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„Szívemre írva fel neved
A vesztes gyászbetűivel;
A vándornak, ki alszik itt?
Sírkő helyett én mondom el!”

Tompa Mihály: Síremlék

Nem volt sok időnk, már napok 
óta úton voltunk, s hiába vágtattunk 
a 3-as autópályán, messze volt még 
Athén. Magunk mögött hagytuk La
mia-t, átkeltünk a Szperheiósz folyón, 
majd rátértünk az 1-es autópályára. 
Egy-egy magaslatról már idelátszott 
az Észak-éviai-öböl, s az Égei-tenger 
türkiz kéksége megnyugtatóan egé
szítette ki a hegyek zöld koronáit.

A Közép-Görögországot és Thesz
száliát elválasztó Thermopülai-szo
roshoz értünk, amelynek földrajzi 
jelentősége most eltörpült történelmi 
nagysága mellett. „Forró kapuk” – a 
mélyből feltörő termálforrások adtak 
nevet a szorosnak, s ha hírességnek 
nem volt elég, hogy Héraklész itt ug
rott a folyóba a hidra mérgét lemosni, 
I. Leónidasz spártai király minden
képp beírta a hágót a világtörténelem 
nevezetességei közé.

Kr. e. 480-ban a spártai ephoroszok1 
Leónidaszt küldték a Thermopü
lai-szoroshoz, hogy 300 spártaival 
és 6700 szövetségessel feltartsa a 
Perzsa Birodalom hadseregét. Xer
xész perzsa uralkodó serege, amely 
északi irányból tervezte lerohanni a 
hellén városállamokat, az ókori forrá
sok szerint több százezer főt számlált.

A szűk szorost védő apró, de jól 
felfegyverzett és fegyelmezett csapat 
az első két napon egyszerűen lemé
szárolta a szemből támadó perzsákat. 
Ekkor azonban a görög Ephialtész 
hegyi ösvényeken keresztül a spár
taiak háta mögé vezetett egy nagy 
perzsa csapatot és Leónidasznak 
meg kellett osztania seregét. A király 
a 300 spártaival, 400 thébaival és 700 
thesz piai val maradt a szoros bejára
tánál, azzal a szándékkal, hogy életük 
árán is feltartják a perzsákat, hogy a 
görög városállamok felkészülhesse
1 Az ókori Spárta főhivatalnokai.

nek a harcra.
A thébaiak kivételével, akik megad

ták magukat, az egész görög sereg a 
csatatéren esett el.

Leónidasz a harc sűrűjében lelte 
halálát, testét azonban a spártai 
harcosok elragadták az ellenségtől, 
és a végsőkig védelmezték. Az előző 
napok kudarcaitól felbőszült Xerxész 
levágatta a megölt Leónidasz fejét, 
testét pedig keresztre feszíttette.

Leónidász király és katonái áldo
zata emlékére oroszlánt ábrázoló 
emlékművet emeltek Szimonidész 
epigrammájával:

„Itt fekszünk, vándor vidd hírül a 
spártaiaknak:

Megcselekedtük, amit megkövetelt 
a haza”

Kr. e. 480. Szinte 2500 év telt el 
azóta. A szoros eltűnt, a Szperhei
ósz folyó valamint a termálforrások 
üledékei betemették a csata eredeti 
helyszínét, a partot kiszélesítették, a 
hegyek és a tenger között ma autó
pálya húzódik. A világ megváltozott.

Vasos Falireas 1955-ben állított 
emlékművet a múlt dicsőségének. 
Egy hatalmas fal két oldalán egy-egy 
márvány harcos, középen magasodik 
Leónidász – „az oroszlán fia” – bronz 
szobra. Kezében pajzs és lándzsa. Az 
emlékmű mögött magasfeszültség-ve
zeték. Szinte lehetetlen lefényképezni 
a spártai királyt. A világ változik…

*
Hirtelen ötlettől vezérelve, hogy ne 

mindig a megszokott úton haladjunk, 
tértem le Csíkkozmáson a Csíkszere
da – Brassó főútról, hogy Kézdivásár
hely felé véve az irányt jöjjünk haza.

A Nyerges-tetőn megálltunk. A 
Csíki-havasok és a Torjai-hegység 
közötti átjáró földrajzi jelentősége 
most eltörpült történelmi nagysága 
mellett.

1849. augusztus 1-jén Gál Sándor 
tábornok Tuzson János alezredes 
vezetése alatt 200 honvédjére bíz
ta a szoros védelmét. A székelyek 
élet-halál harcot vívtak az Eduard 

Clam-Gallas osztrák tábornok vezette 
osztrák és orosz csapatokból álló, 
12 000 fős ellenséges hadsereg ellen. 
A honvédek mintegy 7 órán át meg 
tudták tartani hadállásaikat. A kisz
számú székely hadsereg önfeláldozó 
küzdelme ellenére szenvedett vere
séget, hisz egy kászoni származású 
ember vezetésével az ellenség egy 
része átkelt a hegyen, s Lázárfalva 
felől bekerítette a védőket.

Így lett a Nyerges-tetőből a székely 
Termopüle.

„Úgy haltak meg a székelyek,
mind egy szálig, olyan bátran,
mint az a görög háromszáz
Termopüle szorosában.”2

2 Kányádi Sándor: Nyergestető, 1965.

A Nyerges-tetőn ma emlékmű hir
deti a hősök áldozatát. Az obeliszket 
Poulini János olasz származású csík
zsögödi kőfaragó mester készítette 
el. Az emlékművet 1897 augusztu
sában avatták fel, a nagyszabású 
ünnepségen jelen volt a kis székely 
sereg vezére, Tuzson János is.

Az emlékművel átellenben, az örök
ké zöldellő fenyőerdő aljában, kopja
fa-rengeteg jelzi a hősök tömegsírját.

1849. augusztus 1. Szinte 170 év telt 
el azóta. A szorost kiszélesítették, a 
vízválasztóra autóút kígyózik fel, a 
csatazajt motorok dübörgése váltotta 
fel. A világ változik...

*
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Fiatal doktoranduszként megil

letődve álltam a Magyar Nemze
ti Múzeum fényképtárának ajtaja 
előtt. Akkoriban még a digitális világ 
mondhatni gyerekcipőben járt, s én 
szívrepesve vártam, hogy elkészüljön 
egy kis reprodukció.

Bellony László festményét szeret
tem volna hazavinni a hétfalusiaknak.

Végre kinyílt az ajtó és a 7x5,5 cm-s 
kis diapozitív a kezembe került. Kar
dos Judit fényképezte le a festményt.

„A tömösi szoros Leonidasa. Kiss 
Sándor honvédezredes Lüders túl-
nyomó orosz hadcsapatai ellen végle-
heletig védi a tömösi szorost. Midőn 
megsebesül, székre ülteti magát és 
úgy vezényli tovább a honvédeket. 
Egykorú rajz után festette Bellony 
László (Akvarell, színezett litográfia, 
21x28 cm).”

A harmadik Termopüle, a harmadik 
Leónidász, a magyar Termopüle, a 
magyar Leónidász…

Ma is zárt borítékban őrzöm az 
akkori kis csodát, amelyet már pár
szor kinagyíttattunk, fényképpapírra 
vitettünk. A boríték is emlék, óarany 
színekben tündöklő babérkoszorús, 
piros-fehér-zöldes 200-as szám 
áll rajta Magyar Nemzeti Múzeum 
1802–2002 felirattal. Bicentenáriumi 
évben készítették el nekem a máso
latot, melyet büszkén vittem haza, 
Hétfaluba.

A Tömösi-szoroson nagyon gyakran 
járok át. Talán keresem a hősöket, 
talán vigyázom az emlékművet. 
Vagy csak egyszerűen csodálom az 
örvényt, amelyben a történelem is
métli önmagát, csodálom a szorost, 
amelynek földrajzi jelentősége most 
eltörpül történelmi nagysága mellett. 
Hegyek, fenyők, folyó, sziklák, szűk 
szoros, a magyar Szperheiósz, a ma
gyar Ter mo püle. A Magyarvár.

„Hej, te Tömös! Hej, te Tatrang!
De édes ez a magyar hang,
Magyarul szólnak habjaid,
Magyarul érzem siralmid.”3

Tízszeres túlerővel vette fel Kiss 
Sándor a harcot, s a heves csatát 
végül csel döntötte el 1849. június 
20-án. Egy Gebauer4 nevű szász er

3 Hétfalusi csángó népdal.
4 Karl Gebauer a Mariabrunni Er dé 
szeti Tanintézet és Erdészeti Aka-
démia hallgatója volt 1832–1833 kö-
zött. 1837-ben városi főerdész volt 
Brassóban, ő építtette a Cenkre vivő 
szerpentines utat.

Kovács Lehel István

A magyar Termopüle
dész és két predeáli román (Proca és 
Zangur) kalauzolásával az oroszok a 
hegyeken át hátba támadták a hon
védeket. A védelem összeroppant, 
Kiss Sándor megsebesült, az oroszok 
Csernovicig hurcolták, ahol bevette a 
kabátgombjába rejtett mérget.

A Tömösi-szorosba a magyar mér
nök és építész egylet 1879–1881-ben 
emléket állított „A haza védelmében 
itt elvérzetteknek”.

1849. június 20. Szinte 170 év telt 
el azóta. A sziklaszirteket felrob
bantották, a szorost kiszélesítették, 
átvezették a vasutat, megépítették 
a műutat. 1999. június 18-án éjjel 
az emlékművet ismeretlen tettesek 
piros-sárga-kék festékkel öntötték le, 
pár év múlva a kovácsoltvas kerítését 
újrahasznosították, a felszerelt új 
fakerítés sem érte meg évfordulóját. 
A világ változik...

*
Görög Termopüle, székely Ter

mopüle, magyar Ter mo püle. Három 
helyszín, három hágó, három törté
net, három gigászi küzdelem, három 
szomorú csata, három árulás, három 
győztes, három vesztes, három hős 
és sok-sok halál…

Termopüle egyetemes, általános 
szimbólummá vált, amolyan arche
típussá, maroknyi védők, tengernyi 
támadók, ádáz küzdelem, árulás. Nem 
csak itt, ezen a három helyszínen, nem 
csak a harctereken, de mindannyiunk 
életében van legalább egy Termopüle, 
amikor mi vagyunk Leónidász, Tuzson 
János vagy Kiss Sándor. Amikor a 
hősies küzdelem ellenére elárulnak, 
s van, hogy elesünk, túléljük vagy 
önmagunk isszuk ki a méregpoharat, 
hogy az ellenség többet ne árthasson 
nekünk. Bizony, legalább egyszer az 
életében, mindenki meg kell, hogy 
vívja a saját Thermopülai csatáját, hol 
ezzel, hol azzal.

Hiába változik a világ, hiába forog 
a történelem kereke, az ember soha 
nem tanul belőle. S habár a hazasze
retet, a hősiesség és a bátorság örök, 
az ármány, a gyávaság és árulás is 
az, … mert:

„Aztán évek múltak el
És századok teltek el,
A város mindig változik, az embe-

rek sosem,
A színhely mindig változik, a törté-

net sohasem.”5

Négyfalu, 2018.
5 Bojtorján: Mint suttogás a szélben, 
1981.

512 oldalon, 83 színes és megany
nyi fehér-fekete fényképpel jelent 
meg Jónás András, Hochbauer Gyula 
és Kovács Lehel István legújabb 
könyve A Magyar Termopüle – A 
tömösi csatától az emlékműig című 
átfogó munka, amely az itt is ol
vasható Előszó után bemutatja az 
1848–49-es forradalom és szabad
ságharc Kárpát-kanyarbeli helyszí
neit, majd szöveggyűjteményként 
26 olyan írást mutat be, amelyekben 
szemtanúk vagy történészek írják 
le a tömösi csatát és a Magyarvár 
védelmében lezajlott eseményeket.

A Hősök fejezet a tömösi csatában 
résztvevő honvédek eddig legtelje
sebb névsorát tartalmazza, A lélek 
szabadsága pedig a tömösi csata 
lelkészeinek állít emléket.

A könyv második nagy része, az 
Emlékmű Erdély kapujában, illetve 
az Emlékünnepélyek fejezetekkel a 
Tömösi-szorosban található Honvé
demlék történetét és az itt szervezett 
megemlékező, majd március 15-ikei 

ünnepségek rendjét tárja fel.
A tömösi csata emléke az iro-

dalomban című fejezet ismét egy 
szöveggyűjtemény, 9 a Tömösi-szo
roshoz kötődő szépirodalmi alkotást 
tartalmaz versektől a novellákon át a 
forgatókönyvekig és a színdarabig.

A könyvben bemutatkozik az 
Örökségünk Őrei verseny négyfalusi 
csapata is, illetve a Zajzoni Rab Ist
ván Középiskola Diáktanácsa is, akik 
számos mozgóversenyt szerveztek 
március 15-én.

A kötet Irodalomjegyzékkel és 
Fényképalbummal zárul.

Ajánljuk mindazoknak ezt a köny
vet, akik a tömösi csata történetében 
és leírásaiban el szeretnének mélyül
ni, akik komolyabban meg szeretnék 
ismerni a Honvédemlék történetét, 
hisz tapasztalataink szerint sokan 
nem tudják a környékről, hogy a Tö
mös partján, egy kiálló sziklaszirten 
emlékmű magasodik a fák árnyéká
ban, és ez az emlékmű dicső múltról, 
s véres csatározásokról mesél.

Karsa Botond, dr. Bencze Mihály

A székelykapuk–csángó-
kapuk rejtélye

(Folytatás előző lapszámainkból.)
Ezt a jelenséget, vagyis az élet-ka

puk élettani hatásait a zsuábuk 
tatrangok, kőenergetikai ismereteik
nek* felhasználásával tovább tudták 
erősíteni, de különleges energetikai 
hatásokkal is ki tudták egészíteni. 
A Kárpát-kanyar Thátrau tatrang 
monostorában alakították ki ~m.e. 
48.000 körül a speciális öntött kövek
re ráépített a 4.ábra „a és b” egysze
rűsített sémája szerinti élet-kapukat, 
amelyek aztán a Kárpát-kanyarból 
terjedtek szét. [*A zsuábukok, tat
rangjaik, tudó embereik magasszintű 
kőenergetikai ismeretekkel rendel
keztek. A kőenergetika alatt tulaj
donképpen azt kell értenünk, hogy a 
kövek valamilyen mértékig megőrzik 
keletkezési helyüknek a kiemelt 
energetikai pontokhoz (Föld-koor
dinátákhoz) viszonyított energetikai 
jellemzőiket. Vagyis ha távolról, vagy 
igen messziről származnak (hozzák, 

kerülnek alkalmazásra), akkor szá
mottevő energia tartalommal ren
delkeznek, és azt hosszú évek során 
megtartják (csak lassan „felejtik el”). 
Ezeket a tulajdonságokat az akkori 
őstudást gyakorló, tudóemberek a 
mesterségesen létrehozott kőkészíté
si (speciális kőöntési) módszerekkel 
(technológiákkal) és közben energi
zálással több nagyságrenddel (ezer/
tízezerszeresére) tudták növelni.]

Ezekben az időkben kezdték építeni 
a szahakák a zsuábukok közreműkö
désével Székelyföldön a tájépítésnek 
azokat a különleges csodáit, amiket 
pl. Czimbalmas Tivadar „Az őshaza” 
c. filmben mutatott be.

(Folytatása a 3. oldalon.)
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Bencze Mihály

Magyarvár
(Kiss Sándor ezredes emlékére)

Kárpát-medence, vérmes szemét 
a gonosz rád vetette,

Ép vagy, fénylesz, nem tetszel e 
világnak, hited elvette.

Fásult lettél, elfáradtál, benned 
izzanak a szavak,

Égésedből mi marad, ha nem hal
lanak, fojt a salak.

Élj másképp, ez szabály, látni és 
látszani, ha van kivel,

Jövőd fonalára fűzöm a gyöngysze
meket, ébredj fel.

Múltad parádézik, ünnepel a szép
ség, sodor a sors,

Álarannyal kilincselnek hamis 
próféták, szegfűbors

Tüsszentésre késztet, elég volt 
belőletek kegyesek,

Álszent kígyók, képmutatók, ölel
getők, bent férgesek.

Ágyú robban, s a verslövedékek 
felgyújtják az eget,

Szabadságot szótagolnak a csilla
gok, a szó éget.

Szívben zuborgó vér hordozza az 
élet ígéretét,

Átmos minden szennyest, szárítja 
a mennyek igézetét.

Fák csontos ujjai ágazva kapkod
nak a szél után,

A nap félti nyugalmát, akáctüské
be rohan sután.

Tébláboló halál sunyít, hordalék
kal tovasuhan,

Tengernyi szabadság homokos 
fövényén ásít búsan.

Bűvös alföld, köréd rendeződnek 
a bársonyos hegyek,

Ez a nagy bölcső a miénk, túlélés
hez kell a gyerek.

Még vékony hártya óvja a szelíden 
búvó patakot,

Győzött a tavasz, a fecskék házhoz 
viszik a holnapot.

Májusfák és illatorgonák közt 
rítustáncot járunk,

Tekintetünk fénylik, egy új világot 
most körbezártunk.

Izzó álmokkal várunk zengő lány
zsivajt, mi nem félünk,

Homályos sziklákról ágyúk közé 
vetett le hős vérünk.

A kétfejű sas tépetten vijjog, szép 
lassan elvérzik,

De a rajtunk hizlalt kakukkfiókák, 
most körbeveszik.

Harminc ezüstért hátba támadnak, 
ölnek, elárulnak,

Gyilkosaink öröme, hogy folyjon 

vére a magyarnak.
Asszonyaink és gyerekeink hant

ján karddal virrasztunk,
Istenünk, hogy tehetted ezt, lassan 

elfogy hitünk, szavunk.
Lehetetlent teremtettük meg, itt 

békében élhetnek,
Ez a Tündérkert, görcsét nem fe

ledjük a tévedésnek.
Dunamenti Köztársaság, pihenjen 

meg a pillanat,
Ne ássuk egymás gyötrelmét, le

gyen egy közös akarat.

Egyszer elbukik a rossz, emberi 
tudatból a gonosz,

Ne álmodozz testvér, még védte
len a Tömösi-szoros.

Egyszer élheted életed, amiért 
Isten teremtett,

Ébredj testvér, cári seregek alatt a 
föld megrepedt.

És jött a pokol, trombitaszó, ágyú
dörej, dzsidások,

Parancsszóra kezek vágták a fe
nyőinket, utászok.

De reggelre tízszer annyi nőtt, 
védték a szabadságot,

Köddel védekeztek a manók, sa
sok szórták az átkot.

Elvérzett Predeál, utolsó remé
nyünk a Magyarvár,

Hétfaluban égnek a lármafák, ki
gyúlt minden csillár.

Árpád szelleme Kiss Sándorral lóra 
pattan, fénysugár,

Nyomában a székelyek, Attila hun
jai, sok huszár.

Hitük harangjai ágyúként imádkoz
nak, harcra fel,

Ha győzünk, nem lesz Trianon, 
mindenkinek tudnia kell!

Megvadult oroszlánként, küzdött 
a sebesült Kiss Sándor,

Lóhoz kötötte magát, élet vagy 
halál, nincs utókor.

Lucifer seregét kaszabolta, mint 
paraszt a búzát,

Riadt az ellenség, egy helyben 
topog, nem hallja szavát.

A Kárpátok dübörögnek, most 
takarodjatok haza,

Nem a tiétek ez a föld, ez a miénk, 
Magyar Haza.

Kiss Sándorral együtt vágtat Leó
nidász, égre mutat,

Ott a szász áruló, magunkra ha
gyott megint a Nyugat.

Hátba támadnak a perzsák, körbe 
zárnak a tatárok,

Sziklák omlanak, Mi Atyánk jöjjön 
el a te országod.

Véres lett a Tömös-patak, reggelre 
eljött Világos,

Halálgyűrűből kitört a székely 
sereg, káprázatos.

Csaba királyfi útján vágtat, Bem 
apó várja őket,

Emese álmában, még most is sirat
ja a hősöket.

Bolnok alatt, a vérző Kiss Sándor 
fakasztott egy forrást,

Aki ebből iszik, az mindig magyar 
marad, kap áldást.

Magasba menekült a Haza, döcög 
a Göncölszekér,

Magyarvár csak a lelkünkben épül, 
most ennyi belefér.

Gyerekeink, unokáink hordják a 
tudás köveit,

Amikor égig ér, az Isten is meg
bánja elveit.

Kiválasztott népét feláldozta, mint 
egyszülött fiát,

Mi tovább harcolunk, mint Dávid, 
jöhet egy új Góliát.

(Bukarest, 2014. június 20.)

Karsa Botond, dr. Bencze Mihály

A székelykapuk–csángó-
kapuk rejtélye

(Folytatás a 2. oldalról.)
Ezeket a székelyek pallagoknak* 

neveznek, és amik a több tízezer év 
eltelte után is – helyenként szinte 
teljesen épen – máig fennmaradtak. 
A pallagok építéséhez, vagyis az 
energia-teraszok létrehozásához a 
kőenergetika magas-szintű ismerete 
és alkalmazása is szükséges volt. 
Ezt együttesen pallagkultúrának 
nevezhetjük. [*A pallagokat először 
Czimbalmas Tivadar Az Őshaza c. 
filmjében lehetett megismerni. A 
pallagok a főként székelyföldi környe
zetünknek ma is látható teraszszerű, 
de igen régi, mesterségesen épített 
átalakításai, amely rézsűkkel, ill. 
fokokkal (mint valami teraszolással) 
a környezetben különleges ener
gia-mezőket hozott létre, több célra.]

A kőenergetika, vagyis a külön
leges, pl. öntött kövekbe betáplált 
és irányított (polarizált) mágneses 
energia alkalmazása az életkapuk 
kialakításában is alapvető változást 
jelentett. A 4. ábra „a” változat szerint 
az életfából készített patkóívet nem 
közvetlenül a földbe építették, hanem 
megfelelően kialakított energizált, 
ill. energizálható kő-lábazatokra, 

amellyel az életkapu hatásait igen 
nagy mértékben (akár ezerszeresére 
is) megnövelték.

Az így kialakított életkapuk ener
giakibocsátása, sugárzása azokban 
az ősi időkben olyan erőteljes volt, 
hogy településenként, vagy más 
rendeltetésű helyenként elegendő 
volt egy-egy életkaput építeni, vala
milyen szakrális, vagy energetikailag 
kiemelt helyre. A kapuk élettartama 
is igen hosszú volt: még ezer évet(!) 
is meghaladta, és a sugárzásuk, a 
létrehozott erőterük intenzitása is 
csak igen lassan csökkent (az ezer év 
alatt mérséklődött csak negyedére). 
A kapuk valójában lefelé, vagyis a föld 
felé fordított patkóalakú speciális fa
szerkezetek, építmények voltak (mint 
valami nagy mágnespatkók), amelyek 
mágneses-jellegű erőterébe kerültek 
be az áthaladó emberek, állatok. A 
szerkezeteknél – mint már említet
tük – meghatározó jelentőségű volt 
a kialakítás, az életfa anyaga és az 
alapozás, ezenkívül a „felszentelés”, 
vagyis az életkapu energetikai rend
szerének a tatrangok, thátosok általi 
beindítása, mintegy behangolása. 

(Folytatása a 4. oldalon.) 

4. ábra: A kőalapzatra épített életkapuk
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Kovács Lehel István

Tetemes Farsangtemetés 
Négyfaluban

13 órakor gyűlt össze a Zajzoni 
Rab István Középiskola apraja és 
nagyja, hogy húshagyókedden utol
só útjára kísérje a kimúlt farsangot, 
s ezáltal egyrészt hangos szóval, 
ostorcsattogtatással, kolompzör
getéssel elűzze a telet, másrészt 
holnaptól átadja a helyet a húsvét 
előtti nagyböjtnek. 

Mint mindig, idén is a hetedik osz
tályosoké volt a főszerep, ők hozták 
le és sétáltatták végig a városon a 
szalmabábut, s visszatérve az isko
la udvarára ők is égették el. 

S hogy miért volt tetemes a far
sangtemetés? Nemcsak azért mert 
nagyon sokan voltunk, hanem mert 
volt tetem es...

A forgatókönyv szinte adott, már 
évek óta hagyománnyá formáló
dott: Csernátfaluban gyülekeznek 
a kicsik, ide jönnek le Türkösből a 
nagyok. Hangos szóval, sípolással, 
csengetéssel, csattogtatással vé
gigvonulnak a Nagyúton a Főtérig, 
lemennek a Vásár utcán, végig a 
Zsákutcán, majd a Főúton vissza a 
csernátfalusi iskolaépületig, ahol 
egyrészt eltemetik a teret, másrészt 
pedig jókedvűen elfogyasztják a 
Hétfalusi Magyar Művelődési Tár
saság által biztosított pánkókat.

Na, de hogy zajlik le a téltemetés?
A kereszténység előtti hitvilág 

továbbélése ez a hagyomány. A 
gonosz telet egy felöltöztetett szal
mabábú (Illés) jelképezi. Beteg is, 
részeges is, nem csoda, hogy fe
lesége és lánya nem lepődik meg, 
amikor öntudatlanul találnak rá a 
földre esve. Hiába költögetik, nem 
mozdul még a vidám élcelődő szóra 
sem. Az anya elküldi a lányát a ke
resztanyjával rendőr és orvos után, 
mert már szerintük is fele sem tréfa 
az egésznek...

Jönnek is nagy sietve az orvosok, 
rendőrök, s megállapítják, hogy a 
szalmabábu bizony meghalt. Kez
detét veszi a siratás, búcsúztatás, 
sok élcelődéssel, gúnnyal és a sen
kit sem kímélő „méltatásokkal”.

Pap jön a holttesthez, imafélét 
mormol fölötte, majd a halott lel
kén ördögök marakodnak. Közösen 
eldöntik, hogy bizony a szegény 
kimúlt telet meg kell gyújtani, mág
lyára vele!

Az ősi pogány hit késői megnyilvá
nulása ez a telet elűző tűzgyújtás.

Mindenki figyel, vár, majd mikor az 
utolsó szem parázs is kialszik, kez
dődhet még, egy délutánra-estére a 
mulatozás. Ma még farsang van!

1: Hosszan tekereg a színes, hangos, maszkás sor.
2: Színesen várják a lentiek a fentieket.
3: Lángok martalékává válik a tél, jön a TAVASZ!!! (Kovács Lehel István fotói.)

Karsa Botond, dr. Bencze Mihály

A székelykapuk–csángó-
kapuk rejtélye

(Folytatás a 3. oldalról.)
A Búgok megjelenése
Az életkapukat a szemöldök ge

rendára ráépített faszerkezetekkel, 
az un. BÚG-okkal is kiegészítették 
a fentebb már említett Búgáu köz
pontban. Ennek első változata az 
5.a ábrán látható, amellyel, vagyis a 
koronaszerű kialakítású búgokkal a 
Thanorok energia spektrumát hangol-
ták, a kisugárzásokat irányították pl. a 
formák, számaik változtatásaival. Erre 
a Thanor információs szerepe jelentő
ségének megnövekedése miatt volt 
szükség, ami a védelmi szerepe első 
fokozatának is tekinthető. 

A második lépésként már üreges 
búgok készültek, amelyek a lefedéssel 
zárt, a 3.b ábra szerinti kialakítású, 
mondhatjuk rezonátorok voltak,. A 
rezonátorok nemcsak irányították az 
energia/információ kiáramlásokat, 
hanem hangokat is kibocsátottak, pl. 
infrahang (igen alacsonyfrekvenciás, 
20 Hz alatti) tartományban, amely
nek elsősorban védelmi hatásait kell 
kiemelni. [Az infrahangokat az emberi 
fül nem érzékeli, viszont az élővilágra: 
az állatokra és az emberekre mégis 
igen komoly hatással vannak. Jelen
legi kutatások szerint az „Infrahang 
sokféle természeti jelenség, esemény 
során keletkezik: például viharos 
időjárás közben, tornádóban, tenger 
hullámzásakor, lavina, vagy földren
gés során, vulkán kitörésekor, meteor 
megjelenésekor, vízesés közelében, 
jéghegy leomlásakor, villámláskor és 
sarki fényben. A bálnák, elefántok, 
vízilovak, rinocéroszok, zsiráfok, oka

pik és az aligátorok ismertek arról, 
hogy infrahangot bocsátanak ki nagy 
távolságú kommunikáció céljából (ez 
a bálnák esetében több száz km is 
lehet)”. Igen alacsony frekvenciáknál 
hatása az embereknél is a rossz érzés, 
félelem, a menekülés (pl. https://
hu.wikipedia.org/wiki/Infrahang)] 

Ezzel kialakult a székelykapuk ősé-
nek harmadik fokozata – ősi nevük 
pedig ThANÓR!

Az életkapuk védelmi-szerepének 
ilyen jelentős fokozására azért volt 
szükség, mert akkoriban a mayák, a 
magyari népek, tágabb értelemben 
az emberek, az emberiség életében 
alapvető változás következett be, a 
Szeretet és Béke hosszú korszaká
nak lezáródásával. Az ok idegenek 
(annunakik?) távoli csillagról indított 
totális inváziója volt, amelyek kb. 
~m.e.45.000 körül kezdődtek a maya 
népek ellen és öt szakaszban zajlottak 
le. Az első, felmérés jellegű után több
száz évvel később a  második invázió a 
kara-mayák ellen irányult a sokkal ké
sőbb elsüllyedt MU földrész területén, 
hosszas küzdelem után a kara-mayák 
birodalma összeomlott, és régi fénye 
már nem tért vissza. A harmadik 
invázió már Epszilon-Eridaniról, mint 
közbenső bázis csillagról a zsuábu
kok (magya-mayák) ellen és Búgáu 
területén zajlott le ~m.e.43.800 körül, 
Búgáu fénykora nemcsak lezárult, 
hanem a pusztulás elől menekülő 
zsuábukok egy része a Kárpát-kanyar
ba, Barcaságra, nagyobb része pedig 
Székelyföld területére költözött.

(Folytatjuk.)


