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XXVII. EKE Vándortábor
Köszönetnyilvánítás

Véget ért a XXVII. EKE Vándortábor, 
amelyet Feketehalmon szervezett meg az 
EKE Brassó 2018. július 30. – augusztus 
5. között, egy tábor, amelyben a belépőket 
csángó kapu fogadta.

A varázslatos hely, a csodálatos hegyeink, 
a helybéliek vendégszeretete, szervezőink, 
önkénteseink odaadó munkája tette sikeressé 
a tábort, amelynél újításként számított egy 
plusz nap, a Hagyományőrző nap bevezetése, 
amely során érdekes előadások hangoztak el a 
magyar világképpel, valamint a Barcasággal 
kapcsolatosan. A kulturális műsort orgona-
koncert koronázta, de volt néptánc fellépés, 
karaoke, kórus, koncert, buli, fotókiállítás, sőt 
a táborzárást a kemenesmagasi citerazenekar 
és népdalkör látogatása tette emlékezetessé.

Túravezetőink 38 túra során mutatták 
meg négy nap alatt vidékünk legjavát. A 
legnépesebb túrán 133-an vettek részt, na-
ponta átlagban 950-en túráztak.

Az 1209 táborlakó országok szerint így 
oszlott meg: Erdély 754, Magyarország 447, 
Hollandia és Németország 4–4 fő.

A táborban az átlagéletkor: 43,9 év volt, 
a legfiatalabb táborlakó kislány Vadász 
Szatmári Angyal, EKE Gyergyó (10 hóna-
pos), a legfiatalabb táborlakó kisfiú Miklós 
Magor, EKE-Kolozsvár 1891 (9 hónapos), 
a legtöbb tavaszt megért táborlakó hölgy 
Madaras Erzsébet, EKE Gyergyó (83 éves), 
a legidősebb táborlakó férfi Gúzs Sándor, 
Sepsiszentgyörgy (87 éves).

Az értékelés pillanata a köszönetnyilvá-
nítás pillanata tulajdonképpen, és én név 
szerint szeretném hálámat mindenkinek, aki 
a tábor sikeréhez hozzájárult.

Külön kiemelném Székely Gyöngyi és 
Kirsch Gábor tábori mindenesek szinte 
emberfeletti munkáját, nélkülük biztosan 
nem lehetett volna megszervezni a Kár-
pát-medence eme legnagyobb magyar 
turistatalálkozóját. Külön köszönet Román 
Árpádnak és családjának, Kádár Tamásnak, 
valamint a marosvásárhelyi segítségnek: Pál 
Károly Csaba, Petelei Klára, Zrinyi István 
Miklós, Ősz István Béla, Pánczél Tibor, 
akik felépítették és lebontották a tábort. Há-
lával tartozom Hlavathy Zsuzsánnának és 
Péternek az önkéntesek koordinálásáért, a 
Barcaság-sátor működtetéséért a kézműves- 
és gyerekfoglalkozások, vetélkedők meg-
szervezéséért, Blénesi Editnek és György-
nek a túrák és túravezetők szervezéséért, a 
két Puskás Melindának, Csabának, Barna 
Lehelnek, Vitek-Daróczi Norbert-Lehel-
nek a regisztráció és raktár működtetéséért. 
Köszönöm Szász Ágnesnek a pénzügyek 
intézését, Farkas Józsefnek a buszok irányí-
tását, Sándor Leventének és Nagy Ildikó-
nak, hogy ínycsiklandozó ételekkel, jobbnál 
jobb italokkal látták el a táborozókat, és nem 
utolsó sorban nagyon hálás vagyok a feke-
tehalmiak segítségéért, külön kiemelném a 

Cătălin Muntean polgármestert, valamint 
Corina Slăveanu és Paula Riscău város-
népszerűsítőket, a múzeum munkatársait, 
akik számos helyi ügyet elintéztek. Külön 
köszönet előadóinknak, fotósainknak, túra-
vezetőinknek, önkénteseinknek, a brassói 
Áprily Lajos Főgimnázium és a négyfalusi 
Zajzoni Rab István Középiskola diákjainak, 
a 059-es Zajzoni Rab István cserkészcsapat 
tagjainak, akik minden percben ugrásra 
készen várták az utasításokat, valamint a 
négyfalusi EKÉ-seknek, akik a nagy-kőha-
vasi EKE menedékházban vendégelték meg 
természetjáróinkat, Nelly és Rolf  Truetsch 
menedékházasoknak, akik a Keresztény-ha-
vas Julius Römer menedékházában várták 
meglepetésekkel túrázóinkat, a prázsmári 
erődtemplomban orgonaszóval kedveskedő 
és sokat mesélő idegenvezetőknek, a tábor 
védnökeinek és támogatóinak, valamint min-
denkinek, aki valamilyen úton-módon hoz-
zájárult a „nagy tervünk” megvalósításához.

Álljon itt külön az a 224 név, akik nélkül 
a tábor nem jöhetett volna létre:

Szervezőink (41): Farkas József, Hlavathy 
Péter, Hlavathy Zsuzsánna, Kádár Tamás, 
Kirsch Gábor Ferenc, Kovács Lehel István, 
Nagy Ildikó, Pál Károly Csaba, Petelei 
Klára, Puskás Csaba, Puskás Melinda, ifj. 
Puskás Melinda, Paula Riscău, Román 
Árpád, Sándor Levente, Corina Slăveanu, 
Szász Ágnes, Szász Zoltán, Székely Gyön-
gyi, Vitek-Daróczi Norbert-Lehel, Zrinyi 
István Miklós.

A regisztráció működtetői (15): Ábrám 
Emese, Barna Lehel, Földházi Kristóf  Zsolt, 
Gyurcsán János, Kardos Zalán, Kardos Zsu-
zsanna, Markó Gábor, Román Barna, Román 
Tamás, Roza Máté, Simári Botond László, 
Szász-Vadász Koppány, Szász-Vadász Tün-
de, Szász-Vadász Ünige, Szentiványi Márta.

Önkénteseink (54): Ágoston Dávid, Antal-
Biró Eszter, Baczó László, Bakk Szabolcs 
Árpád, Baló Szabó László, Barabás Miklós, 
Barczi Albert, Bartos Király Júlia, Benedek 
Káplár Nimród, Boros Ildikó, Czoguly Má-
ria-Mónika, Aron de Haas, Emma de Haas, 
Jan de Haas, Deák Tímea, Dombi Orsolya, 
Enache Bruno, Fekete Szilárd, Ferencz 
József-Gellért, Gál Krisztián-Szilveszter, 
Gazdag Zoltán, Hosszú Zsolt, Igyártó Orso-
lya, Kajcsa Raymond, Kapitán Partin Tímea, 
Kapitány Attiláné, Keresztes Mátyás, Kirsch 
Edgár, Kolumbán Ágnes, Kósa-Székely Kin-
cső, Koszta Ilona, Koszta Rebeka, Kovács 
András Apor, Kovács Eszter Apolka, Kovács 
Szabolcs, Kovács-Kendi Zsolt, Laczkó-Angi 
Erik, Lukács Márk Szilárd, Lukács Rajmond 
Dávid, Madaras Erzsébet, Mántó Nóra, 
Maróti Szilárd, Molnár Ábel, Nádudvary 
Györgyi, Nagy Emese, Nagy Omen-Ábel, 
Palló Abigél Eszter, Pázsint Kinga, Rab 
Andrea, Román Ildikó, Sipos Emese, Sipos 
Zsuzsa, Szász Szilárd, Verebics Péter.

Túravezetőink (172): Abonyi Lóránd, 
Bagoly Ágota, Balázsy László, Bara Jó-
zsef, Bara Lilla, Bartos Anna Mária, Beke 
Aranka Ibolya, Bélfenyéri Gábor, Benedek 
Zelma, Bernád Ella, Bernád József, Bíró 
András, Blénesi Edit, Blénesi György, Fe-
kete László, Fekete Magda, Fénya József, 
Fülöp László, Gajdó Éva, Gajdó Ödön, 
Gáspár László Zsolt, Gáspár Melinda Te-
réza, Gergely Zoltán, Grész Judit, Gyerkó 
Lenke, Györbiró Emese, Hochbauer Gyula, 
Ileana Cristina, Izsák Dénes, Jakab Éva, 
Jákó Katalin, Kertész Csaba-Zoltán, Kertész 

Emilia Enikő, Kovács János, Kovács-Kalit 
Előd, Kovács-Kalit Szabolcs, Kovács-Kendi 
Lehel, Kozma Zoltán, Krécsi Ágnes, Magdó 
István, Magdó Vilma, Mályi József, Márk 
Emese, Márk Miklós, Márkos Mária, Máthé 
Emese, Mester-Nagy Ildikó, Mester-Nagy 
Levente, Mester-Nagy Levente ifj., Mezei 
Júlianna, Mihály Emőke, Mihály Melin-
da, Miklós Jácinta, Miklós Katalin Teréz, 
Miklósi Csaba, Moldován Mihály, Molnár 
Sándor, Nádudvary György, Nádudvary 
Mária, Nagy Katalin, Nagy Péter.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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2. oldal H é t f a l u XXIV. évf. 8. szám

Bencze Mihály

Lelkedben ringott az 
alkonyatnyi pillanat

(Jakab András csángó szobrász emlékére)
Színes fátylat szőtt köréd a szülőföld, és a végtelen,
Langyos szellő pólyált, jelenés voltál és nem véletlen.
Házak falára zenefényű dallamokat rajzoltál,
Szemedben ég a tűz, de az eső nagy háborút szitál.
Lelkedben ringott az alkonyatnyi pillanat, káprázat,
Árnyékként betakart a szeretet, védett az alázat.
A vonat zakatolt, virágok szirmait kormozta be,
Könnyeidből patak áradt, visszajövök-e még ide?

Fővárosban porszem lettél, forró aszfalton egy lábnyom,
Kezedben rubin gyöngyök nyílnak, agyagban még az álom
Csendben toporzékol, melyet gyémántvésőd valóra vált,
Szobraidat világvárosok igézik, vésed a Grált.
Lelked tépett morzsáit feketerigó szedegeti,
Lélekharang vad kongása honvágyadat feszegeti.
Fogalmak maguktól élnek, nekifeszülnek az égnek,
Sóbálványok visszatekintenek az útra, remélnek.

Szobraid őrangyalod köré ülnek, hited meghajol,
Villámcsapásban felég a múlt, jelen újra kirabol.
Szívedben csattognak a szerelem etűdjei, éden,
Fehér és a fekete billentyűk, imádkoznak térden.
Szobraid, mint zenészek egy csillagközti hangversenyen,
Öröklét szimfóniát játsszák, bújócskáznak lelkedben.
S a kéjes bizsergés hasítja a köveket, elvérzik
Egy dallam „Erős vár a mi Istenünk”, angyal érkezik.

Testedet végigsimítja keze, gyémántszobor leszel,
Teremtés első akkordjai szólnak, napod még delel.
Hazádban és házadban, beteges eszmék csapnak össze,
Tévedésből beléd lő a gárda, hív a sorsod jössz-e?
Lepereg előtte egész életed, a révész rád vár,
Kegyetlen önkívületben jajgatsz, de felpattan a zár.
Az ár sodorja szobraid, s a mindent tudó Istenek,
Lelket lehelnek beléjük, bűnhődjenek az emberek.

(Bukarest, 2016. május 5.)

Kovács Lehel István, Táborparancsnok

XXVII. EKE Vándortábor
Köszönetnyilvánítás

 (Folytatás az 1. oldalról.)
Túravezetőink (172): Németi Kristóf, Orbán 

Béla, Petki Pál, Regman Dávid, Regman Zsu-
zsanna, Reinitz Erzsébet, Schneiduch Éva, 
Sólyom Ernő, Soós Gábor, Soós Ibolya, Soós 
Olivér, Soós Tibor, Steinesz Valéria, Szabó Jó-
zsef, Szász Márta, Szőcs Ilona, Szőke Zoltán, 
Taus Adrian, Tőke Dénes, Tomori Panna, 
Tomos István, Ungvári Éva, Vajda Péter, 
Veres Emese-Gyöngyvér, Zayzon Ádám.

Előadóink (33): Bátor Botond, Bereczky 
Dorottya, a CSEKE néptáncosai, Csukás 
Károly, Czimbor Izabella, Dezső László, 
Feketehalmi Ökumenikus Kórus, Gödri At-
tila, Imreh-Marton István és a Székelyföldi 
Magyar Szablyavívó Iskola, Kádár Enikő, 
Kedves Róbert, Kemenesmagasi citerá-
sok, Kiss Zita, Kodoba Florin és bandája, 
Nt. Koszta Enikő, Kovács Ildikó, Mátka 
Néptánccsoport, Mihály Henrietta, Nagy 
Attila, Nt. Nagy Veress Hajnal, Nyisztor 
Miklós, Orotvai természetgyógyászok, 
Petres László, PressTone zenekar, Ráduly 
Sándor, Ráduly Zsuzsa, Solti Imre, Tatrangi 
boricások, Tóth Csaba, Klaus-Dieter Untch 
orgonista, Vadász Szatmári István, Zajzoni 
boricások, Ziegler Ágnes.

Fotósaink (3): Csiki Edmond, Fejér Győző 
Előd János, Székely Anna-Zsófia.

Gyerekeink (9): Fekete Magor, Fekete Petra, 
Gáspár Csongor Mátyás, Gáspár Uzonka 
Gyopár, Kardos Csenge Erzsébet , Kovács 
Árpád Apold , Soós Anna, Soós Fruzsina, 
Soós Ilka.

*
Védnökeink (3): A tábor fővédnöke Kalmár 

Ferenc, Magyarország szomszédságpolitiká-
jának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa 
és Zákonyi Botond Magyarország bukaresti 

nagykövete. A tábor védnöke Tóásó Imelda 
Brassó Megye Tanácsának alelnöke.

Támogatóink és partnereink: Feketehalom 
Municípium Polgármesteri Hivatala és 
Helyi Tanácsa, Erdélyi Kárpát-Egyesület, 
Duotrac, Conrep, D-Toys, Adventurer 
Sports, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 
RMDSZ és Communitas Alapítvány, Unic 
Spot, ELMAS, Columbia, LAM Mikrohitel, 
Lucifer, Termofarc, BIBAS Group, Ma-
mut, Angelo Fotó, Mark House, BERTIS, 
Muzeul National Peles, Yurta, Gordiusz, 
Hidraulica, Ape minerale ZIZIN, Presintex, 
Boscagli, Lordok, Bandi Industry, Audit-
Cont-Consult, Pelmo, Feketehalmi Múzeum, 
Feketehalmi Strand, Feketehalmi Önkéntes 
Tűzoltók, Feketehalmi Rendőrség, Fekete-
halmi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egy-
házközség, Brassó Óvárosi Unitárius Egy-
házközség, Brassói Evangélikus-Lutheránus 
Egyházközség, Feketehalmi Ökumenikus 
Templom-központ, Géczi Sándor, Géczi 
Gellért, Mihály András, Kökösi Attila, Loksi 
Blues-Café, Csere Sándor, Soós Izabella, dr. 
Georgescu Katinka, Nagy Ildikó, Romániai 
Magyar Cserkészszövetség, Zajzoni Rab 
István Középiskola, ZRIK DT, Dextra Mé-
dia, Hazajáró Honismereti és Turisztikai 
Magazin, Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub, 
Ana Teleferic, Barcasági Csángó Alapítvány, 
Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság, 
Amigo & Intercost, Kovászna megyei Vö-
röskereszt, Old City Panzió, Cardex, Bálint 
János, Marsipo, Foto-Video Axente.

Médiapartnerek: Brassai Magyar Adás, 
Brassói Lapok, Hétfalu, Marosvásárhelyi 
Rádió, Kossuth Rádió, Erdélyi Gyopár.

*
Köszönjük!!!
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3. oldalH é t f a l u2018. augusztus 23.

Karsa Botond, Dr. Bencze Mihály

A csángók története
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Amikor a chaga-chágao törzsek a már 

erősen hanyatló VI. Mahgar Szakrális Ki-
rályság területére érkeztek, a megismert új 
harci-védekezési módszereikre és ismere-
teikre, képességeikre a papkirálynők, majd 
később a papkirályok igényt tartottak. Itt 
kell megemlítenünk az egyik, bhauchák 
által alkalmazott harci eszköznek, a mai 
nevén parittyának a használatát, aminek 
egyik változatát bharicha-nak nevezték 
(Az igen régen használatos parittyafélék 
egyik változata a botos parittya, ősi magyar 
nevén a bharicha volt, amivel, vagyis a kb. 
70–80 cm hosszú botra szerelt bőrdarabba 
behelyezett 1,5–2 kg kővel, akár 200 m 
távolságra is meglehetősen pontosan célba 
tudtak találni. A hatásosság kedvéért ritmi-
kusan egymást váltva hajították, a harcra 
felkészülést pedig (~m.e. 3.400) a táncszerű 
bhoricha jelentette.). Ezért helyezték el őket 
a Királyság peremein, elsősorban védelmi 
célzattal. A később hazatérő néprészek már 
más helyzetet találtak a Kárpát-medencében, 
megérkezésük, behaladásuk, letelepedésük 
ideje körül más rokon, ill. nem rokon népek 
megjelenése, letelepedése, sőt átvonulása 
vált jellemzővé, amit „népvándorlások ko-
rának” is szokás nevezni.

A hatalmas időtávlat, a ma is létező, vagy 
már elsüllyedt földrészeket is átfogó óriási 
terület, a rokon népekkel, de más népekkel 
való kapcsolódások az eredeti ősnyelvben is 
jelentős változásokat eredményeztek. Ez a 
nyelv alapvető szerkezetét nem, vagy csak 
igen kis mértékben módosította, de az ősi 
gyököket kiegészítve új szavakat hozott, 
tehát a magyarság szókincsét nagymérték-
ben bővítette. Ez a jelenség a magyarság 
népművészetét, vagy pl. népdalkincsét is 
jelentős mértékben bővítette és színesítette.

A szakralitás kérdése
Meghatározó kérdés a visszatérő népré-

szek szakralitási kérdései, vagyis a törzsek 
vezetőinek szakralitása. A kiinduló népré-
szek szakralitását a velük induló mahgar 
(turul nemzetségű) táltosok, mágusok je-
lentették, a kialakuló szakrális királyságok 
vezetőit (uralkodóit) pedig a kiválasztott 
és beavatott papkirályok, és különleges ősi 
koronák jelentették, amit velük levő tudókö-
vek is alátámasztottak. Az egyes kiemelkedő 
szakrális királyságokban létrejött táltos-má-
gus képző monostorok nemcsak szakrális, 
hanem kulturális központokként működtek. 

A különböző néprészeknél a hosszú 
évezredek alatt ezek a szakrális támaszok 
is gyengültek, különösen a visszatérések, 
vándorlások elhúzódó évezredei alatt. A 
chaga-chágaó néprészre is ez a helyzet 
volt jellemző, pl. csak a másodikként délről 
érkező csoportjuk rendelkezett még a szét-
válás után is az ősi szokásoknak megfelelő 
kiválasztott szakrális vezetőkkel. A mhagák 
mindkét népcsoportjára, különösen a máso-
dikra (jászok) már fokozottan jellemző volt 
a szakrális vezetés hiánya, vagyis annak 
a szakralitásnak a gyengültebb változata, 
ami sok ezer éven keresztül a magyarságot 
jellemezte.

Az utolsóként elindult és utolsóként is 
hazaérkező binymhaga népcsoport őrizte 
meg, tartotta be legnyomatékosabban az 
ősi szakralitás jellemzőit (Nimród nyomán 
is), ami pl. a turulnemzetségű vezető törzs 
Emesefia Álmos-Árpád fejedelem /vezér 
személyében meg is testesült. Ez az ősi szak-
ralitás mutatkozott meg a kereszténység 
megjelenése mellett (és mondhatni ellenére) 
a magyar ősvallás fennmaradásával, a tál-
tosok időnkénti felbukkanásával, és kimon-
datlanul a magyar keresztény egyház(ak) 
egyedi jellemzőiben is. Ezt mutatja a Pápától 

kapott (visszakapott) ősi magyar (hun?) 
Koronának (A Magyar Szent Korona szár-
mazása, története szintén alapvetően eltér 
azoktól az ismeretektől, amelyeket még a 
legnevesebb koronakutatók is megállapítot-
tak. A szakrális királyságokat alátámasztó 
ősi magyar koronák (~30) közül két korona 
kiválik különleges tulajdonságaival, az egyik 
a Mahgar Korona (Nimrud koronája) (kb. 
tízezer évig az I. és II. Mahgar királyság 
koronája), a másik a későbbi Magyar Szent 
Korona. Mindkettő rendkívül régen és nem 
Földünkön készült, a koronaabroncson 
különleges képességekkel rendelkező, 
kapcsolatokat biztosító „vezérlőkövek”, 
ill. „beszélőkövek” vannak felhelyezve a 
beavatottak számára.) keresztény jellegűvé 
átalakítása után is megmaradt ősi jellemzői, 
amiért nevezhetjük – egyedüliként a világon 
– Magyar Szent Koronának. Talán ennek 
tudható be az is, hogy magyar történelmünk 
csak ezt a keletinek tartott hun/szkíta 
vonalat ismeri, ill. ismeri el, ezért csak itt 
keressük őseinket. A finn-ugor származást 
még említenünk sem érdemes.

Az összetartozás kérdése
Mi jelentette azt a különleges erőt, el-

szántságot, ami egyes magyar csoportokat, 
törzseket jellemezte, – függetlenül attól, 
hogy chagának, mhagának, vagy más né-
ven nevezzük őket – és ami sokezer éven, 
vándorlásokon keresztül összetartotta 
őket, megőrizve magyarságukat, nyelvüket, 
identitásukat, szokásaikat, és a Kárpát-haza 
iránti erőteljes belső vonzódásukat. Ez egy 
igen összetett kérdés, természetesen több 
tényezőből tevődik össze, ezért itt nem is 
vállalkozhatunk kifejtésére.

A szahakák-székelyek kérdése 
Bár a szahakák nem távoztak a Kárpát-

medencéből, Székelyföldről és így vissza 
sem térhettek, sorsukat mégis bizonyos 
szempontból hasonlíthatjuk a visszatérő 
néprészek helyzetéhez. A következőkben 
ezt a kérdést boncolgatjuk.

A szahakák élete (társadalmi felépített-
sége) eltért a zsuábukoktól, nekik már 
voltak főembereik, kiemelt vezetőik, a 
törzsfőnökök, felettük a Nagyasszony, vagy 
Nagyfőnök, aki a törzseket összefogta, és 
biztosította a szahaka nép egységét. Az első 
Nagyasszony Inokh (Az Inokh név és feladat 
párhuzamba hozható az Énok(h) kultusszal, 
ami a Bibliában is szerepel, Énokh sem hal 
meg, hanem „az Úr magához vette”. Egyes 
feltevések szerint a Biblia jelentős részei a 
babiloni fogság alatt mágus-káldeus hatásra 
születtek, az ősi szumir mitológia alapján, a 
hasonlóságok kétségtelenül fennállnak. A 
szumirok kapcsolata a székely-magyarság-
gal nem szolgál bizonyításra.) volt, aki ~m.e. 
55.130-tól kb. 72 éven keresztül vezette 
(nem uralkodott!) egyesítve a két területre: 
a Gyergyói-, és Csíki medencébe letelepe-
dett szahakákat. Ezután nevük a Szík népe, 
amely elnevezés lényegében napjainkig kissé 
módosult változatban maradt fenn, mint 
székely nép. 

Inokh, Isten által  küldött szent 
táltosasszony volt: ő a Nagyboldogasz-
szony, akinek köszönhető a székelység 
összetartozása, feladata, küldetéstudata, és 
sok-sok ezeréves megmaradása. Hasonlóan 
kiemelkedő szerepe volt a székelység és 
magyarság szempontjából, mint később 
a turul-nemzetségű Nimrudnak, az első 
mahgar táltos-papkirálynak a Pilisben, a 
Kárpát-medencében. Inokh nagyasszony 

hasonlóan Nimrudhoz turul-nemzetségű 
volt, a néphagyomány szerint a csillagok-
ból (Rigel-B-ről) jött, és feladata teljesítése 
után oda is tért vissza, tehát nem halt meg 
a Földön.

A Nagyasszonyok, majd a Nagyvezérek 
vezetését, hatalmát egy különleges szakrális 
relikvia a Kehely, vagy pohár, vagy csupor 
(ősmagyarul Csügytyor) támasztotta alá (A 
talpazat feletti Kehely-rész a legrégibb, nem 
földi származású. De nem kókuszdióból 
készítették valamikor kb. 93.000!! évvel 
ezelőtt, hanem egy rendkívül ritka fa, az 
életfa kerekded, kemény, fekete héjú gyü-
mölcséből faragták ki. Ezért nem porladt el 
a sok-sok ezer év alatt sem! A Magyar Szent 
Koronához hasonlóan különleges tulajdon-
ságokkal rendelkezett a felerősített vezér-
lőkövek által. Szerepe a Szent Koronához 
hasonlóan kiemelkedő a szahakák/székelyek 
számára.), ami tulajdonképpen a székelyek 
életét – ugyan a több-ezeréves, kaukázusi 
kihagyással – végigkísérő rejtélyes Székely 
Áldozati Pohár/Kehely.

Inokh nagyasszonyt leánya, Aghath 
nagyasszony követte, aki kb. 125 év hosszan 
vezette népét. Agath után a nagyasszonyo-
kat már a táltosok közül választották ki. A 
szahakák, a Szík népe ettől fogva matriar-
chátusban élt ~m.e.45.500-ig, tehát mintegy 
tízezer év hosszan. Székhelyüket a mai Gyer-
gyószentmiklós környékére helyezték, neve: 
Gyergyho. A Nagyasszonyok után a férfi 
Nagyvezérek (Tyárk-királ-ok) következtek, 
akik később már Csíkbe helyezték székhe-
lyüket, az ősi nevén Dzíkh település a Tyárk 
királok székhelyeként ~m.e. 23.700-ig, tehát 
kb. 8.700 év hosszan működött.

A szahakák, a zsuábukok kihalása (~m.e. 
23.000 körül, akkor is volt egy nagy katak-
lizma) után is fennmaradtak és a mahgarok 
érkezése után is Székelyföldön éltek. Beil-
leszkedtek a szakrális királyságok életébe, és 
az ősi Tászok-tető tudásközpont (valamint 
Thátran monostor) tovább vitte az ősi 
szahaka és zsubák szakralitási, ill. őstudás 
ismereteit is. A VI. Mahgar szakrális király-
ság székhelye is áttevődött Székelyföldre, 
Szoptág városba. 

Vissza kell térnünk a Kehely szerepére. A 
Kehely elvitele után a kaukázusi szakrális 
királyságok egyik szakrális támaszt biz-
tosító ereklyéjük volt, majd ősi Koronájuk 
elpusztulása után (~m.e. 7.300) egyedüliként 
maradt. A Kehely viszont a Mahgar-doszgar 
szakrális királyság felbomlása, a mahgarok 
vezető szerepének megszűnése után is 
megtartotta kiemelkedő, sajátos szerepét 
a későbbi kaukázusi királyságokban. Buda, 
Bharatosz elpusztulása után még súlyo-
san megrongálódott állapotában is az ott 
uralkodó, már nem magyar (pl. szkíta) ki-
rályok is megtisztelték, felhasználták. Ezen 
időszakokban találkoztak/találkozhattak 
a visszatérő magyar törzsek, néprészek a 
Kehellyel. Csodálatos módon a Kehely is 
visszatért, és ismét csatlakozott a székelyek 
sorsával (a rabonbánok és utódaik? őrizték, 
mint ősi szent ereklyét), és vált a székelyek 
sorsát mindenkor lekövető rejtélyes Székely 
Áldozati Kehellyé.

A magyarok helyzete a visszatérések 
után

A VI. Mahgar szakrális királyság fel-
bomlása után – miként korábbiakban már 
említettük – megszűnt a magyarok szakrális 
vezető szerepe, sőt a szétszórtan, egyre 
fogyatkozóan megmaradó magyarságot 
identitásának elvesztése, ill. még a nyelv-

csere veszélye is fenyegette. A Kárpát-me-
dencében sorra idegen népek jelentek meg, 
letelepedtek, átvették a hatalmat, harcoltak, 
marakodtak, vagy később tovább is vonultak. 
Ezt az egy-két ezer éves korszakot nevez-
hetjük népvándorlási korszaknak.

Ebben az egyre romló helyzetben jelentett 
változásokat, javulást a visszatérő magyar 
törzsek, néprészek: elsősorban a chaga-
chaágók-csángók, majd a mhaga-palócok, 
később a mhaga-jászok megjelenése, mert 
ők a hosszú ezeréves utak ellenére is meg-
őrizték magyarságukat. A szahaka-székelyek 
– bár helyben maradtak a körülhatárolható 
Székelyföldön – csodálatos módon szinte 
töretlenül megőrizték őseik kultúráját, 
magyar nyelvüket, de többnyire megőrizték 
kisebb-nagyobb mértékben még önállósá-
gukat is. 

Ezekben az ősi, csodálatos megtartó erők-
ben lehet hasonlóságot találni a székelység 
és a visszatérő magyar néprészek, pl. a csán-
gók között. Végül Álmos-Árpád magyar 
törzseinek visszatérése oldotta fel a magyar-
ságra nehezedő nyomásokat, visszaszerezve 
a Kárpát-medencében a szakrális, és egyéb 
vezető szerepet. Sajnos a magyarság elmúlt 
ezer éve továbbra is tele volt/van a külső/
belső ellenfeleivel való küzdelmével. 

A csángók A kitárult múltjuk tükrében 
A csodálatos múltunkban barangolást és 

az ezzel kapcsolatos elmélkedéseket ezzel 
lezárva visszatértünk mai jelenünkbe. De 
el kell gondolkoznunk, hogy a megtudottak, 
elsősorban a csángókra vonatkoztatva, mit 
is jelenthetnek számunkra. 

A konkrét máig megmaradt nyomok, amik 
alátámasztják a feltárult ősi múltat

Amikor erdőinket járjuk, nem gondolunk 
arra, hogy egyszer csak döngő lépésekkel 
kibukkanhat egy nálunk kétszer magasabb 
óriás táltos, akit barcsinnak szólítja a másik 
hatalmas hosszú süveget viselő óriás, akit 
tudó létére zajzonnak neveznek. Hogyan 
fordulhatott elő, hogy népünk, vagyis mi, 
a barcasági csángó magyarok, megőriztük 
a különleges óriások elnevezéseit: barcsin, 
zajzon, bolnyok, bogyén, stb. – Vagy kép-
zeletünkben kissé távolabb megjelenő, hoz-
zánk hasonló termetű fehér ruhájú táltosok, 
vagy a fekete öltözetű tartrangok, vagy a 
pürkerecek, türkösök, kodének valójában 
kik voltak, mit csináltak, mit jelentettek 
neveik abban a nagyon régi, ősi világban, 
de mondhatjuk. a hozzánk tartozó igen régi 
világunkban. Ezek olyan nevek, amik furcsán 
hangzanak, nem tudjuk honnét származnak, 
de mégis belül érezzük az eltérő mivoltukat, 
és megőriztük egy folyó, egy település, vagy 
pl. egy völgy nevében. Hogyan fordulhatott 
elő, hogy háromezer év távlatából népünk 
megőrizte az egykori harci gyakorló „tán-
cot” a boricát, illetve annak szintén harci 
jellegű változatát, amelyet egyedüliként a 
csángók táncolnak még napjainkban is.

Hogyan és miért van ez, jelent ez feladatot 
nekünk, vagy segíti régmúltunkra borult 
fátyol eloszlatását. 

Mindenesetre ne vessük el ezeknek a 
különleges időmaradványoknak a jelentősé-
gét, mert az őseink kutatásában nincsenek 
véletlenek. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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A csángók története
(Folytatás a 3. oldalról.)
Mai életünk forgatagában számtalan 

történés segíti a múlt elhalványulását, 
vagy elfeledését. Így meg kell becsülnünk 
barangolásunk során kapott információ-
kat, talán elősegítik csángók történetének 
kiegészítését, hozzáigazítását a már ismert 
történésekhez, a csángók különleges élet-
erejének megismeréséhez.

És végül néhány összefoglaló gondolat
A csángó-magyarok származása hosszú 

évezredekbe nyúlik vissza, a távoli, ma is 
meglevő, vagy azóta elsüllyedt földrésze-
ken hosszú tartózkodásokra és sok néppel, 
kultúrájukkal való érintkezésekre.

A csángó-magyarok a kb. 20 ezer év alatt 
szinte töretlenül megőrizték ősi kultúráju-
kat, és ősi magyar nyelvüket, ha talán kissé 
eltérő archaikus formában is.

Micsoda őserő volt, és van a csángó-
magyarokban, hogy ezeket képesek voltak 
véghezvinni, még a szórványban élő népek 
nehéz sorsában is!

A csángók őstörténete, kitágítva a ma-
gyarság őstörténetének néhány itt is meg-
ismert momentumával, azt is elénk tárja, 
hogy a magyarság, a magyar népek ősmúltja 
mennyire más volt, más lehetett, – mint amit 
manapság tudunk, vagyis amiket megenged-
nek nekünk tudni. 

A magyarság ősmúltja egyidejűleg is több 
szálon futott, amiből kiragadni egy-egy 
szálat, pl. a hun kapcsolatot (származást), 
vagy a szumir, vagy a szkíta kapcsolatot 
– nagymértékben leszűkítené a valós őstör-
ténetet, és elvenné még a kutatások irányát, 
a megismerhetőség lehetőségét is. 

A származás, az őshaza-kutatás az elmúlt 
kétszáz évében rendre keleti, vagy délkeleti 
irányban indult, ill. szinte minden mást 
kizárva ott kereste a lehetőségeket. A finn-
ugoristák pedig északi-keleti rokonokat 
véltek megtalálni a feltételezett finn-ugor 
őshazánál, valahol az Ural környékén. A 
fentiekben felvázolt magyar őstörténeti 
mozzanatokból viszont az is kiviláglik, hogy 
hiába keressük ott az egyértelmű magyar 
őshaza, vagy származási vonatkozásokat, 
ahol valójában nem voltak, nem is lehettek, 
– mert nem fogjuk megtalálni!

Mert a magyarság itt volt ősidők óta a 
Kárpát-medencében, innen terjedt el a Föld-
kerekség számos helyére, majd esetleg vissza 
is tért őshazájába. Ezért lehet ezeken a tá-
voli helyeken a magyarság, a magyar nyelv 
nyomait még napjainkban is megtalálni! És 
ezért lehet keleten, délkeleten, délen, nyu-
gaton… valaha élt, vagy ma is élő népekben 
hasonlóságokat, rokon vonásokat felfedni, 
vagy megtalálni, mert ott is éltek magyarok, 
illetve a visszatérések során a magyar népek 
számos rokonnak nevezhető, és nem rokon 
néppel érintkeztek, rövidebb-hosszabb ideig 
együtt is éltek, akár keveredtek is! Pl. nyelv-
kincsünk, népművészetünk is ezért lehet 
olyan csodálatosan gazdag!

Mert: „Mi magyarok, nem származunk sen-
kitől, nekünk volt/van küldetésünk, csodálatos 
múltunk, ősvallásunk, őstudásunk, ősnyelvünk 
(nem volt nyelvcserénk), saját írásunk, népmű-
vészetünk…, – és sok-sok ezer év óta itt vagyunk 
a Kárpát-medencében! És a sok ősi nép közül 
mi végig megmaradtunk sok-sok ezer éven át 
egészen napjainkig!!”

(Vége.)

ZajZoni boricások fellépése és barcasági néprajZi sZemle a XXVii. eke 
Vándortáborban. csiki edy fényképe.

tatrangi boricások fellépése a XXVii. eke Vándortáborban. csiki edy fényképe.

Veres emese-GyönGyVér és KoVács LeheL IstVán eLőadása. csIKI edy fényKépe.

hétfaLusI mestereK és népműVészeK KIáLLítása a XXVII. eKe Vándortáborban. 
csiki edy fényképe.


