben
különleges energetikai központ is, a Föld
rejtett csakráin helyezkedik el. Őseink va
lamikor a Kárpát-medencéből kiindulva
gyarapodó népességként érték el a Tarimmedencét, Eurázsiát, a Folyamközt, Egyip
tomot, és majd a történelem folyamán ezen
az útvonalon egy részük vissza is tért.

Khotáni lányok.
Forrás: Wikimedia.
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