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Hochbauer Gyula

Egy harang karácsonyi 
hangja

Az idő is kedvezett a tervének, 
a lova is hozzászokott a termé-
szetéhez, s mihelyt rajta termett, 
abban a pillanatban előrehajol-
va valósággal ráfeküdt egészen 
rövidre fogva a gyeplőt, de egy 
gondolatocska röppenése alatt 
már elegánsan hosszabbra is 
engedve azt.

Még csak egy pár esztendő telt 
el a 15. század második feléből, 
s alig múlt valamennyi, hogy 
öt szomszéd falu megkapta a 
Szentszéktől nemrég tető alá 
került kápolnának az ereklyét, 
s került egyik gazdagabb szom-
széd jóvoltából megfelelő ha-
rang a haranglábra, amikor elér-
kezett az ideje, hogy kipróbálják 
a harangot. Már égi patrónusa is 
volt a kápolnának, amikor meg-
egyeztek, hogy akkor húzzák az 
első harangszót, hogyha ekkor 
indulnak a templomba a nyé-
niek, elérjenek, a másodikat a 
bodolaiaknak, a harmadikat zaj-
zoniaknak és a tatrangiaknak, 
a negyediket pedig, hogy erre a 
pürkereciek is induljanak.

*
*        *

Kíváncsi voltam, hogy meddig 
hallatszik a harangunk hangja. 
Tudtam, hogy a mezőn mesz-
szire ér a hang, ki akartam pró-
bálni a Várkő mögötti völgyet 
a hegy felé. Első harangszókor 
indultam, hogy lássam a házak 
elé tóduló pürkereciek örömét 
is, majd lovam léptével akar-

tam mérni még háromszor any-
nyi utat, mint a falutól a Várkő. 
Eszembe jutott, hogyan alkud-
ták meg az öregek a harangot: 
„Nekünk olyan harang kell, hogy 
a hangja összetéveszthetetlenül 
hallatszodjon Nyénen, Bodolán, 
Tatrangon, Zajzonban és Pür-
kerecen.” Már mögém került 
a Várkő, amikor elkezdett pö-
rögni előttem a templomépítés 
története az első szekér kőtől 
az angyalok beavatkozásáig. Itt 
ért utol a bodolaiakat hívó ha-
rangszó. Nem mértem tovább az 
utat, megfordultunk a falu felé. 
Körülnéztem ebbe a világba, és 
úgy tűnt, mintha mindent ugyan-
az az öröm s büszkeség töltött 
volna el, mint engem. 

Olyan játékos vágtába kezd-
tünk hazafelé, hogy a harmadik 
harangszó előtt már a harangláb 
alatt termettünk, s mert maradt 
még idő, körbekocogtuk a falut. 
Az Igazpataknál jutott eszembe 
a templomépítés történetének 
a második fele, amikor a mun-
kában megbékéltek az egy ide-
ig a pürkereciekre neheztelők 
is. A Bodolai kapunál már az út 
is mutatta, hogy a negyedik ha-
rangszóra megtelik a kápolna, 
és sokan hallgatják a mai igét a 
Templomdombon.

Lent kikötötték a lovakat.

Hosszan, ünnepélyesen beha-
rangoztak:

KARÁCSONY LETT.

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, eredményekben, sikerekben gazdag áldott új esztendőt kívánunk!

Veres Emese Gyöngyvér

Útikalauz magyaroknak – 
barcaságiak Budapesten

2019. november 29-én, Buda-
pesten ismerkedhettek az érdek-
lődők a Barcaság történelmével, 
hagyományaival, szokásaival, 
viseletével, táncaival, kiadvá-
nyaival, ízvilágával. A Magyarság 
Háza Útikalauz magyaroknak 
című sorozat keretében léptek 
fel a négyfalusi Kéknefeljcs és a 
brassói Búzavirág tánccsoport 

tagjai, valamint a zajzoni boricás 
legények. 

Veres Emese Gyöngyvér és 
Kovács Lehel István a barcasági 
csángók történelmével és szo-
kásaival, Hlavathy Zsuzsánna 
pedig a Pro Terra Barcensis nép-
szerűsítő projekt részleteivel is-
mertette meg a jelenlévőket.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Veres Emese Gyöngyvér

Útikalauz magyaroknak – 
barcaságiak Budapesten

(Folytatás az 1. oldalról.)
Újra Budapesten a Búzavirág
„Közös előadássorozatot mu-

tattunk be Budapesten, Békás-
megyeren és Kecskeméten, a 
négyfalusi Kéknefelejcs Táncs-
csoporttal és a zajzoni boricá-
sokkal.

Az előadás előtti szabadidőnk-
ben, kis sétát tettünk Budapest 
utcáin, és betértünk az egyedi 
Zoo Café-ba ahol „kígyót, békát” 
simogattunk egy üdítő társasá-
gában Sétánk során megtaláltuk 
a Dunakorzón ücsörgő Kiskirály-
lányt is majd a Bazilika előtti 
karácsonyi vásárban csodáltuk 
meg a kézművesek csodálatos 
termékeiket.

A Duna Palotában volt lehe-
tőségünk bemutatni barcasági 
összeállításunkat, a Magyarság 
Háza és Veres Emese Gyöngyvér 
által rendezett Útikalauz Ma-
gyaroknak – Barcaság című ren-
dezvényen. A résztvevők bepil-
lantást nyerhettek gazdag helyi 
kultúránkba: néptánc, népdal, 
tojásírás, viselet valamint iro-
dalom terén. A Búzavirág Népi 
Együttes krizbai, ürmösi vala-
mint Dunántúli és Felső-Tisza-vi-
déki táncokat mutatott be az 
előadáson, nagy sikerrel.

Szombat reggel, Békásme-
gyerre utaztunk, ahol az Idősek 
Otthonában nyújthattunk egy 
kis ízelítőt az ott lévőknek. Nagy 
meglepetésünkre, Móricz Zsig-
mond fia, Móricz Imre szavalat-
tal ajándékozott meg minket:

ha szólsz a néphez s tisz-
tesség a vérted,

királyokkal jársz, s józan 
az eszed,

ha ellenség, de jóbarát se 
sérthet,

s mindenki számol egy 
kicsit veled,

ha a komor perc hatvan 
pillanatja

egy távfutás neked s te 
futsz vígan,

tiéd a Föld és minden, ami 
rajta, 

és – ami több – ember le-
szel, fiam.

(Rudyard Kipling – Ha...)

Könnyes szemmel hallgattuk, 
szavai megerősítettek minket.

Kecskeméten folytatódott uta-
zásunk. Kis ízelítőt kaptunk a 
városról és annak kultúrájáról. 
Meglátogattuk a Cifrapalotát és 
a Leskowsky Hangszergyűjte-
ményt, kipróbálhattunk külön-
böző, különleges hangszereket, 
a világ minden tájáról és felfe-
deztük, a köztünk levő, rejtett 
tehetségeket.

Utazásunk záróakkordjaként 
a kecskeméti Kamara Tánc-Ház-
ban tanítottunk, illetve tanultunk 
közösen a helyi táncházban.

Köszönet a szervezőknek Ve-
res Emese-Gyöngyvérnek és Hl-
avathy Zsuzsannának, hogy is-
mét megmutathattuk, hogy még 
vagyunk, és még leszünk itt a 
végvárakon!”

Reiff Zuzsa – Sólyom Tamás, a 
tánccsoport vezetői

Kéknefelejcs a Dunaparton
„Különös élmény volt ez szá-

munkra, hogy meghívtak Buda-
pestre, hogy mutassuk be öltö-
zetünk, táncainkat a Magyarság 
Házában. Jól esett látni azt, hogy 
az emberek nagy érdeklődéssel 
és kíváncsisággal jöttek el az 
előadásunkra, lelkesen kérdez-
gettek minket a csángó viselet-
ről és szokásainkról.

Második fellépésünk egy öreg-
otthonban volt, ahol még Móricz 
Zsigmond fia is látta az előadá-
sunkat. Az idősek arcán gyakran 
megjelent egy-egy mosoly, ami-
vel minket bíztattak tánc közben.

Harmadik megállónk Kecske-
mét volt, ahol betekinthettünk a 
Cifrapalotába (aminek valóban 
zöld az ablaka), majd megnéztük 
a Leskowsky-hangszergyűjte-
ményt is. Napunkat egy táncház-
zal zártuk, ahol kisgyerekek, 
majd nagyok is táncoltak és ahol 
a saját táncainkat is bemutattuk 
a boricásokkal és Búzavirágo-

sokkal együtt.
Összegezve nagyon jól telt ez 

a pár nap, s reméljük a jövőben 
több ilyen alkalom is adódik a 
barcasági néptánccsoportok-
nak.”

Sipos Zsuzsa, a négyfalusi 
Kéknefeljcs táncsoport tagja

Boricások a budapesti 
karácsonyi vásáron
„A zajzoni boricások számára 

a budapesti turné egy nagy lehe-
tőség volt, hogy megmutassuk 
magunkat az anyaországban. 
Mivel már a pürkereciek és a tat-
rangiak felléptek Magyarorszá-
gon, nagyon vágytunk arra, hogy 
mi is táncolhassunk Budapesten 
is. Ezt meg is szeretnék most itt 
köszöni a szervező csapatnak, 
hogy meghívtak. A három táncs-
csoport közös előadása nagyon 

színvonalasra sikerült. Jók vol-
tunk és vagyunk együtt.

A többi program is jól kigon-
dolt és informatív jellegű volt, 
gondolok itt a kecskeméti hang-
szermúzeumra és a Cifra palo-
tára. Fontosnak tartom, hogy 
amikor a Barcaságról tartanak 
bárhol bemutatókat vagy hagyo-
mányos szokásokról ismerteté-
seket, akkor a borica is megje-
lenjen.

A szervező csapatnak még egy-
szer köszönet a hozzánk valóért, 
és remélem, hogy még lesz ilyen 
közös előadásunk.”

Szász Szilárd, a zajzoni 
boricások vatáfja

S mivel pont a Magyarság Háza 
előtt zajlott a budapesti karácso-
nyi vásár, a boricások a téren is 
felléptek turistákat szórakoztatni.
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Veres Emese Gyöngyvér

Hogyan készül a négyfalusi 
viselet és a merőhímes?

Erre a kérdésre keresték a vá-
laszt még augusztusban azok a 
kézművesek, akik a Barcasági 
Kézművesek Egyesülete, vala-
mint a székelyudvarhelyi Arte-
ra Alapítvány szervezte Valódi 
értékeink című táborban vettek 
részt. 

Az egyhetes tábor alatt ma-
gyarországi és erdélyi kézmű-
vesek egy teljes női viseletet 
készítettek el Gödri Anna és 
Sipos-Gaudi Magda irányítá-
sával, míg néhány résztvevő 
Sipos-Gaudi Istvánnál az öt-
vösmunka rejtelmeibe tekintett 
bele. Ugyan kösöntyű nem ké-
szülhetett el ilyen rövid idő alatt, 
de kisebb ékszerek, brossok 
mindenkinek a keze alól kike-
rültek. A harmadik csapat pedig 
Czimbor Izabella műhelyében 
tüsténkedett, és a székelyföldi 
asszonyoknak igencsak főtt a 
fejük, amikor a tilólevelesről be-
széltek. Így hát rögtön rájöttünk, 
hogy a látszólag egyforma híme-
sek mégis más-más technikával 
készülnek, vidékenként más a 
meghatározó. A szakemberek 
pedig mindenütt ott voltak, hogy 
eligazítsanak. Ahogy Kajcsa 
László Hosszúfalu-fűrészmezei 
lelkész mondta tábort köszön-
tő szavaiban: „Jó, hogy máma 
még vannak ilyen emberek kö-
zöttünk, akik idejüket, tehetsé-
güket, tudásukat erre szánják, 
és ahogy hallottam, a lényeg az, 
hogy továbbadjuk”.

A tábor részvevői korábban 
más tájegységek hagyományai-
val ismerkedtek. Amint az Artera 
Alapítvány vezetője, Lőrincz Zsu-
zsanna elmondta: „egy idő után 
kezdett foglalkoztatni az, hogy 
az ugyancsak magyar anya-
nyelvű, de más földrajzi kör-
nyezetben élő emberek viselete 
hogyan alakul. Így jutottunk el 
Moldvába, moldvai csángókhoz 
Klézsére, Lábnyikra, Gyimesbe 
az ottani csángókhoz, és akkor 
egyértelmű lett, hogy a hétfalusi 
csángókat is meg kell néznünk.” 

Az Artera Alapítványt 20 évvel 

ezelőtt azzal a küldetéssel ala-
pította a Lőrincz-család, hogy 
Erdély népművészetét élővé 
tegyék, bemutatkozási, tovább-
képzési lehetőséget biztosítsa-
nak a kézműveseknek, ezáltal 
fennmaradjanak a felbecsülhe-
tetlen értékek. 

A továbbképzések eredmé-
nyeit a tábor zárónapján a helyi 
résztvevők is megcsodálhatták, 
hiszen itt vizsgáztak mindazok, 
akik hímzőtanfolyamon vettek 
részt korábban, és sikeres szó-
beli és gyakorlati vizsga után a 
Hagyományok Háza tanúsítvá-
nyát is átvehették. Ami pedig 
az elkészült négyfalusi viseletet 
illeti, azt azóta többen megcso-
dálták az Artera Alapítvány által 
létrehozott és szeptemberben 
felavatott Míves Alkotók Házá-
ban. Lőrincz Zsuzsanna pedig 
tovább tervez. A táborokban 
elkészített viseleteket, illetve a 
kistájakra jellemző lakberende-
zési tárgyakat, valamint a hagyo-
mányos minták alkalmazhatósá-
gát, feldolgozását Bukarestben, 
Brüsszelben és a táborok hely-
színén kívánja bemutatni. 

A hétfalusi szőttes és viselet 
ismét Bukarestbe és Nyugat-Eu-
rópába készül világot látni!?

Kapitány László

Mit lehet látni a 
Begyen-bércen?

A nemrég múlt szép őszi na-
pokban nem volt más dolgunk, 
és sétáltunk egyet a Begyen-bér-
cen egyik barátommal. Ez még 
mindig rendes dolog volna, szép 
idő, szép séta. Csak amikor fel-
értünk a Begyen-bérc tetejére, 
kezdett megváltozni a látkép. 
Kezdtünk gondolkodni, hogy jól 
látunk-e, vagy nem. Arra a követ-
keztetésre jutottunk, hogy mégis 
jól látunk. De mit láttunk? Egy 20 
m hosszú és 70–80 cm széles kő-
falmaradványt. (GPS: 45,5294; 
25,8124) Kezdtük körüljárni a te-
repet. Északabbra, lejjebb, még 
egy 10 m-es kőfal maradvány. 
Az első kőfalmaradványtól ÉK 
felé indul egy jól kivehető útma-
radvány, kb. 6 m széles, amelyik 
folytatódik tovább, le egészen a 
Tatrang-völgybe. Kb. 200 m-re 
az út mentén, a 20 m-es faltól bal 
felé leválik egy töltés-szerű hosz-
szú sáv, amelyikben benne van a 
10 m-es kőfalmaradvány. Kérdés 
dolga, hogy az egész látható sáv 
kőfal volt-e. A töltés alsó végétől 
bal felé megint látszik egy töl-
tés-szerű sáv, amelyik DNy felé 
mutat kb. 100 méternyit és eljut 
az erdő széléig.

Egy belső udvarra onnan kö-
vetkeztettünk, hogy a 20 m-es 

faltól ÉNy-ra kb. 50 m-re még 
kivehető egy falmaradvány, 
amelyik majdnem párhuzamos 
a 20 m-essel. Ha jól megnézzük 
a terepet, még DNy felé is mint-
ha lenne valami. Tehát ez volna 
a belső udvar. Ezek a falak és 
sávok, alkalmazkodnak a terep 
formájához. 

Na, most kezdődik a probléma. 
Mi is akar ez lenni? Itt kezdődik a 
találgatás. Az első feltevés, ami 
nagyon valószínű, az, hogy egy 
emberi település volt valamikor. 
Katonai/védelmi szerepet nem 
játszhatott, mert nincs semmi-
féle hadi út mentén. Tehát vár/
erődítmény nem lehetett.  Ma-
rad, az emberi település feltéte-
lezése. Más kérdés, hogy miért 
volt pontosan erre a helyre épít-
ve: a hegy tetejére, mégpedig 
úgy, hogy a völgyből nem is lát-
szik. A Begyen-bérc teteje után, 
vagy 200 m-re, a Borzos felé. Va-
lami olyan nomád vándorló nép-
ség (avar, kelta, gepida, vandál, 
vagy mit tudom én ki) települt 
ide, amelyik el kellet, hogy rej-
tőzzön, hogy ne legyen látható, 
nem tudom kik által.  

Ezt az egész képet a Google 
Earth-en szépen ki lehet venni. 
Látszik, hogy volt egy belső ud-
var, ahol valószínű, hogy a főnö-
kök laktak, és az egész telepü-
lés, ahol lakott a jónép.

Ha emberi település volt, ak-
kor nagyon valószínű, hogy egy 
temető is volt ott valahol.

Ami a falak stílusát illeti, na-
gyon hasonlít a bolnoki (Cod 
RAN 40447.12) település- ma-
radványokhoz. Feltételezni le-
het, hogy azzal kb. egyidőben 
volt építve. Az is lehetséges, 
hogy ugyanaz a népség által 
volt építve. Hogy mikor? Ez 
megint más kérdés, hiszen még 
a bolnoki építkezést sem tudjuk 
pontosan, hogy mikor volt. Pe-
dig ott ásatásokat is végeztek. 
Valószínű, a római kor után. 

Ki tudja, mi rejlik még a mi he-
gyeinken. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Kapitány László

Mit lehet látni a 
Begyen-bércen?

(Folytatás a 3. oldalról.)
Talán még az Ördög-bércen is 

volna valami. Nem ártana oda is 
kisétálni egyszer és körülnézni. 
Ami még biztos, a Lovak hava-
sán volt egy hajdani kőbánya, 
amint dr. Bencze Mihály írja a 

Hétfalu, 661-edik számában. 
Sajnos még nem sikerült meg-
találnom pontosan, hogy hol 
van.

„Ember, bízva bízzál, mert 
még sok mindent meg kell tud-
jál!”

Veres Emese Gyöngyvér

Barcasági csángó tollfor-
gatók az I. világháborúban
(Folytatás az októberi lapszá-

munkból.)
Dec. 9
Ma egy ujságot hoztak ki a falu-

ból ami még jobban elkeserített. 
Nem tudok teljes felvilágosítást 
szerezni magamnak, mert nem 
értem jól a mit ír. De a mit már 
láttam, az is elég hogy álmatlan-
ná tegye az éjszakáimat. –

Ír huszonhat vármegyéről és 
Nagyszebenről ahol tán valami 
tanácskozás volt tartva. Ír továb-
bá a magyar országgyűlésről is, 
de itt nem forog szóban Erdéyl. 
Ki tudja mi lehet odahaza?! – Ki 
tudja! Ki tudja?! – Alig hiszem 
hogy volna még valami jó idő a 
számunkra. – Már elhagy min-
den remény. 

Elhagytuk a tanyát
Terrasini, 918. dec. 22
Bent vagyunk ebben a tábor-

ban amelyről hallottunk sok 
rosszat, de nem hittük el. Vágy-
tunk bejönni, de már elegünk 
van. Mi után le rongyolódtunk 
oda kint a munkán, kértük a 
hadnagyot, hogy külgyön be és 
beküldött mert a parancsnokság 
nem is akart bakancsot ki külde-
ni nekünk.

Tehát itt vagyunk és ami leg-
szomorúbb reánk nézve, itt nagy 
az ínség. Naponkint egy egy ke-
vés vízben belehányt rizs, ma-
karóni vagy zöldség amit min-
dennek lehet nevezni csak jónak 
nem. Kenyér pedig 250 gramm 
de ebből is hiányzik. Ehhez még 
hozzá járul az a ránk nézve iga-

zán borzasztó dolog, hogy itt 
csak románok az istenek minde-
nütt, irodán, konyhán, raktárban 
és kantinban mindenütt.

Hej Istenem! Soha sem érzem 
meg hogy vége legyen ennek az 
ember kínzásnak! –

Dec. 23.
Óriási lesújtó vérig sértő hírek 

keringenek itt is a hazai viszo-
nyokra vonatkozólag. Ma ta-
láltam több ismerősre, köztük 
Vadkerthy önkéntes is. Sokáig 
beszélgettem velök.

No és mondják hogy: bizony 
nincs virágos jövő számunkra er-
délyiekre nézve. Igen mind amit 
oda kint hallottam, tehát Erdély 
mégis odaszakad azoknak a ….

De azért hozzá teszi Vadkerthy 
hogy: „Nem kell föladni minden 
reménnyel, mert még minden 
jóra fordulhat.”

Nem tudom hogy vigasztalás 
e, vagy neki vannak valami jó 
sejtelmei. – Bár úgy adná az ég! 

Elbeszélt mindent ami válto-
záson átment Magyarország ez 
utóbbi időben. Jól esik hogy va-
lamennyire informálódtam a ha-
zai viszonyokról.

Dec. 29.
Sehogysem lehet hogy itt le-

gyünk sokáig, mert ha a pén-
zünk elfogy akkor nagyon szo-
morú idők következnek ránk. 
Még ahogy mondják van egy pár 
honap addig amig a békét alá 
írják és erre az időre jobb mégis 
ha kint leszünk.

Tehát azt számítottuk hogy ki-
megyünk vissza a régi helyünkre 
mert ha még egy más helyre ta-
lálnak lökni ahol nem ismernek, 
ott megint agyon kell dolgozni 
magunkat amíg meg ismernek.

Így van tehát, muszáj kimen-
jünk mert ez csak egy kényszer 
tábor ahol nincs maradás, mu-
száj kimenni ha éhezni nem akar 
az ember. – Pedig amikor eljöt-
tünk, követ is hajítottunk vissza 
arra az átkozott tanyára, de ez a 
tábor még átkozottabb.

Fontos kiemelni még egy írá-
sát. A hadifogságban írta meg 
Székely Sári története című kis-
regényét. Klasszikus szerelmi 
történet, amelyben a gazdag le-
gény nem veheti el a szegény le-
ányt, aki emiatt Bukarestbe megy 
szolgálni, majd a háziúr csábítása 
után öngyilkos lesz. Bepillantást 
nyerünk a századforduló Hétfalu-
jába, de a Bukarestben dolgozó 
csángók életébe is.  

Csak egy néhány év telt el azó-
ta és be van horpadva a sír. Dűlő 

félben van már a fa kereszt, a 
mely emlékeztet a szerencsétlen 
leányra. A koszorúkat már régen 
föl emésztette az idő mindent 
meg emésztő férge és maradvá-
nyaikat is elhordta a szél. Azóta 
nem vitt oda több koszorút senki.

Langyos tavaszkor a mikor 
minden meg elevenedik, a gon-
dozatlan sír dombon is nyílnak 
és virulnak a természet hintet-
te vad virágok. A szomszéd sír 
halomról áthajlik egy szép zöld 
lombú akác, a melyen meg je-
lenik néha egy kis madár és hol 
szomorúan hol vígan csicsereg-
ve zengi el dalát az el hagyott 
sírdomb fölött. És a mikor be áll 
az az idő a mely mindent le tép 
és mindent össze rombol a mit 
épített a langyos meleg nap su-
gár. Mikor be köszönt az ősz az 
ő rideg, fakult, arcával ettől el 
riad a kis madár is, el némul nem 
beszélget többé a korhadt fa ke-
reszttel. El hervadnak el tűnnek 
a vad virágok is. Az el hagyatott 
sír dombot csak az akác el sár-
gult levelei takarják. 

(Folytatjuk.)


