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Kovács Eszter Apolka

Hagyomány-ünnep
2018. június 23-án került megrendezés-

re a IV. Háromfalusi Hagyomány- ünnep.
A viseletbe öltözött asszonyok és férfiak, 

a Zajzon-patak hídjától indulva, a pürkereci 
templomhoz vonultak fel, ahol az ünnepi 
úrvacsorás istentisztelet után, Ft. Argay 
György püspök emlékére állított emléktáb-
lát lepleztek le. „Argay Györgyről annyit kell 
tudni, hogy ő akkor volt lelkész, amikor igazán 
nehéz volt annak lenni.” – válaszolta a helyi 
lelkész, amikor az emléktábláról kérdeztük. 
Az avatóünnepséget követően a résztvevők 
közösen fogyaszthatták el az ebédet pürkereci 
kultúrházban. Miután mindenki megebédelt, 
a közösségi kultúrház udvarán felhúzott sá-
torban megkezdődtek a fellépések. Táncoltak 
Háromfalu boricásai és csángó leányai, a 
brassói Mátka néptánc- és népdalcsoport, a 
négyfalusi Sipirka és a tatrangi Manócska 
óvodások csoportja. A brassói Mátka nép-
tánccsoport két tagját kérdeztük, arról, hogy 
ilyen fiatalon mi ösztönzi őket arra, hogy 
táncoljanak. „Elsősorban, nekem nagyon tetszik a 
néptánc és a népi motívumok. A tánc egy olyan ér-
zést ad nekem, hogy kiteljesedek. Érzem azt, hogy 
milyen magyarnak lenni ebben az országban” – 
válaszolta az egyik táncos. ,,Én eleinte nem is 
akartam táncolni, de azután beavattak ebbe a nép-
hagyományos életbe és nagyon megszerettem.” – 
nyilatkozta a másik. – „Azt érzem, hogy ezt kell 
csináljam, ahhoz, hogy hozzájáruljak a hagyomá-
nyaink megőrzéséhez.” Ezután arról kérdeztük 
őket, hogy hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy 
nem csak a helyi táncokat táncolják, hanem 
Erdély nagy részéről tanulnak koreográfiát. 
„Ez azzal jár, hogy a saját országodon belül 

ismersz meg más szokásokat, amik ugyanannyira 
szépek és különlegesek, mint a sajátod.” Ezt kö-
vetően körbekérdeztük az résztvevőket, hogy 
mit gondolnak, mi a hagyomány, és miért 
vagyunk itt, ezt ünnepelni. „Meghatározza 
azt, hogy kik vagyunk”.- nyilatkozta az egyik 
táncos. „Olyan közösség ez a hétfalusi csángó kö-
zösség, amelyben nagyon fontos szerepet játszik a 
hagyomány. Ennek megtartásának kulcsfogalma, 
hogy minél rendszeresebben találkozzunk, legyünk 
együtt.” – válaszolta a türkösi evangélikus lel-
kész, amikor arról kérdeztük, lelkész szemmel 
hogyan látja ezt az összejövetelt. „Hagyomány 
a viselet minden csipkéje, a táncolók minden lépése, 
és a boricások minden csengője.” – mesélte egy 
férfi, aki a tömegben a táncosokat figyelte. 
„Amit az őseinktől örököltünk, azt ápolnunk kell, 
és továbbadnunk, mert ha nem adjuk tovább, akkor 
minden, amit évszázadokon keresztül gyűjtöttünk, 
elveszik. Fontos itt lenni, ne csak beszéljünk róla, 
hanem az emberek lássák is a barcasági csángók 
viseletét, táncát, kultúráját, hátha kedvet kapnak 
hozzá, hogy folytassák.” – nyilatkozta a tatrangi 
evangélikus lelkész. 

*
Nekünk, kisebbségben élő magyarok szá-

mára fontos, hogy kulturális, hagyományőrző 
rendezvények részesei lehessünk, példát kell 
adni a következő nemzedéknek, hisz „A gyer-
mekeink a jövőnk, nekik kell megmutatnunk, amit 
mi is a szüleinktől tanultunk.”- osztotta meg 
velünk egy éppen arra járó nő. Most, hogy 
magunk mögött hagytuk a gyerekek énekétől 
hangos udvart és a kocsiba beülve elhagytuk 
az ünneplő falvat, a hangulatot magunkkal 
hozva érkeztünk haza.

Kovács Eszter Apolka

Bukaresti kirándulásunk
2018. július 12-én a Tömösi emlékmű 

őrzőivel ellátogattunk Bukarestbe. A haj-
nali órák miatt, fáradtan vártuk a vonatot, 
ami 5.45-kor el is indult, és hivatalosan is 
elkezdődött az utazás. Egy közel három órás 
vonatozás után megérkeztünk a fővárosba. 

*
Az elsődleges cél az volt, hogy tíz órára 

a Parlamentbe érjünk, úgyhogy metróra 
szálltunk, ami a kinti hőség ellenében rop-
pant kellemesnek ígérkezett. A metróról 
leszállva még sétálnunk kellett egy keveset, 
majd odaértünk a hatalmas fém kapuhoz, ami 
mögött már a Parlament tornyosult. 

Egy alapos átvilágítás után, körbenézhet-
tünk, és az idegenvezetőnek köszönhetően 
mindenfélét megtudtunk az épületről. 

Megismertünk a hatalmas csillároktól 
elkezdve, a még hatalmasabb szőnyegig 
mindent, amit érdemes volt tudni. 

*
Miután ebédeltünk, elgyalogoltunk a 

Nemzeti Könyvtárhoz, ahol egy Az ókori 
Egyiptom kincsei névre hallgató tárlatot 
néztünk végig. 

A kiállítás neve tökéletesen fedte a tartal-
mát, ugyanis láthattunk ékszereket, szob-
rocskákat, szarkofágokat, halotti maszkot, 
Tutanhamon trónját, mintákat és istenáb-
rázolásokat, és ezeket a lehető legnagyobb 
színkombinációkban. Profi idegenvezetőnk-
nek köszönhetően a tárlat végére már teljesen 
tisztában voltunk az egyiptomi istenekkel, 
történelemmel, de a játékokkal is.

*
Amint kiléptünk a könyvtárból, megint 

ugorhattunk az időben, és újra metróra száll-
va indultunk el, hogy megnézzük Ceausescu 
házát, a Palatul Primăveriit. 

A ház, már első ránézésre is döbbenetes 
volt, és gondolni sem mertük volna, hogy 
a viszonylag egyszerű külső mögött, olyan 
mértékű pompa bújik meg. 

Ha lehet, az épület belülről még nagyobb-
nak tűnt, mint azt kívülről láttuk. 

A szobákat szinte mind különböző stílus-
ban díszítették, a reneszánsztól a György-
kori elemekig minden fellelhető volt. 

A hatalmas gardrób, a rengeteg muranói 
üveg, az egész falakat borító mozaik, a 
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hatalmas beltéri medence, nem lepett meg 
annyira, mint a három páva, amelyek szaba-
don sétálgattak az udvaron. 

*
A háznéző túránkat követően, közelebbről 

is megnézhettünk a madarakat, majd az 
épület hűvöséből végleg kiérve, kerestünk 
egy teraszt, ahol megpihenhettünk, és a 

felszerelt permetezőknek köszönhetően, 
lehűsölhettünk, mielőtt visszaindultunk 
volna az állomásra. 

A vonatra felszállva, mintha percek alatt 
hazaértünk volna. 

*
Így utólag is köszönjük az utazást Amb-

rus Izabellának.
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Bencze Mihály

Lelked végtelenbe réved

(Istók János emlékére)
Krétás palatáblád álmodik, életed legszebb napja,
Anyád féltő ölelése, naplemente izzó arca.
Megrezdült a lelked hangja, mosolyt foltoz apád tükre,
Mély-kék folyó az éjszaka, sorsod tépi nagybetűkre.
Olvassad hát elmerülve, lelked végtelenbe réved,
Csillaghullás a szerencséd, üdvösségre pezsdül véred.
Hagyj még erőt a gonoszra, hited túlnő minden kéjen,
Ha rátalálsz önmagadra, szegénység már nem is szégyen.

Nagyapád térde táltos paripád lett, veled száguldott,
Mesék életre keltek, fény a kövekből meszet oldott.
Asztalodra görnyedt a múlt, vasárnap ha cserélt abroszt,
De angyalok szárnyán bejárhattad a nagy magyar kozmoszt.
Hadak útján jöttek mentek a táltosok, s a hét vezér,
Tüzes trónon szabadságharc szenesedett, csak folyt a vér.
Dögkeselyűk tépik testünk, karvalyok kivájják szemünk,
Mészárosok darabolnak, törik csontunk, törik hitünk.

Szülőfalud határában, Isten legszebb országában,
Jószágokat legeltetted, fény villant egy faodúban.
Kezedben az agyag életre kelt, nagyapád mása lett,
Merre haladsz, ha elkap az örvény, zúzod a köveket?
Szobor, szobrot követ, kész a félelmetes hadsereged,
Hódítsd vissza velük mindent, szent legyen a szülőfölded.
Lesz miért álmodni újra szépet, jöhet az ítélet,
Szabja rád foltos gúnyáját, úgyis mást ad majd az élet.

Szobraid, hátukon tartják az eget, magyar panteon,
Arcod tűzben ég, elfut a csend, és egy felhőt idevon.
Fenn a magasban kinyílik az ég, és gyöngyök gurulnak,
Napod körül bolyongnak, s közben meteor-igék hullnak.
Kőbe vésed őket, megborzong az örökkévalóság,
Vésőidet feni egy látomás, elönt a forróság.
Szülőfölded nagy költőjének szobrát, újra álmodod,
Minden vágyad ez maradt, életedet erre áldozod.

A jelen a múltba réved, a múlt pedig a jövőkép,
Láthatod a lábnyomom, pedig mögötted lépkedek még.
A világ néha lekezel, aztán felemel az égig,
Életed fele az árnyékod volt, valami jel rémlik.
Szemedben felragyog a tenger, hadd legyek én a bárka,
Örökséged őrzője, a tükörben felejtett zárka.
Szilánkosra tör az öntudat, kezdődik a varázslat,
Kalapodból fehér galambok kihordják a szobrokat.

(Bukarest, 2018. június 13.)    

145 éve született Istók János bácsfalusi szobrászművész
(Bácsfalu, 1873. június 15. - Budapest, 1972. február 22.)

A fenti fénykép 1937-ben készült, 
a művészt rokonával Poiana Jánosné siPos katussal  ábrázolJa

Zonda Tamás

A Barcaságon lévő kilenc 
Magyar és egy korts falu

Hagyma féreg torma kéreg neve 
Apáttzának
Sok kendere kevés lene vagyon hatá-
rának
Nincsen híre sem becsűje ott a szalon-
nának
Túró miatt ki nem rothadt ujja cond-
rájának.

Krizba vára van kárára a szegény 
Krizbának
Kevés száma van számlálva legelő 
juhának
Kis Krizbában vár árkában esik a 
bikfának
Nyesi vágja ’s abból adja részét adójá-
nak.

Sárga szakál állakon áll Újfalusiaknak
Az igére sz életre szászul taníttatnak
Rákot halat és sok vadat sok helyt 
lopogatnak
Sás szénának lopott fának árából 
tartatnak.

Havas alatt meg szorított szigorú 
Bátsfalu
Az utcádnak s udvarodnak kell simító 
gyalu
Víz folyásban s áradásában majd el 
vész a falu
Tilalmasban oldalkádban nincsen 
részed hosszú.

Gazdag Türkös ritkán szűkös a sok len 
dolgában
Szegény bora nem fogy soha urok 
majorjában
Ha jól laknak rikoltoznak a malom 
utcában
Büszkélkedik kérkedik kiki sok jovában.

Tsernátfalu száraz falu aszályos napo-
kon
Essős időn a víz bővön bé foly ablako-
kon
Fenyvesekben sekben kérkednek nagy 
okon
Sok bút tesznek a sok népek kisded 
templomokon.

Hoszszúfalu falud hosszú de rövid az 
eszed
Fa vágással ’s bé hordással kenyeredet 
eszed
A Papokat mint Atyákat eszedbe nem 
veszed
Mind Atyádnak mind Anyádnak te ’s 
tu a beszéded

Sáros Tatrang a Nagy Tatrang vizei 
rád szálnak
A víz folyás majd alad és házaid úgy 
álnak
Sokan rajtad határ miatt sokat 
praetendálnak.

Az Esterét ti őrzitek s ott mások 
kaszálnak.

Zajzont lakják kevés gazdák de tart sok 
tiszteket
A nagy völgyön mikor ugyan nézi a 
réteket
Lesi várja zálogolja a fás szekereket
Tart epével nem kepével belső szemé-
lyeket.

Nem őrölnek Purkerecnek rideg falu-
jában
Mert Zajzonnak ők kullognak felleges 
malmában
Kender magot babot tesznek a búzában
Cibrét esznek gyönyörködnek a sovány 
húsában.

*
Megjegyzések:

Zonda Tamás: Szonda Tamás
A „híres verscsináló magyar Zonda Ta-

más” Háromszék falvairól szóló gúnyver-
sét Szádeczky Lajos fedezte fel az altorjai 
báró Apor család levéltárában. Õ is közölte 
elõször, részben, Háromszék falvairól alcí-
men (1992--93). Részleteket közölt belõle 
késõbb a Településeink falutörténeti soro-
zatban Cserey Zoltán és Binder Pál, 2004-
ben pedig Kónya Ádám közölte újra. 

A háromszéki falvakat, valamint a bar-
casági magyar Tízfalut leíró teljes munka 
az Acta Siculica 2005/2-es számában jelent 
meg Csáki Árpád összefoglalásában.

Szonda Tamás (meghalt 1694 előtt) szü-
letésének évét nem ismerjük. Nevét először 
az 1635. évi katonai összeírásban találjuk, 
ekkor Szonda Gergely fiaként írják össze, 
ami arra enged következtetni, hogy nem 
töltötte be a 16. életévét. Születésének éve 
tehát 1619 körülre valószínűsíthető. Ha-
sonlóképpen, iskolázottságáról sincsenek 
adataink. Tanulmányait a gidófalvi iskolá-
ban kezdhette. Nevét a jelentősebb erdélyi 
kollégiumi diáknévsorokban sem találjuk, 
műveltsége alapján csak feltételezhetjük, 
hogy a gyulafehérvári református kollégi-
umban tanult tovább. Erre enged követ-
keztetni az is, hogy 1643-ban a fejedelem 
Szonda Tamást többedmagával, köztük a 
fejedelmi nagyobb kancellária négy írno-
kával, az alsócsernátoni Damokos Istvánné 
Lázár Judit és kőröspataki Kálnoki Mihály-
né Damokos Kata peres ügyében tanúval-
latónak jelöli ki.

Gidófalvára hazatérve családot alapított.
Szonda Tamás a háromszéki közéletben is 

ismert személy volt. Nevét sorra ott találjuk 
a jelentősebb nemesi családi eseményeken.

A gúnyverseket 1675-ben írta.
Korts: vegyes lakosságú falu.
Az igére sz[ent] életre szászul taníttatnak: 

utalás a település evangélikus többségére.
Te ’s tu: azaz román.
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Karsa Botond, Dr. Bencze Mihály

A csángók története
(Folytatás az előző lapszámunkból.)
A szétválás Kánaánban, az első népcso-

port hazaérkezése
A chágaók (korábbi nevükön chagák) egyik 

törzse a chágók, a maradék oama törzzsel 
~m.e. 4550 körül elindult Kánaánból Me-
zopotámia felé, ahol, a Tigris és Eufrátesz 
folyó völgyében pár ezer év óta már igen 
fejlett kultúrájú népek laktak. Ezekről a 
kultúrákról már sokkal több információval 
rendelkezünk. A vándorlás első állomásaként 
a chágó és oama törzs a szumirok (sumerek) 
[Mezopotámia őstörténetével kapcsolatos 
elméletek a messzi 6-8 ezer évekre nyúlnak 
vissza. A viszonylag gazdag régészeti le-
letek a legrégebbiek, az őslakosok kilétére, 
származására már nem nyújtanak biztos 
támpontokat. Több egymás utáni korszakot 
határolnak el: Ubaid-kultúra, Uruk-kultúra, 
Dzsemdet Naszr-kultúra, Korai dinasztikus-
kor, majd Akkád Birodalom. A városállamok 
erősödése a késő Uruk-korban indult, majd 
a Dzsemdet Naszr korban folytatódott (pl. 
Ur, Larsza, Uruk, Zabalam, Umma, Aksak). 
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Sumer)] 
által lakott ősi városokban (Ur és Larsza) 
telepedtek le [A chágaók és oamák érkezése 
idején indult meg Mezopotámiába a sémi 
eredetű akkád nép beszivárgása. Az akkádok 
először a Sumer városoktól elkülönülten a 
két folyó felsőbb vidékén alapítottak város-
okat (városállamokat), majd később egyesí-
tették a két területet, és átvették a hatalmat 
a szumerektől.]. Az ott talált rokon népek, 
pl. a kaongar-ok (szumirok), (ismereteink 
szerint doszgar eredetű népek) közé vegyül-
ve az oamák már nem vándoroltak tovább, 
véglegesen letelepedtek (Umma és Lagas 
városban), történetükkel továbbiakban nem 
foglalkozunk. 

A chágók kb. 25 év ott-tartózkodás után 
tovább haladtak a Kaukázus felé, majd északi 
oldalon az akkor már erősen hanyatlófélben 
levő Mahgar-doszgar szakrális királyságban 
[Ezt a királyságot a bhara törzs hozta létre, 
ezért eleinte Mahgar-bhara királyságnak 
(~m.e.12.900-4.600) nevezhetjük, majd 
a doszgarok egyik nemzetségének ~m.e. 
7.000 év körüli megjelenése után már 
Mahgar-doszgar királyságnak, lakosságát 
a vhéra törzs megérkezése tovább színesí-
tette. A királyság hosszú fennállása alatt a 
Kaukázusra és nagyobb környékére: Aral-tó, 
Belső Ázsia egy részére, ill. a nagy sztyep-
pés területekre terjesztette ki magas-szintű 
kultúráját.], székvárosa Buda [Buda város 
(~m.e.11.240-3680) között volt a táltos 
papkirályok székvárosa, romjai a Kaukázus 
északi lejtőinél még feltáratlanul Kislavodsk 
közelében rejtőznek. Buda közel 7.800 éves 
fennállása után egy hatalmas földrengés 
során pusztult el, és m.e. 3.680 körül vált 
lakatlanná. A lakosság legnagyobb lélek-
száma az elpusztulása előtti évszázadban 
40.000 fő körülire tehető. Buda több mint 
7.000 éven keresztül a mahgar papkirályok 
közel-keleti szakrális központja is volt egé-
szen kb. az m.e.4.000-ik évekig, így hatása 
az emberiség kőkori (újkőkor és rézkor) 
vallási és egyéb kultúrájára is meghatáro-
zó volt.], átmenetileg letelepedtek, s ahol 
ott élő magyarokkal, ill. magyar rokon 
népekkel találkoztak. Megjegyezzük, hogy 
a vezető táltos-mágus képző monostora 
ekkor már Bharatosz [A Kaukázusban 
hozták létre ~m.e.12.500 körül a magyar-
ság egyik legfontosabb táltos-mágus képző 
monostorát, Bharanara monostort, amelyet 
elpusztulása után ~m.e.8.700-3.680 között 
Bharatosz monostor követett, majd ennek 
elpusztulása, kihalása után ~m.e.2560-2300 
között Báracsázu, végül ~m.e.2.300 után 
pedig Barantyáv monostor.] volt. A chágók 
megérkezése idején viszont az egykori 

hatalmas Királyság, fokozatos hanyatlása 
után szét is hullott, már csak közvetlenül a 
Kaukázusra, Buda város tágabb környékére 
korlátozódott [A Kárpát-medencei mahgar 
királyságoknak, mondhatjuk az anyaföldnek 
a mahgar-doszgar szakrális királysággal, és 
a kaukázusi monostorokkal volt a legszoro-
sabb kapcsolata. Ez a kapcsolat a kaukázusi 
királyság megszűnése után is fennmaradt 
a Kaukázus magas hegyei között megma-
radt néprészekkel, a monostorokkal, az ott 
megőrzött szellemiségükkel, – egészen az 
Árpádházi királyok uralkodása idejéig.].

Kb. 50 éves kaukázusi tartózkodás után 
chágók ismét útnak indultak a Kárpát-haza 
felé az ősi energia-út [Az ősi energia-utak 
több irányban átszelték a magyar, ill. ma-
gyar rokon népek elterjedésének hatalmas 
területét. Ennek egyik főútvonala a Pilisből 
egészen a Kaukázusig vezetett, a Kárpát-
medencében az Alföld peremén haladó egyes 
szakaszainak nyomai még napjainkban is 
megtalálhatók (Csörsz-árok, Óriások útja, 
Rapsonné árka, stb.), sőt Erdélyben is, de ott 
főleg a hegyek gerincén vélelmezik elhúzódó 
nyomait.] még meglévő szakaszain, és ~m.e. 
4.470 körül érkeztek a Szeret és Prut folyó 
környékére, lélekszámuk ekkor kb. 20 ezer 
körülire volt tehető. A VI. királyságban 
éppen uralkodó papkirálynő nagy örömmel 
fogadta a messziről érkezett, sokat-látott, 
tapasztalt chágókat, és a királyság már 
visszahúzódott keleti határainál, a Kárpátok 
előterében fekvő területeket jelölték ki szál-
láshelyükként, elkövetkező életterükként, 
ahol egyúttal a VI. Királyság külső védelmé-
nek megerősítését is biztosíthatták a keleti 
irányból már megjelenő népek szorítása, ill. 
fokozódó zaklatásai ellen. A chágó-magyar 
törzs pedig a Kárpát-haza közelébe érkezése, 
letelepedése és beilleszkedése után gyarapo-
dott, lélekszámuk szépen megnövekedett. 
A későbbi időkben, a VI. Mahgar Királyság 
megszűnése után, a sorra érkező, átvonuló 
népek hatására a Kárpátok keleti lejtőire, a 
Szeret folyó környékére húzódtak vissza, de 
megőrizték chágaó-magyar kultúrájukat, 
magyar archaikus nyelvüket. Őket nevezhetjük 
a moldvai csángók őseinek.

A chágaók második törzsének haza-
érkezése

Kánaán földjéről ~m.e.4.480 körül egy 
újabb chágao törzs, a bhaucha törzs indult 
útnak, és teljesen más irányban nem Sumeria 
felé, hanem Anatólia felé fordulva, az akko-
riban kibontakozó, később hettitának nevez-
hető birodalom területe felé haladtak. Ana-
tólia középső és nyugati részén ismét rokon 
népeket [Az anatóliai doszgar származású 
rokon népek utódai a luvinak nevezett nép, 
amely a hattiknak, ill. a későbbi hettitának 
nevezett nép egyik fő alkotó elemévé vált. A 
hettiták, a Hettita Birodalom, az ókor egyik 
még nem nagyon felkutatott ősi kultúráját 
jelentették. „Legnagyobb kiterjedése idején 
uralma Anatólia nagy részén kívül kiterjedt 
Szíria, Kánaán és Mezopotámia egy részére 
is. A birodalomnak több virágzó és hanyatló 
időszaka volt, végül i. e. 1200–1190 körül a 
tengeri népek támadásai és belső problémá-
inak következtében összeomlott. Évszáza-
dokig létező hettita utódállamokat hagyott 
maga után, az újhettita királyságokat, 
amelyek egészen az i. e. 8. század legvégéig 
fenntartották a hettita államiságot, kultúrát 
és nyelvet”. Idézet: (https://hu.wikipedia.
org/wiki/Hettita_Birodalom)] találtak, 
akik között átmenetileg le is telepedtek. 
Ezúttal ismét más jellegű kultúrákkal is ta-

lálkoztak, ami bővíthette eddigi sokezer éves 
létük, vándorlásaik, barátságos rokon, de 
ellenséges népekkel találkozásaik során szer-
zett ismereteiket, pl. nyelv/szókészletüket. 

Az Anatóliában megismert rokon, doszgar 
származású nép neve: chattit volt, amelynek 
hangzása hasonlítható a történelemköny-
vekben szereplő hattik [A hattik ókori nép 
volt, amelyik Anatólia középső vagy nyugati 
részén élt, mielőtt területüket a hettiták 
elfoglalták volna. A hettiták beolvasztot-
ták őket, vallásukból is sokat átvettek és 
országukat is róluk nevezték Hattinak. A 
nyelvészek és néprajztudósok szerint a hatti 
nyelv a kaukázusi nyelvcsaládba tartozott 
a hurrik és urartuiak nyelvével együtt, és 
ezen nyelvcsalád népeinek az őshazája a 
Kaukázustól délre és délnyugatra eső Ana-
tólia volt. https://hu.wikipedia.org/wiki/
Hattik] nép-névhez. Kb. 45 évvel később a 
bhauchák újra felkerekedtek, és észak felé 
indulva átkeltek az akkor már megnyílt 
Dardanella [A Fekete-tenger korábban 
beltenger volt (akár a mai Kaszpi-tenger), 
vízszintje kb. 40 m-el volt alacsonyabb a 
jelenleginél. A Dardanellák kb. 5.300 évvel 
ezelőtt nyílt meg, a Boszporusz pedig kb. 
5.100 évvel ezelőtt. Ekkor egyenlítődött 
ki a tengerek: a Földközi- és Fekete-tenger 
szintje is.] szoroson, s a Balkánon átveze-
tő ősi energia-út maradékait kihasználva 
~m.e.4.410 körül érkeztek meg dél-felől a 
Kárpátok déli vonulataiba. Lélekszámuk kb. 
25 ezerre tehető. A második, a déli irányból 
hazatérő, szintén nagy utat bejárt, már har-
cokban is edzett chaágó-magyar törzset, a 
bháuchákat az akkor uralkodó papkirálynő 
szintén örömmel fogadta, és a Kárpátok 
déli vonulatát és belső oldalát ajánlotta fel 
a letelepedésük helyéül. A bháucha törzs 
elhelyezkedése után beilleszkedett a kárpát-
medencei magyarság közé, és lélekszáma is 
szépen emelkedett. A sorra érkező, a Kár-
pát-medencét is meghódító népek hatására 
ugyan kissé visszahúzódtak a bháuchák. A 
legsúlyosabb problémát a ÉK-Kárpátok kül-
ső területeiről, a későbbi Halics környékéről 
behúzódó dák nép letelepedése jelentette, 
amely után ki is alakult a több száz évig 
fennálló Dák Királyság is. A chágaó-magyar 
bháucha törzs mégis fennmaradt, és ezt a 
törzset tarthatjuk a barcasági csángók ősének.

A chágaók harmadik törzsének haza-
érkezése

A harmadik, a rháócha törzs ~m.e.4.400 
körül indult el Kánaán földjéről. Ők egy har-
madik útvonalon közvetlenül a Kaukázusba 
igyekeztek, és a déli oldalon talált magyar 
népek között telepedtek le. Közel kilencven 
éves ott-tartózkodás után vándoroltak 
tovább, átkeltek a Kaukázus hegyein, és 
lényegében az első törzs útvonalát követve 
érkeztek meg a chágó törzsnek a Szeret és 
Prut folyó vidéki szálláshelyeire. Rövid tar-
tózkodás után a rháóchák tovább vonultak, 
és átkelve a Kárpátok hágóján ~m.e.4.300 
körül érkeztek meg Székelyföldre. Az ő lé-
lekszámuk mintegy 15 ezer főt számolt. Az 
utoljára érkező chágaó törzset, rháóchákat 
az uralkodó papkirálynő már a Székelyföldre, 
ill. a Kelet-Kárpátok hegyeibe-völgyeibe 
fogadta be. Ez a chágaó-magyar törzs sem 
olvadt bele az ott élő szahaka-magyar 
népességbe, a székelység őseibe, hanem 
megőrizve a hatalmas utat megjárt chaga 
kultúrának jelentős részét, kissé különválva, 
elsősorban a Kárpátok hegyeiben, völgyei-
ben maradt fenn. Őket nevezhetjük a gyimesi 
csángók őseinek.

A csángó népek, néprészek messzi vilá-
got bejárt, kalandos történetének sokezer 
éves rejtélyes időszaka ezzel lezárult. A 
különböző csángó népek további sorsát már 
a Kárpát-medence történései határozzák 
meg, amiről sokkal többet tudhatunk meg 
a történelem ismerhető lapjaiból, – ha kellő 
figyelemmel lapozzuk.

3. Miért voltak visszatérések

A csángók (ős)történetének kiegészíté-
seként a magyarok, magyar népcsoportok 
további visszatéréseiről is röviden be kell 
számolnunk. Először meg kell említeni, 
hogy a korábban felvázolt szétterjedő ma-
gyar törzsek, népcsoportok folyamatosan 
fenntartották – a sokezer kilométeres, óce-
ánokat, földrészeket átívelő távolságok elle-
nére – kapcsolatukat az anya-országukkal, a 
Kárpát-medencével, a Kárpát-hazával, az itt 
megalakult és működő királyságokkal. Ez 
természetesen azzal is járt, hogy nemcsak a 
szakrális kapcsolat volt folyamatos az egyes 
táltos-mágusképző monostorok között, ha-
nem valamilyen különös módon a kulturális, 
tudás, információ-áramlásokon túlmenőleg 
az egyes személyek áramlása, utazása, netán 
valamiféle árucseréje is megoldott volt. A már 
többször említett küldetésének megfelelően 
a magyarság – a turulnemzetségű mahgarok 
irányításával, vezetésével – biztosította, ill. 
ezer éveken keresztül fenntartotta az akkori 
kultúrvilág jelentős részében a Szeretet és 
Béke uralmát, az Isten és a Természet cso-
dálatos kiegyensúlyozottságát. 

Ez a Földünk életében bekövetkezett 
jelentős értékrend és hosszan, majd 15.000 
évig tartó rendezett állapot több milliós, sőt 
több tízmilliós populációkat is létrehozott, 
ami csak szervezett társadalmak (pl. szakrá-
lis királyságok), fejlettebb, vagy már kifejlett 
mezőgazdaság, állattenyésztés, technikai 
felkészültség, vagy együttélési formák léte-
zésével volt lehetséges. Ehhez szükségesek 
voltak a mahgarok, de az egyéb magyar-
rokon népek őstudás és egyéb ismeretei, s 
küldetésüknek megfelelően ezt terjesztették 
el világszerte, és a megalakult szakrális 
királyságok is ezekre alapozták létezésüket.

A populációk létszámának jelentős vál-
tozásait általában a külső tényezők (pl. az 
éghajlat-változások, a kataklizmák) befo-
lyásolták, módosították még az esetleges 
szétterjedések, elvándorlások, vagy esetleg 
a népszaporulatokban bekövetkező válto-
zások, de nincsenek információk a hosszú 
időszakban az egyes népek egymás elleni 
ellenségeskedéseiről, a háborúkról, de még 
a népek un. genetikai kiöregedéséről sem. 

Az elmúlt húszezer évben természetesen 
megjelentek más – nem magyar-rokon 
– kisebb-nagyobb népek is, különösen az 
elmúlt 5-6 ezer évben. Elszaporodva lassan 
benépesítették Földünk élhető, lakható terü-
leteit, hozták magukkal, meg is honosították, 
elterjesztették, majd folyamatosan növelték 
a magyar népektől némileg, vagy jelentősen 
eltérő kulturális, gazdasági befolyásukat, – s 
lassan átvették, kialakították a világ feletti 
totális hatalmukat. Mára elérték, hogy a 
világtörténelem lapjai szinte csak ezekről a 
nagy népekről, kultúrájukról, háborúikról, 
birodalmaikról, vallásaikról és egyéb irányú 
eredményeikről szólnak.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Karsa Botond, Dr. Bencze Mihály

A csángók története
(Folytatás a 3. oldalról.)

A visszatérések főokai
Az előzőkben megtudtuk, hogy mahgar 

szakrális királyságok nagyfokú elterjedésük, 
virágzó fennállásuk után fokozatosan ha-
nyatló stádiumba kerültek, majd elvesztették 
vezető szerepüket, végül sorra feloszlottak, 
végül pár ezer éve meg is szűntek. Ez a ne-
gatív, leépülési folyamat a kárpát-medencei 
Mahgar királyságokat sem kerülte el, ami-
nek egyértelmű következménye volt, hogy 
a még megmaradtakban felerősödött az ősi 
Kárpát-haza megtartása, megvédése érde-
kében a világ távoli részeiben még meglévő 
magyarok visszatérésének igénye.

Az idegen népek megjelenéseinek és a 
teljesen más kultúrájával szembeni ellenál-
lásnak, mondhatni harcnak, az első komoly 
eseménye az említett un. „északi és déli 
város küzdelme” volt. Bár a küzdelem az 
északi város, a magyar nép győzelmével 
végződött, mégis ez az esemény jelentheti 
a Föld népei életfelfogásában bekövetkező 
hatalmas változás egyik fontos sarokpontját. 
Ezután indult meg a maradék magyar népek 
visszatérési hulláma, a Kárpát-medencébe 
„haza”-áramlása. A visszatérések másik 
főoka a Kárpát-medencei magyar lakosság 
tényleges megfogyatkozása volt, amiről az 
előzőekben beszámoltunk, ill. amit ábrákon 
is szemléltettünk. A következőkben a visz-
szatérésekről számolunk be röviden.

Kisebb visszatérések
Korábban megtudtuk, hogy ~m.e.5.600 

körül Aoamaou városból indult vissza egy 
oama népcsoport a Kárpát-medencébe, és 
tevékenyen részt vett az V. szakrális király-
ság megalapításában, később, ~m.e.4.900 
körüli utolsó csoportokkal az oamák visz-
szatérése le is zárul. A khara törzs korábbi 
elvándorlásai, letelepedései, során szakrális 
királyságokat alapított, egyik néprészük 
végül a doszgarokkal keveredve Mezopo-
támiába is eljutott (ők képezik a szumerok 
egyik vonalát). Innen is több alkalommal 
tértek haza (de oda-vissza is mozogtak) 
csoportok, elsősorban a mai Erdély, ill. Szé-
kelyföld területére. Ezzel magyarázható a 
számos hasonlóság az erdélyi és a szumer 
kultúrák között, ami a magyar-szumir nép 
közötti rokonság, esetleg a szumir szárma-
zás alapját képezheti.

A Kárpát-medencei szakrális királyságok 
és a kaukázusi Mahgar-doszgar szakrális 
királyság között – miként megtudtuk – év-
ezredes állandó kapcsolat létezett. Ez azt is 
jelentette, hogy népcsoportok oda-vissza 
áramlottak, még a VI.szakrális királyság 
(székhelye Szoptág) megszűnése utáni 
időkben is. (A kapcsolat még az Árpádházi 
királyok után is valamilyen mértékben 
fennmaradt).

Nagy visszatérések
A nagy szétvándorlási korszakról meg-

tudtuk, hogy Dél-Amerikában három helyen 
is alakult nagy Szakrális Királyság, amelyek 
hatalmas területeken, sok milliós lakos-
sággal, évezredekig virágoztak. Ezekből 
a rendkívül távoli királyságokból, inkább 
hanyatlásaik időszakában indultak hazafelé, 
a Kárpát-medencébe néprészek, törzsek: 

1. Az első nagyobb visszatérési hullám – 
amiről már részletesen be is számoltunk –a 
chagák visszatérése volt ~m.e.4.500-4300 
között, és miként az időben-térben barango-
lásunk során megtudtuk: ők a csángók ősei. 
A dél-Amerikai Chaga királyságból indultak 
kb. tízezer évvel, majd a Chaga-oama bhacha 
királyságban éltek évezredekig, onnan a 
Chaga-oama királyságba mentek, s végül 
Khánaánon keresztül három csoportban 

érkeztek a Kárpát-hazába. Erről már rész-
letesen beszámoltunk.

2. A chagák, chágaók után párszáz évvel 
következtek a mhagák első visszatérései 
~m.e. 3.800-3.200 között, ők a palócok ősei.

A Kárpát-medencéből kiindult mhaga 
törzs Dél-Amerikában (Peru-Bolivia kör-
nyékén) megalapította a Mhaga-wabimi 
Szakrális Királyságot (~m.e.18.200-3.900). 
A királyság Dél-Amerika egyik tündöklő 
kultúráját jelentette, legnagyobb lélekszáma 
a hatalmas kataklizma előtt meghaladta a 45 
milliót. A hanyatló királyságból ~m.e.6.400 
körül egy mhaga törzs kivált és elindult 
kelet felé, majd kétfelé válva, változatos 
utakon: Afrikán, Mezopotámián, ill. a Kau-
kázuson keresztül érkeztek a Kárpát-meden-
cébe és telepedtek le az Alföld déli részein, 
majd a középső, hegyes-völgyes részeken, 
ami lényegében megegyezik napjainkban 
Palócföldnek nevezett területtel. Ők a 
palócok, barkók, matyók… ősei, – távolba-
nyúló változatos történetükről is a csángók 
történetéhez hasonlóan, az időszalagon való 
barangolással lehetne beszámolni.

3. Időben a mhagák második visszatérése 
következett ~m.e. 2.400 körül, ők viszont 
a jászok ősei

A Magha-wabimini szakrális királyságból 
egy másik mhaga törzs/népcsoport is kivált, 
és ~m.e.6.100 körül az Atlant1-re érkezett, 
ahol egyesültek az évezredek óta ott lévő 
chaga népcsoporttal is. Majd innen tovább 
haladva külön népcsoportként ~m.e.5.800 
körül érkeztek Afrikába a Khara-mhaga 
szakrális királyságba, majd Egyiptomon, 
Kánaánon, a Kaukázuson keresztül kb.2.400 
évvel ezelőtt a Kárpát-medencébe érkeztek, 
(őket nevezhetik jazigoknak), valójában ők 
a jászok ősei. Megjegyezzük, hogy volt egy 
második, sokkal későbbi vissza/hazatérés 
is (az Aral-tó melletti ászikkal, a Kaukázus 
környéki alánokkal keveredés után a kunok-
kal? együtt), ami kb. az 1.100-as években 
éri el hazánkat. A mhagák második vissza-
téréséről, igen változatos útjukról is csak 
az időszalagon ilyen irányú barangolásunk 
után lehetne részletesebben beszámolni. 

4. Az utolsó, a legismertebb, a legnagyobb 
jelentőségű visszatérés a binymhagák visz-
sza/hazatérése ~m.e. 570-896? körül, ők 
valójában az Álmos/Árpád által vezetett 
un. „honfoglaló” magyarok!

A Kárpát-medencéből, a Pilisből ~m.e. 
19.100 körül elinduló mahgar-jugar törzs: 
a binymhaga törzs a mai Ecuador, ill. Peru 
északi területén letelepedve megalapí-
totta a Binymhaga szakrális Királyságot 
(~m.e.18.400-7.100) kezdetben Ghunya 
székhellyel. Ez a királyság azokban az ősi 
időkben – a két másik mahgarok által ala-
pítotthoz hasonlóan – hatalmas területű, 
tekintélyű királyságot, birodalmat jelentett, 
megfelelő szervezettséggel, kultúrával, tu-
dománnyal, építményekkel, településekkel… 
Kb. 9.000 évvel ezelőtt egy újabb nép: a 
hungarok [A hungarok egyik népcso-
portja (a fekete hunok ősei) kb. 9000 évvel 
ezelőtt érkezett Dél-Amerikába, az akkori 
Binymhaga Királyság területére. Ezen 
kívül a hungarok egy másik népcsoportja 
a Japán szigeteken jelent meg (ekkor még 
nagyobb összefüggő terület volt) ~m.e.8.400 
körül. Ők a fehér hunok ősei.] érkezése 
után a királyság mint Binymhaga-hungar 
szakrális királyság (~m.e.6.500-4.300) 
Dél-Amerika legnagyobb királyságát, biro-
dalmát [A Binymhaga/hungar birodalom 
területe kiterjedt az Amazonas medence 
jelentős részére is, s fénykorában lakossága 

elérte a 82 milliót?! Nimród ~m.e. 7.500 
körül ebben királyságban jelenik meg új-
ból, neve ekkor Ménraóth, újra szervezi a 
Királyságot (koronája pedig a különös ősi 
korona, a későbbi Magyar Szent Korona 
eredeti formájában), és ~68 évig, haláláig 
uralkodik. A binymhaga-mahgarok még 
m.e.17.600 körül alapították a Bharahabak 
táltos-mágus képző monostort, amely 
Dél-Amerika egyik, talán legjelentősebb 
kulturális, tudományos fellegvárává nőtte 
ki magát. A monostor kapcsolatot tartott 
fenn a mhagák Barawanaku monostorával 
és a mahgar anya-országnak a Pilisben 
működő Bhara, később Bhartág monostora-
ival, valamint a kaukázusi monostorokkal.] 
jelentette, virágzása csúcspontján lakossága 
elérte a 82 milliót. Hanyatlása, majd szét-
hullása után ~m.e.3.400 körül indult el a 
megszűnt királyságból a Kárpát-medence 
felé(?!) a megmaradt magyar (binymhaga) 
népcsoport turul-nemzetségű táltosok és 
mágusok vezetésével (később ők képezték 
Árpád magyarjainak a MAG-ját). A még 
ott maradt chagákkal egyesülve Dél-Ame-
rika keleti partjáról indultak ~m.e.3.300 
körül hajókon India nyugat partjára, majd 
az Indus völgyében Belső-Ázsián keresztül 
~m.e.3.100 körül a Káspi-tenger, Aral-tó 
környékére érkeztek, itt érintkeztek és 
keveredtek először az ott élő rokon jellegű 
un. szkíta népekkel. A Káspi-tengert meg-
kerülve ~m.e.2.900 körül a Kaukázus északi 
területén találhatók, keveredve az ott talált 
magyar-rokon népekkel. Innen húzódtak 
fel ~m.e.2.170 körül a Meotisz környékére, 
ahol ismét találkoztak a fekete hunokkal, és 
egyéb magyar-rokon törzsekkel.

A Meotiszból továbbinduló magyarság 
törzsei – a Vérszerződés kötésével – egye-
sülve, és megerősödve, a turul-nemzetségű 
Álmos, majd fiai Árpád és Kurszán vezeté-
sével jutott vissza a Kárpát-őshazába, ahol 
természetesen jelentős magyarul beszélő 
népcsoportokat talált. Ezzel a magyarság 
újra birtokba vette ősei után a Kárpát-me-
dencét. Erről a változatos hazatérésről is 
csak idő-barangolás után lehetne részlete-
sebben beszámolni.

A visszatérések jellemzőinek össze-
hasonlítása
A fentieket összefoglalva megállapíthat-

juk, hogy a chaga-chágaók, vagyis a csán-
góknak nevezett néptöredékek visszatérése 
és letelepedése sok mindenben eltért a többi 
visszatérő magyar néprésztől, törzstől – bár 
azokat mindeddig nem is ismertük meg be-
hatóbban. A csángók későbbi sorsa sajátos 
alakulásának okai is részben ezeknek az 
eltéréseknek a következményei. 

A kisebb nép-csoportok, törzsek, hazaté-
résük után, beolvadtak a Kárpát-medencét 
kitöltő őshonosnak tekinthető, és még min-
dig jelentős magyar-jugar-szahaka-doszgar 
lakosságba, így különálló népcsoportot nem 
képeztek. Hazatérésük így beilleszkedett az 
időszakonként induló törzsek vándorlásaiba, 
vagyis a korokra jellemző általános, szakrá-
lis, kereskedelmi vagy egyéb célú két, vagy 
több irányú mozgás-kultúrába. 

Teljesen más jellegűek voltak azoknak 
a nagyobb csoportoknak, törzseknek a 
vissza, hazatérése, amelyek már a konkrét 
igény: valamilyen „hívószó” hatására in-
dultak meg, s amelyek már egyértelműen 
a Kárpát-haza megtartásának szakrális 
feladatával érkeztek haza. A fentiek szerint 
ez négy nagy csoportot, törzset jelentett: 
a chagákat, a mhagák két csoportját, és 

végül a binymhagák csoportját, kiegészül-
ve több magyar néptöredékkel, törzzsel. A 
következőkben ezek közötti egyezéseket és 
eltéréseket elemezzük:

– A népcsoportok lélekszáma
A chagák-chágaók (csángók) három vi-

szonylag kisebb létszámú (kb.20-25-15ezer) 
különvált törzsként eltérő időkben érkeztek. 
A másik három népcsoport nagyobb lélek-
számban érkezett, mhaga-palócok kb. 35 
ezren, mhagák-jászok-jazigok kb. 40 ezren, 
a binymhagák és a törzsszövetséget kötött 
egyéb magyar törzsek létszáma viszont 
meghaladta a 135 ezret és ők már magukkal 
hozták nagyszámú állataikat is.

A letelepedések helye(i)
Az elsőként ~m.e.4.470-4.300 között visz-

szatérő chagák-chágaók (vagyis a csángók) 
három területre telepedtek le, részben a 
Kárpát-medence, a még létező VI.Mahgar 
szakrális királyság külső/perem területeire, 
mintegy védelmi célzattal. 

A mhagák első ~m.e.3.200 érkezett cso-
portja (a palócok) már több mint ezer évvel 
később érkezett, a Mahgar királyság ~m.e. 
3.750 körüli feloszlása után kialakult teljesen 
megváltozott korszakban, amikor a különbö-
ző érkező népek és a még meglévő magyarok 
kisebb hatalmi csoportosulásokban éltek. 
A mhagák a Kárpát-medencében, nagyobb 
területen telepedtek le, ezért a palócok, a 
barkók, stb. még napjainkban is viszony-
lag zárt területen élő sajátos jellemzőkkel 
rendelkező néprészt jelentenek. A második 
mhaga népcsoport (jászok-jazigok) újabb kb. 
800 évvel később érkezve szintén nagyobb 
területet foglaltak el a medence középső, 
kevésbé lakott részén, ők ma is a jászok 
körülhatárolható nyelvterületét képezik. 
A jóval később érkező már keveredettebb 
népcsoportjuk pedig csatlakoztak az itt élő 
rokonokhoz.

A harmadikként érkező legnagyobb népc-
soport, a binymhagákból és a csatlakozó más 
magyar néptöredékekből (törzsekből) össze-
álló és „törzsszövetséget” képező magyarok 
pedig már a Kárpát-medence nagy részére: 
a területeket a hét (nyolc) törzs között 
elosztva telepedtek le, így – mondhatni – 
elfoglalták (vagy visszafoglalták!) azt. 

Ezt szokás „Honfoglalásnak” nevezni.

A hozott kultúra jellemzői
A visszatérő néprészek hozták magukkal 

a valamikor elvitt ősi kultúra, őstudás még 
megmaradt ismeretei mellett a dél-amerikai 
királyságokban rendkívül hosszú idő alatt 
kialakult csodálatos tapasztalatokat, azokon 
kívül: a megjárt hatalmas utak szerzemé-
nyeként a hasonló, vagy eltérő kultúrákkal 
való találkozások, együttélések eredmé-
nyeit, a vallási, a társadalmi kapcsolatok, 
az állattenyésztéssel, a mezőgazdasággal 
kapcsolatos új tapasztalatokat, a mai szóval 
technikai ismereteket. Sajnálatos módon 
ezzel egyidejűleg elhomályosodtak a vala-
mikori őstudás ismeretei, és visszafejlődtek 
az egykor még létező különleges képes-
ségeik is. 

Megjelentek viszont az idegen népekkel 
kapcsolatos új tulajdonságok, különösen 
a vadászat, majd a hódítással, védekezés-
sel kapcsolatos harcmodorok, hadászati 
eszközök. Ezek közé tartozott a lovas-, az 
íjjfeszítés sajátos kultúra, vagy pl. a harci 
szekerek megjelenése. Ezeket pl. a Kánaán-
ban az ottani harcias (hikszosz) néppel, vagy 
Anatóliában a chattit (hattik-hettiták) néppel 
való érintkezéseknél ismerhették meg, vagy 
a Kaukázusban, ahol a már egyre nagyobb 
területeket uraló lovasnépek kultúrájával 
találkoztak, ismerkedtek.

(Folytatjuk.)


