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A  c s á n g ó k

Tomos Tünde: Itt a vakáció!

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Most már csak az a feladat, hogy 

meg ke ressük fennmaradt-e hely- és 
nép ne vek ben a csáng-hu, csángó kife-
jezés a világ különböző pontjain. Ebben 
nagy se gítségünkre van, hogy léteznek 
a Ta ma ra térképek, vagy akár egy házi 
hasz ná latra szánt világatlasz. 

A kínaiaknál egy-egy nagyobb táj egy-
ség a saját nyelvét beszéli, ezért is van 
több országrészre felosztva a nagy bi ro-
dalom. Olyan népet is találunk köztük, 
mely nek a neve Csáng-hu.

Ha tudjuk, hogy a székely, ha csára 
for dítja lovait azok jobbra mennek, ak-
kor rájövünk, hogy a csángók, nem is 
annyira csángálók, mint inkább jobb ol-
da li hunok. Ezeknek a kínai csángóknak 
a vezetője próbálta a kommunista ide-
o lógiát megállítani. Ezt a csángó sejket 
mi úgy ismerjük, hogy Csángháj sejk. 
Eh hez hasonló nevet visel Sanghaj. De 
Kína térképén egy negyedóra alatt ki-
lenc venkét csáng-hu, changha, chang
hai összetételű helynevet ta lál ha tunk. 
Kilenc Chang-hu tavat. Dél ke let ről 
húzódnak északnyugat felé. Ha va la kit 
érdekel a dolog, azt javasolom, né ze-
gesse át alaposabban a térképeket, mert 
oldalakat tud kiírni az ősnép je len lé tét 
igazoló nevekből. Külön köz tár sa ság 
viseli az ősnép nevét, melynek több 
mint százhúsz millió lakosa van. Itt még 
csak annyit, hogy az Erdély és Moldva 
ha tárán lévő Csalhó hegység nevéből 
ki nek juthatna eszébe, hogy ez is az 
ős nép ittlétét igazolja, ha nem tudná, 
hogy kö rülötte kelet és dél felé csángók 
lak nak a mai napig. 

A Bucsecs hegység ellentmondásos 
dom borzatáról legendák keringenek. 
Itt ta láljuk a Bábelé, a nép szerint öreg-
asszo nyokhoz, a tudósok szerint gom-
bák hoz hasonló szikláit. Nem a legendát 
a ka rom ismertetni ezekről, hanem az 
Eur ázsiában lépten-nyomon feltalálható 
kun síremlékeket, melyre kőből, vagy 
fá ból emberszerű alakokat állítottak. 
Az orosz régészek ezeket kunbabáknak 
ne vezik. A Bábelé mellett ott a Szfinx. 
A pon tos mását a „szél által létrehozott 
szo bor csoportnak” az Andok-kanyar 

csú csain találjuk. De ott vannak a Hi-
ma lá já ban is Egyik este egy amerikai 
ka land fil met néztem, amikor a főhős 
egy ugyan ilyen kőcsoport közé ugrott 
be lö völ döz ni – Észak Amerika hegyei 
közt Hát igen… A szél is elég ötlet-
szegény. Vagy e setleg kultikus helye 
lehetett a szélnek itt is, ott is?

Tallózzunk tovább. Milyen hely ne ve-
ket találunk Írország délnyugati részén. 
Kiin duló pontjuk a Csu-án. Szerencsére 
az Officina képes világatlasz a mai írás-
mód mellett egyes helynevek alá odaírja 
– ahogy tudja – a mai kiejtést. Például, 
Kin sale városa alatt megjelenik a che
angSoile formája is. Másképp tör het né 
az ember a fejét, hogy hol is vannak ezek 
a helynevek. De ott találjuk Csuán ö bölt, 
vagy a Cseánkán (ki gondolná ma-
napság, hogy a földvágó, vagy fahúzó 
csá kányunk neve eredetileg a behatolás, 
ha ladás vezetője nevet viseli) hegység 
ne vét. Hogy miért ragadtam le Íror szág-
nál, mert nyelvi, genetikai szempontból 
kö zeli rokonaink. Jogszokásaik, ruháik 
dí szítő elemei azonosak a mieinkkel.

Ausztráliában a Csángho helységnév 
ma is él.

Koreában 27 helynevet számoltam 
meg néhány perc alatt. Nepálban, In-
diá ban elsősorban a hegyek tetején lévő 
ta vak neve, melyből később folyóvá 
duz zadó patakok indulnak. India déli 
ré szén azonban a dravidák földjén város 
és hegy is viseli az eredő forrás nevét.

Afrikában hegységnév. Kanada dél-
ke leti részén szintén.

Csupán türelem kérdése, hogy nagy-
szá mú jól felismerhető, a csángókra 
utaló hely ségnevet írjunk össze. Dél 
Ame ri ká ban a fenti példánkon kívül 
még bőven so rolhatnánk.

Minden Pünkösd napján a leghithűbb 
ke leti katolikusok, a moldvai csángók 
jön nek imádkozni a Nagy bol dog-
asszony lábánál, majd hajnalban fel-
mász nak a Somlyó-hegyre, és várják a 
Nap első sugarainak feltűnését, a mely-
ben felröppen a Szentlélek. Madár-
ké pé ben. Itt van minden pünkösdkor 
a ma gyarok istene. A felkelő napban 
meg mu tatja magát. Aki böjtölt, gyónt 

ál do zott, az éjszakát átimádkozta Babba 
Má ria lábainál az meglátja. Érdekes, 
hogy ugyanúgy történik a világ másik 
fe lén is. Az Andokban.

Mikor mágusokról szólunk egy sze-
rű en Káldeára, Perzsiára gondolunk. 
Igen ám, de Tibet egy mágus csoport 
fenn tartására létesült állam volt. Mi tál-
to soknak nevezzük őket. Ugyanezekkel 
ta lálkozunk különös módon az An dok-
ban. De ahogy már említettem, a Kár pá-
tokban is. Mikor a magyarok száz ez rei 
évente elzarándokolnak a somlyói 
bú csúhelyre, senkinek se jut eszébe, 
hogy a feléjük magasló hegyen a leg-
ré gibb időktől egy ilyen táltos, tárkány, 
tar quin, torda vagy mondhatjuk úgy is, 
hogy druida központ létezett. Mi Kilátó-
hegy nek nevezzük, és sokan nagyon 
meg döbbennének, ha meg ma gya ráz-
nánk, hogy ez a kilátás nem a völgyre 
vo natkozik, hanem a csillagokra. 

Ahol nevezetes búcsújáró helyei 
van nak az emberiségnek, mindenütt 
található leg kevesebb ötven-hatvan ki-
lométeres kör zetben – csáng, cián, cang 
és egyéb ha sonló előtagok – hu, ho, ha 
utó ta gok kal. Az ősnép mindenütt meg-
mu tat ko zik. A számunkra meglepő ha-
son ló sá gok, melyek a különböző vallá-
sok más és más területein kimutathatók, 
az mind egy ősnép jelenlétére utal. Sehol 
sem vé let len. A maya papkirály, Pacal, 
alig 100 év vel uralkodott a magyar 
papkirály, Árpád előtt, a világ másik 

felén. Pacal szent állata a jaguár, Árpád 
jelzője: „pár du cos Árpád”. A mayáknál 
a denevér a ha lál istene. Székelyföldön 
a kuvikot ha lál bagolynak is nevezik és 
elzavarják, ha rá zendít valakinek a por-
táján. A vadászat is tenét szarvasbikaként 
ábrázolják és épp olyan tiszteletben 
tartják, mint mi a cso daszarvast.

Fred Hámori az Interneten, angol 
nyel ven közölt „A szarvaslegenda” 
című ta nul mányában szépen végigvezet 
a vi lá gon és bemutatja, hogy hol talál-
hatók a mi énkhez tökéletesen hasonló 
szar vas le gendák. Igenám, de a magyar 
cso da szar vas csángó változatát közli és 
ezt for dít ja angolra. 

Csángó Hungarian “Rege”
Csoda fia szarvas, ezer ága boga
Ezer ága boga, ezer fénylő gyertya
Szarva között hozza áldott napnak 
  fényét
Homlokán a csillag, mellén a hold,
S elindul az égi Duna fényes partjától,
Hogy égi küldöttként hírt adjon 
A teremtő és gondviselő istenünkről.

*
Bemutatja a hun-, valamint a mon-

gol (maugor?) legendákat. Abul Gazi 
Ba ha dur nyomán, a 17. századi kínai 
fel jegy zések alapján. Majd átvezet a 
kau ká zusi ugorokhoz. Nagyjából ismert 
té nye ket ír le, de köztük rengeteg szá-
munk ra, ilyen szempontból ismeretlen, 
te rületről ad hírt.

(Folytatása a 3. oldalon.)
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Diáksarok

K r e a t í v  s z ö v e g e k
Szerkesztőség

Z R I K  d í j a z o t t a k
Általános műveltség (történelem, 

föld rajz, biológia): Kurutty vetelkedő 
(I–IV. 3 fordulós országos verseny): I. 
for dulóban: 1. hely: Farkas Hunor I. o., 
Be nedek András Norbert II. o., Dombi 
Or solya III. o. Gosuly Kinga IV. o.; 
2.hely: Székely Csongor I. o., Kajcsa 
Re náta II. o., Stroc Robert III. o., Jakab 
No émi IV. o.; II. fordulóban (megyei 
sza kasz): II. díj a Farkas, Benedek, 
Dom bi, Gosuly csapatnak. Kazinczy 
ve télkedő (Arany-napok Kisújszállás): 
részt vevő csapatunk (amelyikben kül-
dött ségünk diákjainak zöme szerepelt) 
di cséretet érdemelt. Smart vetélkedő: 
A tavaszi fordulóban 37 diák vett részt.

Művészetek, zene, tánc, színjátszás: 
Kre atív kézimunka verseny (Bu ka rest): 
Több munkát küldött be: Gosuly Kin ga 
IV. o., Jakab Noémi IV. o. Kis ger gelem 
Tánccsoport: Kicsi csoport (I–IV.) 
részt vettek: Szent Mihály Na po kon, 
Etno-kulturális vetélkedőn Bras só ban 
III. díj; Nagy csoport (V–VIII.) részt 
vettek: Szent Mihály Napokon, A rany 
Napok Kisújszállás II. díj, Etno-kul-
turális vetélkedő Brassóban III. díj. 
Ze necsoportok: Kicsi furulyacsoport 
(III–IV) részt vettek: Osztály és iskolai 
ka rácsonyi műsoron, Március 15-én 
a tür kösi emlékműnél, Anyák-napi 
mű sor ral osztályokban; Nagy furu lya
cso port (V–VIII.) részt vettek: Iskolai 
ka rá csonyi műsor, Szent Mihály Napo-
kon egy kisebb csoport, Március 15-én, 
Arany-napokon Kisújszálláson 4 diák 
(Ma róti Krisztina V., Bute Renáta V., 
Ma licski Irénke VI., Tóth Melinda VII.) 
I. díj. Ifjusági zenecsoport (IX–XII.) 
fel léptek: Iskolai Karácsonyi műsorral, 
Már cius 15.-én a türkösi emlékműnél. 
Báb- és színjátszás: Bábos csoport 
(zö mében VII-es és egy V-es diák) be-
ta nulták: A három csángó és a püspök, 
Ki lenc kövér bárány és egy sovány 
ber bécs, Betlehemes játék; bemutatták: 
Is ko lai és karácsonyi ünnepélyeken, 
A négy falusi református és a türkösi 
evan gé likus gyülekezetben, Kéz di-
vá sár he lyen, Keresztváron, Bodolán, 
Zaj zon ban, A csernátfalusi óvodában 
stb. (össze sen 16 fellépés). Színjátszó 
csa pat (V–VI.) bemutatta: A három 
csángó és a püspök című mesejátékot a 
Far san gi Napok alkalmával, a népmese 
ma ra tonon, az iskolaünnepélyen, Szín
ját szó csoport (X–XI.) bemutatta az 
is ko laünnepélyen a Két világ című, a 
ha gyo mány és a modernség találkozá-
sáról szó ló játékkísérletet.

Képzőművészeti vetélkedő (I. o.) kie-
melkedtek: Maróti Ervin, Pál Eszter, 
Bó di Márk.

Sport: Asztalitenisz – négyfalusi 
sza kasz: (V–VIII.) Demian Maria 
VIII. I. díj, Lécz Olivér János VIII. II. 
díj, Ka pitány Borcsa Pálmi XII. III. díj; 
me gyei szakasz: Lécz János Olivér VIII. 
5. hely. Atlétika: Kozma Szilveszter 
IX., új iskolacsúcsot teljesített, helyből 
tá vol ug rásban, 288 cm-es ugrásával. 
Ko sár lab da: négyfalusi szakasz: Fiú 
csapat (V–VIII.) II. díj, Fiú csapat lí-
ceum II. díj, Leány csapat líceum III. díj. 
Mezei fu tóverseny: Négyfalusi szakasz 
leg jobb eredménye Kozma Szilveszter 
IX. 4. hely. Szánkó: A Farsangi Napok 
szán kóversenyén a legjobb teljesít-
ményt nyúj totta: Szitás Ferenc–Szász 
András (pá ros). Uszás: Péter Szabolcs 
V. o. ta nu ló a brassói úszócsapat tagja-
ként II. dí jat szerzett az országos ma-
ratón úszó csa patversenyen. A kijelölt 
2 óra alatt 7600 m-t úszott. Olimpia: 
Kozma Szil vesz ter IX. o. diák az elmúlt 
téli sport sze zon országos és határon túli 
ered mé nye i alapján bekerült a nemzeti 
olimpiai vá logatott keretbe és képvi-
selni fogja Ro mániát a 2010-es Téli 
Olimpiai Játé ko kon, síugrásban.

Kiegészítés/helyesbítés előző lap-
szám ban közölt eredményekhez: 
A me se szö veg ismertető vetélkedő 
második for du lójába az említetteken 
kívül to vább ju tott volt Benedek András 
Norbert is. A III. A osztály 2 csapata 
jutott tovább a második fordulóba. A 
másik csapat tag jai voltak: Székely 
Anna-Zsófia, Si pos Emese, Tóth Ed-
wárd-Tomi, Jónás Szi lárd. A továbbju-
tott csapat tagjai: Go suly Tímea, Partin 
Anita, Köpe Csilla Ani kó, Soós Márton.

(Az eredményeket Kovács-Kalit 
Előd testneveléstanár, a Zajzoni Rab 

István Középiskola aligazgatója 
összesítette)

*
Az idéni Zajzoni-díjas tanárok: 

Farkas Attila és Orbán Róbert, a 
Zajzoni-díjas tanulók pedig Lőrincz 
Lóránd és Kovács Brigitta.

A Hétfalusi Magyar Művelődési 
Társaság idéni díjazottai: Ádám 
Hajnalka tanítónő és Lőrincz Loránd 
XII-es diák.

Az ünnepélyes díjátadásra 2009. 
jú nius 12-én került sor a tanévzáró 
ün nepélyen a csernátfalusi evan gé-
li kus templomban.

A ZRIK iskolaünnepélyét 2009. 
május 29-én tartották a Precizia-klub-
ban.

A következő szövegeket gyerekek fo-
galmazták. Egy tanév alatt sok-sok i lyen 
értékű szabadabb vagy kö töt tebb témájú 
szöveg alkotódik. Mintha ma gától jönne, 
csak úgy lesz, könnyedén és természete-
sen folynak a mindenféle történetecskék. 
Idén a Plötty megérdemli, hogy a többi-
nél is fi gyelmesebben olvassák. A Hétfa-
lusi Ma gyar Művelődési Társaság idéni 
Krea tív Szövegecske díját ez érdemli.

Hochbauer Gyula
Plötty

A tavalyi év márciusában egy versenyt 
hir dettek meg az újságban.

Egyetlen feltétel az volt, hogy aki meg-
je lenik ezen a versenyen az okos legyen. 
Ren geteg jelentkező volt. Többnyire 
be kép zeltnél beképzeltebb személyek, 
gaz da gok, öntelt emberek. A verseny szer-
ve zői 19-et választottak ki. A versenyzők a 
váróteremben sorakoztak. Megnyílt az aj-
tó. Egy fiatal hölgy lepett a várakozok elé.

– Hello. Rita az én nevem. Azonnal 
be léphetnek a terembe, csak a nevüket 
kér ném.

Egy magas, sovány legény lépett eléje.
– Én vagyok Hauskopfsky Zoltán. 

Is mét lem. Hauskopfsky Zoltán. – Kö-
szö nöm beléphet. A következőt ké rem.

– Besztercemelléki Nemes Richárd va-
gyok. – Köszönöm. A következőt ké rem.

S így ment ez tovább, egymás után 
já rul tak be az olyan emberek, akiknek 
sze mük be nem lehet nézni, mivel oly 
ma gas ra emelik orrukat, hogy ők se 
látnak egyebet mintsem az eget.

– Még mennyi van hátra? – kérdezte 
egy férfi a kisasszonytól.

– Még kettő. A következőt kérem.
– Az én nevem Bércestetői Csodálatos 

Gusztáv.
A kisasszony lehajtotta a fejét, nehogy 

észrevegye az illető, hogy röhejesnek 
meri találni az ő nevét.

– Beléphet.
Egy könnyes szemű kisfiú állt Rita elé.
– Csókolom.
– Hogy hívnak kisfiam?
A gyermek elpirult, hisz ez a sok ma-

gas rangú név mellet az ő neve mi volt? 
Egy paraszt név. Halkan mondta:

– Szakács Gergő
A hölgy lehajolt s megsimogatta a 

kisfiú fe jét: – Szerintem neked van a 
legszebb ne ved.

– De én nem is vagyok okos. Csak a 
ma ma küldött ide, azt mondta ha meg-
nye rem a pénzt akkor nem kell többet 
men jek dolgozni az István bácsihoz.

A lány elmosolyodott s kézen fogva 
a le génykét bement a terembe. Gergőt 
is leül tették egy asztalhoz. A hátánál 
ülő, ná lánál öt-hat évvel nagyobb fiú 
meg szó lította:

– Mit keresel itt te kölyök? Te nem 
tudsz semmit, de hát mit is várjunk el 

tő led biztos vagyok, hogy apádék sem 
vol tak különbek.

Gergőnek felcsillantak a szemei s 
dü hö sen nézett a társa szemébe. Az 
gú nyos mosollyal válaszolt:

– Na, mi van? Nem igaz? Hányszor 
lát tam már apádat, amikor hajtotta ki a 
fa lutok teheneit. Jaj, de el is felejtettem, 
hisz ő már meg is halt. S anyád is csak 
egy mosónő... Semmirevaló emberek. 
De ha éppen olyan okosnak érzed ma-
gad mond, mit jelent ez a szó? ... hhmm 
hmm ... például az hogy U-tó-pi-a?

– Na, na, mit jelent?
Gergő nem válaszolt, pedig tudta a 

vá laszt. Csak nagyokat nyelt s mikor 
sze me sarkán megjelent a könny be le-
ha rapott a szájprémébe, megemberelte 
ma gát s nem törődött a többiekkel. Vár-
ta, hogy kezdődjön meg a verseny. Egy 
férfi felállt s így szolt.

– Csendet kérek. Örülök hogy az or-
szá gunkban ilyen sok okos és értelmes 
em ber van. De vajon tényleg okosak 
vagy csak azoknak vallják magukat? 
Meg látjuk. Itt a feladatotok: A kö vet ke-
ző szó definícióját kérjük... A ver seny-
zők elmosolyodtak. Így sugdolóztak 
– Mi csoda könnyű feladat, én bármely 
szó nak tudom a tu dományos de fi ní-
ció ját, nem jelent ez semmi problémát.

Csak Gergő maradt komoly, mint-
ha nem lenne magánál, hideg arccal 
bámult egy pontot, valahol messze, a 
terem má sik felében... – Na és a szó...

– Igen??? – kérdezték már tü rel met-
le nül a versenyzők

– A Plötty
– A Plötty??? Mi az a Plötty?
– Hát ezt nektek tudnotok kéne – mo-

solyodott el a tanár úr.
A nagy, mindentudók üres szemekkel 

néztek egymásra. Gergő, ahogy a szavat 
meg hallotta megrázta a fejét. – Jól hal lot-
tam? A plötty? Ilyen könnyű a fela dat?

Hauskopfsky Zoltán idegesen nyúlt be 
a táskájába s vett ki egy akadémiai szó tárt 
s az asztal alatt forgatta: plötty... plötty... 
hol van ez a szó? Sehol sem ta lálta. 
Negyed óra múlva ismét felállt a férfi:

– Nos, a választ kérem. Haus kopf-
sky?

– A plötty ... a Plötty ... aaz aaa ... ilyen 
szó nincs!

– Hahaha biza van. Besztercemel-
léki?

– A Plötty az ... az egy állat.
– Milyen állat?
– Eee ... egy olyan állat amelyik ... 

plö työg...
– Biztos vagy?
– Uhm – vállat vont és leült.
Hauskopfsky oldalba ütögette. Ő 

büsz kén válaszolta: – Legalább mond-
tam valamit.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Barabási László

A  c s á n g ó k

Román–angol kétnyelvű tábla Fűrészmező bejáratánál, amelyből 
ki derül, hogy Négyfaluban nincsenek magyar műemlékek (emlék mű

vek), és magyar vendégek sem látogatják vidékünket. Kolozsváron civil 
összefogással 22 541 (mintegy 268 oldalnyi) aláírást gyűjtöttek össze 
és adtak le, így tiltakozva, hogy a román, angol és francia fel iratok 

mellett nem jelenhet meg a magyar és a német. A kolozsvári RMDSZ 
15 000 aláírással (állampolgári kezdeményezésként) a tanácsi ülés 

napirendjére tűzi a magyar feliratok kérdését.
Mit tesz a négyfalusi magyarság?

 Például a későbbi Mezopotámia, 
Egyiptom majd Perzsia, Görögország, 
Japán területéről. Mi még tegyük hozzá 
a keltákat. És mit ad isten, nemcsak a 
lényeg, hanem a forma is azonos. Nahát 
aki ezt véletlennek tartja… 

Bennem egy sor kérdés született meg 
a szarvas legendával kapcsolatban. Hol 
kell keresni? Mindenki elfogadja, hogy 
létezik a csodaszarvas. De honnan kerül 
bele a magyar mitológiába vagy, hogy 
még pontosabbak legyünk a szkíta 
mondavilágba. Keresgélni kezdtem, 
hogy még kik ismerik a csodaszarvas 
fogalmát. Megtalálom az újvilág ősné-
peinél. Nem is csodálkozom. Ők is a 
nagy szittya tengerből származnak. A 
csodaszarvas náluk is szent állat, kozmi-
kus jelkép sőt írásjel is alakul ki belőle. 
Kicsi a világ. A mi „j” rovásjelünk is a 
csodaszarvast idézi. Szent jel. Végül 
asztrológusokkal, táltosokkal, csillagá-
szokkal vettem fel a kapcsolatot, mert 
egy ilyen nagy fontosságú szimbólumot 
csakis az égbe kell keresni. Annyit meg-
tudtam, hogy a kelta csillagképek között 
a szarvast is emlegetik. Végül Varga 
Géza kötetében találom meg.

Az Orion csillagkép Ménrót apánk 
nyilat tartó alakja fölött magaslanak 
az ikrek Hunor és Magor, előttük, ha 
összekötjük a szekeres, a Perseus, a 
Kassiopea csillagképeket előttünk áll a 
szkíta szarvas. A csodaszarvas melynek 
szarvai között a csillagok ragyognak, ő 
megy elől a tejúton. Utána Ménrót és 
az ikrek. 

Sokat emlegetem és fogom emlegetni 
a világ egyik legősibb kultúráját, a Ku-
kuteni telepeket. Ne lepődjön meg senki 
azon, hogy szép számú csángó falvak 
sorát találhatjuk a vidéken. 

De hát mi mit tudunk róluk? 1989 
nyarán a magyar tévé négy akadémikus 
részvételével szimpóziumot szervezett 
a csángókról. Elzárva megszokott 
életteremtől, budapesti irodámban, ter-
mészetesen alig vártam a beharangozott 
tudományos műsort. Volt a tudósok 
közt történész, néprajzos, nyelvész, 
muzikológus. Néhány perc után ki-
nyílt a bicska a zsebemben. Egy olyan 
nagyfokú tájékozatlanságot, amit az 
akadémikus urak előadásából hallottam, 
fel sem tételeztem volna soha a magyar 
tudományos élet vezetőiről. Ott ült 
Sárosi Bálint muzikológus, csíkrákosi 
származású. Látszott rajta, hogy úgy érzi 
magát mind, akinek a ló rálépett a nagy 
lábujjára. Próbálta normális mederbe 
terelni a halandzsa szövegeket, de nem 
volt, akinek beszélni. Az uraknak hal-
vány gőze sem volt a csángókról. Ha az 
akadémikusok ennyit tudnak róluk, mit 
tudhat az a kisgyerek, aki hazai tanköny-
vekből tanulja saját történelmét? Mert a 

csángó is beletartozik.
A fent leírtak már rég a szá mí tó-

gé pem be pihentek, amikor levélben 
közöltem Varga Csabával a legelső, 
legtöbb helyen ki mutatható ősnép 
nevét. Szokása sze rint a nyelvészet 
eszközeivel ellenőrizte ered ményeimet. 
Így született meg az „Ógörög: a csángó 
régies formája” című köny ve. Más a 
hangvétele, mint az e nyém, de talán 
Önökhöz közelebb fog áll ni, mert 
nyíltabban kimond egy egész sor eddig 
álszeméremmel, félelemmel ta kar gatott 
összefüggést.

Bizonyítékai 300 oldalra rúgnak, és 
1500 szavas szótárral egészítette ki kö-
te tét. Ugyanúgy járt, mint Mario Alinei 
o lasz tudós, aki kimutatta, hogy az et-
ruszk ősnép Pannóniából származó ma-
gyar volt eredetileg. A kötet megjelenése 
e lőtt a szobatudósok heves támadását 
vál totta ki. Nézzünk bele Varga Csaba 
válaszába: 

„Csak azt mondhatom tiltakozó ol va-
sóim nak (hol a tételes cáfolatuk?), hogy 
nem mérlegelték kellően az általam 
fel so rakoztatott bizonyítékok súlyát. 
Mert több mint elegendő bizonyítékot 
mu tat tam be. Hogy ellent mondd a 
józan ész nek az, ami a bizonyítékokból 
kö vet ke zik? Istenem. Minden újdonság 
lé nye ge éppen az, hogy ellent mond az 
ad digi ismereteknek, vagyis a józan ész-
nek. Mi több, soha, az idők végezetéig 
sem szabadulhatunk meg hasonló meg-
ráz kódtatásoktól. Hadd idézzem ezzel 
kap csolatban Agócs Józsefet (Be ve ze-
tés a jóirodalomba, I. kötet): Nem azért 
lé tezünk itt a Földön még mindig, mert 
ez tudásunk egyenes kö vet kez mé nye, 
hanem annak ellenére, hogy né hány 
határesettől eltekintve min dent rosszul 
tudunk, már amiről tu dunk. Ebbe bele 
kell nyugodnunk, mind annyiunknak. 
Ráadásul említett cik kem esetében szó 
sincs felfedezésről. Csak a régi ismertek 
felelevenítéséről, és a pontos bizonyítás 
kidolgozásáról, va lamint annak felis-
meréséről, hogy az ős nyelvnek, vagyis 
a nyelvünknek az a vál tozata kapcsol-
ható egyenes ágon az ó görög nyelvhez, 
amelynek a csángók és a XIX. század 
közepén még meg kü lön böztethető, 
Aggtelek környéki bar kok a leghívebb 
őrzői. (Itt legalább 5000 év vel ezelőtti 
leágazásról van szó – ter mé szetesen 
innen a Kárpát-me den cé ből.) A Magyar 
Tudományos Akadémia 1862 táján 
több részletben kiadott, úgynevezett 
Czuczor-Fogarasi ér tel me ző szótárának 
előszavában az ókori nyel vek teljes 
természetességgel neveztetnek a ma-
gyar nyelv leány-nyelveinek, köztük 
az ógörög, a szanszkrit és a latin is. (S 
ak kor vajon mit mondhatunk Európa 
latin-utód nyelveiről?)” (Folytatjuk.)

Diáksarok

K r e a t í v  s z ö v e g e k
(Folytatás a 2. oldalról.)
– Hol van a nagy okosságotok hej?! 

Va laki tudja-e közületek a választ?
Csend lett senki nem szolt. Rita felállt 

s ezt mondta a tanár úrnak:
– Tanár bácsi! Mondom én önnek ott 

há tul ül egy kisfiú tudja a választ, csak 
szé gyell megszólalni.

– Gyere ide kisfiú! A terembe lévők 
mind hátrafele néztek s nagyot röhögtek 
mi kor meglátták hogy ki ment a tanár 
úr hoz. Bálint tanár úr jó ember volt, 
lehajolt s megkérdezte: – Hogy hívnak?

A kisfiú ismét elpirult:
– Szakács Gergő.
– Fordulj a közönséghez s mondd el 

ne kik mi az a Plötty.
Gergő megfordult de nem nézett senki 

sze mébe, fejét félre döjtötte s a földet 
néz ve mondta:

– A plötty az valami, ami nem olyan 
mint a többi, a plötty az valami, amit má-
sok lenéznek s nem szeretnek, a plötty az 
kicsi, a plötty az árva, a plötty az szo mo-
rú... – s a végső meghatározást azt alig 
hallhatóan mondta ... a plötty az én vagyok.

Majd kezével eltakarta az arcát, mert 
szemeit elöntötte a könny. A tanító bácsi 
a kezét a kisfiú vállára tette s így szolt:

– Helyes!
Gergő csodálkozva felemelte a fejét s 

a tanító bácsi szemébe nézett.
Bálint tanító úr elmosolyodott:
– A Plötty az arany... – majd a többi 

ver senyzőre nézve folytatta – ...a sok 

sze mét között! Ezzel a versenynek vége!
Rita a nyereménnyel Gergő mellé állt 

s azt átadta neki. A kisfiú félve vette el. 
Majd örülni kezdett.

– Köszönöm, köszönöm!!!
S ragyogó szemekkel megcsókolta a 

Rita kezét, majd megfordult s meg csó-
kol ta a tanító úr kezét is, s azzal bol do-
gan rohant hazafelé.

Rohant haza, arra a helyre, ahol az 
emberek nyomorban élnek de szeretik 
egymást.

Szén Izabella (George Moroianu 
Középiskola, VIII. o.)

*
Kotty-belé szilvalé!

Rogember 80-adikán/ladikán egy 
négy szögletű kerek erdőben három gye-
rek találkozik. Kettő elkezd beszélgetni. 
A harmadik belekotyog.

– Kotty-belé szilvalé! – mondja az 
egyik.

– Kotty-belé szilvalé! – rámondja a 
másik.

– Mit a kukoricamáktojást beszéltek?
Egymásra szöknek, verekednek, és 

el kezdnek gurulni egy mély szakadék 
fe lé és leesnek róla. Megkapaszkodnak 
egy-egy ágban, de az közben nagyon 
las san szakad le.

Végül leesnek és kiderül, hogy csak 
egy 80 centiméternyi szakadékról volt 
szó.

Miklós Botond (Zajzoni Rab István 
Középiskola, V. o.)
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Kovács Lehel István

A  f a l u c s ú f o l ó k r ó l
Bencze Mihály

S z o n d a  T a m á s  g ú n y v e r s e 
a  B a r c a s á g  f a l v a i r ó lA magyar népköltészet szerves részét 

ké pezik – igen szép számban – a falu
csú folók. A Magyar Néprajzi Lexikon 
sze rint a falucsúfoló „frappáns történet 
va lamely falu ostoba, ostobának tartott 
vagy magát ravaszságból ostobának 
tet te tő lakójáról, ill. lakóiról. A humor 
for rá sa a főszereplő viselkedése, világ-
képe és a történetet elmondó és hallgató 
kö zön ség viselkedése, világképe közötti 
kü lönbség. A falucsúfolóban főként a 
tu dat lanságot, célszerűtlen viselkedést, 
jel lem hibát gúnyolja ki a közösség. A 
jel lem zői a természetfeletti motívumok 
gya ko ri előfordulása, az ismert szemé-
lyek, he lyek szerepeltetése a hitelesség 
igénye nél kül, a túlzás, a nagyítás.”

A falucsúfoló népi ráfogásokat a ma-
gyar szakirodalom rátótiádáknak ne ve zi 
egy sok csúfolójáról ismert Vesz prém 
megyei faluról, Gyulafirátótról. A rá tóti 
ember oktondiságán valóban az egész 
magyar nép nevetett.

Duka János csíkszeredai pedagógus 
1940–1960 között az egész Szé kely föl-
det bejárta, és nem talált falut, mellyel 
kap  csolatban egy vagy több falucsúfolót 
ne ismertek volna a környékbeliek. A 
Szé kelyföldhöz hasonlóan bővelkedik 
falu csúfolókban Szatmár, Palócföld, 
Csal lóköz, Mátyusföld és az egész Du-
nán túl. Olykor egy-egy falu még ne vé nek 
megváltoztatását is kérte, hogy sza ba-
dulni tudjon a csúfolódásoktól – pél dá ul 
Disznósdból Borsodszentgyörgy lett.

A „híres verscsináló”, Szonda Tamás, 
ma ga is számos gúnyverset, falucsúfo-
lót írt Háromszék, Miklósvárszék és a 
Bar ca ság falvairól. Az 1675 körül írt 
ver se ket Szádeczky Lajos fedezte fel az 
al tor jai báró Apor család levéltárában. 
Rész ben, Háromszék falvairól alcímen 
ő is közölte először (1992–1993). 
Rész le teket közölt belőle később a 
Tele pü lé seink falutörténeti sorozatban 
Cserey Zol tán és Binder Pál, 2004-ben 
pedig Kónya Ádám újraközölte. Csáki 
Árpád pe dig az Acta Siculica 2005/2-es 
szá má ban írt róla.

Érdekes megjegyezni azt, hogy a 
Sep si székből 1395 körül kivált Mik lós-
vár szék (Barót, Bodos, Bölön, Köpec, 
Mik lósvár, Középajta, Nagyajta, Szá raz-
ajta, Sepsibacon) lakóit is csán gók nak 
nevezik a falucsúfolók, példának áll jon 
itt a következő Ürmösi falucsúfoló:

Miklósvári csángók,
Rókalikba laktok,
Pityókával éltek,
Azt is tőlünk kértek.

Seres András a Barcasági magyar 
nép költészet és népszokások című 
köny vében 22 barcasági falucsúfolót 
kö zöl, közülük 10 hétfalusi. 

A tatrangiak mondták a Pür ke re ci ek re:
Pürkereciek vagytok,

Kerek dombon laktok,
Békahúst esztek,
Amit tőlünk kaptok.

A tatrangiakra így vágtak vissza:
A tatrangi boricások
egytől egyig konicások.
Fáért mennek az erdőre,
Beléfújnak a kesztyűbe.

A csernátfalusiak pedig ezt mondták 
a bácsfalusiakra:

Hegyek közi szorított szigorú Bácsfalu
Nem ártana utcáinak a simító gyalu,
De a föleiknek sem a likasztófuru.

Hétfalu minden egyes falvának, sőt fa-
lu részének is külön gúnyneve volt. Hét-
fa lut Csángliának nevezték, innen szár-
ma zik minden más gúnynév is, például 
a Hosszúfalut Brassóval összekötő helyi 
ér dekű vasút neve csánguó egszprejssz 
volt, s a brassóiak ma is mondogatják, 
ha például több hétfalusi egyszerre ér-
ke zik meg egy színházelőadásra: „Mi 
van, megérkezett a csángó expressz?”

A hétfalusiakat talpasoknak is ne vez-
ték, egy 1860-as kézirat ezt így ma gya-
ráz za meg: „Ién nem tom, mié hivnak 
mün köt talpasnak, tám jaziért, hogy 
ele ink mint gyalogkatonák üőrijztiék 
a hajza sziéjeit.”, de a kiékpityuókások 
gúny ne vet is használták (a hétfalusiak 
inkább az iparilag jobban értékesíthető, 
ta kar má nyozásra, szeszgyártásra al kal-
ma sabb kék színű krumplit termesz-
tették).

A bácsfalusiak buhuk (a mo gor va-
sá guk miatt), fösviényëk, sárigciérnás 
in gë sëk voltak, a türkösiek fecskiék (a 
büsz keségük miatt), a csernátfalusiak 
ve rebek (sokat pletykáltak). Csernátfalu 
al só részét bogyiénnek hívták (Hermány 
ut ca), itt laktak a nyulasok (közel voltak 
a mezőhöz), a Vásár utcabeliek pedig 
tié zsojások voltak. Csernátfalu felső 
ré szén laktak a kuónicások (a hegy alatt 
kis gyalogszánnal jártak az Egerbeliek). 
Hosszúfalu-alszegen a gulik laktak (a 
me ző közelsége miatt), a fűrészmezeiek 
kot koriéciak, kodániak voltak (a fa lu-
végen laktak). A felszegi románokat 
agya gosoknak nevezték (agyagos: a 
ro  mán főút).

A tatrangiak zárzások (nagyon sok 
zár zafa volt a faluban), a zajzoniak 
bo ri cások (itt járták leginkább a bo-
ri ca tán cot), rozsdások (a sárgás színű 
borvíz miatt), borvijzesëk, a pürkereciek 
pedig a meszesëk voltak (itt működtek a 
mész é getők).

Szonda Tamás 1619 körül született 
a há romszéki Gidófalván, Szonda 
Gergely ló fő gyerekeként. Iskoláit 
Gidófalva után, a feltételezések szerint, 
a gyulafehérvári re formátus kollégi-
umban folytatta. A fejedelem Szon da 
Tamást az alsócsernátoni Damokos 
Ist vánné Lázár Judit, és a kőröspataki 
Kál noki Mihályné Damokos Kata 
peres ü gyében tanúvallatónak jelöli. 
Gidófalvára ha zatérve családot alapított. 
Első feleségét Csiszér Zsuzsannát az 
1658. évi betöréskor a tatárok elhur-
colták. Birtokait elpusztították, így 
újrakezdve az életét, helyrehozza a 
gi dófalvi kastélyát is. A háromszéki 
közéletben ott van minden nemesi 
eseményen. István test vérével jelentős 
szerepet vállalt a tatárok ál tal felégetett 
gidófalvi templom feljavításában. 

Szonda Tamás második felesége 
Bod Anna 1694. február 3-án, Kálno-
ky Sámuel – akit nemsokára Erdély 
bécsi alkancellárává ne vezik ki – kő-
röspataki udvarában már öz vegyként 
végrendelkezik. Házasságukból két 
lány született, vejei Vajna András és 
For ró István voltak.

Szonda Tamás a székely kisnemesi 
értelmiségi ré teg egyik kiemelkedő 
képviselőjeként so kat tett a vidéké-
nek. Róla egykori sógora Ne mes 
János alkirálybíró is megemlékezik 
a naplójában. Végül 1676-ban, a 
Béldi Pál-féle összeesküvésben való 
pártatlanság bi zonyítására, a fejedelem 
iránti hűség meg erősítése végett az 
Apafi Mihályhoz kül dött háromszékiek 
egyik követeként ta lálkozunk Szonda 
Tamással.

Ezekben az években jegyezte fel 
verses mun káját, a háromszéki és a 
barcasági fal vakról szóló gúnyversét. 
Ezt a verset Szá deczki Lajos fedezte fel 
1992-ben, az altorjai báró Apor család 
levéltárában. Itt érdemes megjegyezni 
azt is, hogy a Gio vanni Morando Vis-
conti itáliai hadmérnök által szerkesztett 
és 1699-ben Nagyszebenben kiadott 
térképen, a hét barcasági csángó falu 
Sette borghi de Sicul Dorfer néven 
sze repel, tehát akkor még székely 
közösségként ér telmezték ezeket a 
falvakat is. Ezt igazolják a családi 
és a földrajzi nevek is. A csángóság 
ősi székely eredettudata még sokáig 
fennmaradt, de a bécsi udvar és a új 
birodalmak történelem ha misítása 
jócskán ködösítette. Szonda Tamás még 
úgy tekintett a barcasági csángókra, 
mint a székelyég dél-keleti szárnyára. 

*
Következzen a barcasági falvakról 

szóló gúny verse:

A Barcaságon lévő kilenc ma-
gyar és egy korcs falu

Hagyma féreg torma kéreg neve Apácá-
nak
Sok kendere kevés lene vagyon határának
Nincsen híre sem becsűje ott a szalonná-
nak
Túró miatt ki nem rothadt ujja condrájá-
nak.

Krizba vára van kárára a szegény Krizbá-
nak
Kevés száma van számlálva legelő juhá-
nak
Kis Krizbában vár árkában esik a bikfának
Nyesi vágja ‘s abból adja részét adójának.

Sárga szakáll állakon áll Újfalusiaknak
Az igére szent életre szászul taníttatnak
Rákot halat és sok vadat sok helyt lopo-
gatnak
Sás szénának lopott fának árából tartatnak.

Havas alatt meg szorított szigorú Bácsfalu
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 major-
jában
Ha jól laknak rikoltoznak a malom utcá-
ban
Büszkélkedik kérkedik kiki sok javában.

Csernátfalu száraz falu aszályos napokon
Essős időn a víz bővön bé foly ablakokon
Fenyvesekben  kérkednek nagy okon
Sok bút tesznek a sok népek kisded temp-
lomokon.

Hosszúfalu 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 halad és házaid úgy 
álnak
Sokan rajtad határ miatt sokat praetendál-
nak.
Az Esterét ti őrzitek s ott mások kaszál-
nak.

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 személyeket.

Nem őrölnek Pürkerecnek rideg falujában
Mert Zajzonnak ők kullognak felleges 
malmában
Kender magot babot tesznek a búzában
Cibrét esznek gyönyörködnek a sovány 
húsában.


