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Kovács Lehel István

A kurucok és a Barcaság (II.)
Szikla és csata Zernyesten

Zernyest vagy Zernest, Villa Czer-
ne, Zernescht vagy Zernen, Sär-
nescht, Zărneşti város Brassótól 
24 km-re délnyugatra, a Barca-pa-
tak partján, a Királykő északi, a 
Persányi-hegység déli lábánál. 
1880-ban 5 812 lakosából 5 556 
román, 66 magyar, valamint 63 
német anyanyelvű, 2002-ben pedig 
a 25 229 fő így oszlott meg: 23 861 
román, 879 cigány, 493 magyar és 
51 német. Egykoron itt, a Királykő 
lábánál zajlott le a híres zernyesti 
csata. Ma fegyvergyára a háborús 
hagyományt őrizte meg, de papír-
gyára büszkén hirdeti, hogy tollal 
is lehet csatát nyerni.

Napok óta szemerkélt az eső: ha 
a Kárpát-kanyarba beszorulnak a 
fellegek, hetekig maradnak. Felhők-
be burkolózott a Királykő, s a nagy 
szürkeségben azt sem lehetett tudni, 
hány lépés választja még el Havasal-
földet Erdélytől. Úttalan utak, vad, 
sziklás ösvények – a lovas katonák 
valósággal törték a hegyet. Éjjel és 
nappal vonultak előre rendületlenül, 
miként Hannibál serege kelt át az Al-
pokon. Öt napot tartott az út, sziklá-
kon, erdőkön, kidőlt fákon, patakon. 
Éjjel barlangokba gyújtott tüzeknél 
melegedtek – nehogy valaki meg-
sejtsen valamit. Közben a „kuruc 
király” terveket szőtt. Hosszú volt 
az út idáig, s nagyon tekervényes. 
Apafi megkeseredett halála után, 
minden addigi megegyezés ellené-
re1, a Porta fermánja2 őt nevezte ki 

1 Az 1686. június 28-án aláírt Haller-
diplomában I. Apafi Mihály lemondott 
Erdély függetlenségéről az önálló kül-
po litika feladásával, de megtartotta 
önállóságát a belügyekben. Ezzel Lipót 
oltalma alá helyezte Erdélyt, de cserében 
megkapta fia, II. Apafi Mihály, örökösödési 
jogát. Apafi kényszerhelyzetben volt, 
mivel hatalmát a törököktől kapta, ráa-
dá sul fia fejedelemmé választását is 
török fermán erősítette meg, viszont III. 
Szulejmán szultán, Apafi halála után, 
Thököly Imrének adott athnamét (a 
szultán ünnepélyes oklevele, amellyel 
meg erősítette az erdélyi fejedelmek 
választását).
2 Fermán vagy firmán (török): rendelet, 

fejedelemnek, de tudta, hogy a trón 
elfoglalása nem lesz egyszerű. A csá-
szár számba sem vette, de a franciák 
által kirobbantott kétfrontos háború3 
elterelte a figyelmet Erdélyről, s a 
bujdosók vezére elérkezettnek látta 
az időt a nagy visszatérésre. Tudta, 
hogy Heissler és Teleki számít a 
jövetelére, hisz kémei jelentették a 
felkelést és a Kárpátok lezárt hágóit4, 
ezért sziporkázó tervet eszelt ki. Buj-
dosókból, román, török és tatár ka-
tonákból verbuvált mintegy 20 ezer 
főnyi sereget, s először a Bodzai-szo-
rosnál próbált betörni Erdélybe, de 
hírül vette, hogy a császáriak ide 
összpontosították seregüket, így a 
Királykő felé ment. A havasalföldi 
vajdára bízta a Törcsvári-szoros 
meglepetésszerű megtámadását, 
ő maga pedig átkelt a Királykőn, 
hogy Zernyestnél hátba támadja 
az ellenséget. Seregét két részre 
osztotta: a lovasok szűk félkörben 
támadnak, majd az ősi hun szokást 
követve menekülést színlelnek, s így 
csalják be a császáriakat az erdőbe 
rejtőző gyalogosok gyűrűjébe. A 
terv összeállt, s a sereg is elérte a 
Királykő lábánál fekvő falu határát. 

parancs, főleg az a szultáni okirat, mely 
tughrával, vagyis a szultán névjegyével 
van ellátva, és amelyet a rejsz efendi 
alatt levő állami kancelláriában állí ta-
nak ki. Rendesen a nagyvezír bocsátja 
ki a szultán nevében.
3 1688-ban, a Habsburgok katonai 
sikereire féltékeny XIV. Lajos francia 
király, a Pfalzi Választófejedelemség 
örökösödési vitáját felhasználva há-
bo rús konfliktust robbantott ki Nyu-
gat-Európában. Ennek ered ménye-
ként a szerb és bosnyák területeken 
állomásozó császári hadvezérek hely-
ze te 1690 tavaszára válságossá vált, az 
új nagyvezír, Köprülü Musztafa, pedig 
kihasználta az alkalmat, és egészen az 
Al-Dunáig visszaszorította a keresztény 
seregeket.
4 Erdély akkori főgenerálisa, Teleki 
Mihály és a császári csapatok erdélyi 
főparancsnoka, Donatus Heissler tá-
bor nok, 1690. július 18-án nemesi 
felkelést hirdettek, majd lezárták a 
Kár pátok hágóit.

Nagy volt a labancok meglepetése, 
mikor meglátták a hátulról jövő tatár 
lovasságot. Nosza, Henter Mihály 
székelyei, s Johann Doria ezredes 
németjei, összesen mintegy kilenc-
századnyi katona rohamozta meg 
a kis lovas csapatot, s nem is sej-
tették, hogy a megfutamodás csak 
színjáték. A csel bevált. A bujdosók 
meginduló ellentámadása a csata-
térre érkező főparancsnok maradék 
seregét is elsöpörte. A „kuruc király” 
hatalmas győzelmet aratott: Doria 
és Heissler fogságba esett, Teleki5 

5 Ezt mondta Teleki Mihály a zernyesti 
csata előtt: „Hogy én rám senki ne 
panaszkodjék, hogy az ország ge ne
rá lisa lévén, elbúttam, ím ezt a fehér 
szakállamat ide kegyelmetek közibe 
hoztam, s kész vagyok itt is meghalni.”

hiába próbált menekülni, török kard 
oltotta ki életét.

Nem hadvezéri rátermettsége, 
hanem a politika ármánya tette 
ismét bujdosóvá az új fejedelmet, 
akit a hősies csata után csak az vi-
gasztalt, hogy a tábornokért cserébe 
kiválthatta Bécsből feleségét, Zrínyi 
Ilonát.

Pártoskodások, csaták és árulások 
– nemcsak annak a kornak a jellem-
zői –, ha megbomlik az értékrend, 
kezdődik az ármány. Kuruc labanc 
ellen, zsoldosok zsoldosok ellen. 
Magyar a magyar ellen…

*
Zernyest nevét a szláv eredetű Zer

ne, Zrna személynévből származtat-
ják. 1367-ben Zerneháza formában 
is említették, de előfordult Zerne 

Thököly Imre: A kuruckIrály, erdély fejedelme, A zernyesTI csATA győzTese.
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(1395), Zirna (1413), Villa Czerne 
(1437), Cerne (1550), Czernest (1567) 
alakban is. Mai névalakja az 1760-as 
években jelent meg.

A XIV. századtól a XIX. századig a 
törcsvári uradalomhoz tartozott, s 
így Brassó birtokolta.

1690. augusztus 21-én itt győzte le, 
a zernyesti csatában, Thököly Imre 
serege Donatus Heissler császári 
tábornok és Johann Doria ezredes 
hadait.

Zernyest román lakosai juhte-
nyésztéssel foglalkoztak, egy 1746-
os összeírás szerint a település 
minden családjának 9–10 juha volt. 
A vasút megépítéséig fuvarozással is 
foglalkoztak. A 8–12 ló vontatta nagy 
szekereikkel Konstantinápolyba, 
Lipcsébe és Drezdába is eljutottak. 
A külön cégbe tömörülő fuvarosok 
1878-ban osztották fel egymás 
között a törcsváriakkal a környék 
vásárait.

1840–1850 között a brassói Cons-
tantin Ioanovici működtetett itt pa-
mutfonó manufaktúrát mintegy 40 
munkással. Évi 20 ezer kg gyapotot 
dolgoztak fel.

1852-ben Rudolf Orghidan papír-
gyárat alapított. A termelés 1857-es 
indulásakor ez volt a legnagyobb 
erdélyi papírgyár.

1858. április 1-jén itt született Vut-
skits György zoológus, premontrei 
tanár. A Keszthelyen, 1929. október 
21-én meghalt ichthyológus több 
tanulmányt írt hazánk halfaunájáról, 
illetve a halak biológiájáról.

1860-ban a község elsőként nyil-
vánította hivatali nyelvéül a román 
nyelvet, ezt a példát számos szász 
község követte Erdélyben.

Zernyest 1868-ban heti- és két 
országos vásár tartására kapott 
engedélyt.

1869-ben George Bariţ (Zsuk, 1812. 
június 4. – Nagyszeben, 1893. május 
2.) román történész, újságíró, az első 
erdélyi román újság és az ASTRA 
kulturális egyesület megalapítója 
adományából, itt jött létre az első 
román elemi iskolai könyvtár.

1875-ben emeletes ortodox fele-
kezeti iskolát építettek.

1876-tól Fogaras vármegyéhez 
került.

A papírgyárat 1880-ban a Copony 
cég vásárolta meg, majd 1918-ban 
eladta egy budapesti vállalatnak. A 
gyár magyar és szász munkásokat 
is idevonzott. Ma az ország legna-
gyobb papírt újrahasznosító üzeme. 
Karton csomagolóanyagokat gyárt.

1890-ben Zernyesten gyógyszertár 
létesült.

1891-ben budapesti tőkéből cel-

lulózgyárat alapítottak, Kronstädter 
Papierstoff Fabrik A. G. néven. A 
részvénytársaság 1903-ban felvásá-
rolta a turócszentmártoni, 1916-ban 
a brăilai cellulózgyárat.

A XX. század fordulóján a Királykő 
lábánál számos fűrészüzem műkö-
dött.

Itt született Tuzson Pál (Zernyest, 
1901. március 18. – Budapest, 1959. 
május 27.) vegyészmérnök, a kémiai 
tudományok doktora.

A zernyesti római katolikus plébá-
niának 1917-től létezik anyakönyv-
vezetése.

Az 1919-ben alapított katolikus 
iskolát 1948-ban államosították.

1924-ben tették le a Páduai Szent 
Antal-templom alapkövét. A római 
katolikus templomot (45,5608° É; 
25,3258° K; 706 m) 1927. július 27-
én szentelte fel gróf Mailáth Gusztáv 
Károly püspök. Az orgonát és a 
harangot 1929-ben Huber Ferenc és 
neje, Sequens Berta adományozta.

1925-ben a községet ismét Brassó 
megyéhez csatolták.

A vasútállomástól (45,5630° É; 
25,3284° K; 704 m) nem messze 
áll a reformátusok (45,5672° É; 
25,3280° K; 705 m) 1925-ben elké-
szült temploma.

1939-ben egy klórral teli kazán 
robbanásakor 72 papírgyári munkás 
halt meg.

1936-ban kohászati gyára létesült.
A Tohan fegyvergyárat 1938-ban 

Nicolae Malaxa iparmágnás alapítot-
ta. Az 1950-es évektől fegyvereken 
kívül kerékpárokat és motorkerék-
párokat, az 1960-as évektől gépal-
katrészeket is gyártott.

1950-ben kapott városi rangot.
1964-ben hozzácsatolták Ótohánt 

(Villa Tohon, AltTauchen, Tohanu 
Vechi), amely, az 1288-as okleve-
lével, egyike a legrégebbi írásos 
emlékkel rendelkező hazai telepü-
léseknek. Ekkor kapta meg Zernyest 
Újtohánt (Neutauchen, Tohanu Nou) 
is, amelyet 1769-ben alapított az a 
119 ótoháni, fazekassággal foglalko-
zó ortodox család, akik a határőrség 
szervezésekor nem kívántak áttérni 
görög katolikus hitre.

Az 1970-ben nyitott nikkelbányát 
1991-ben zárták be.

70 hektáros területen 1,6 millió 
eurós beruházással 2006-ban épí-
tették fel az első bekerített élette-
ret, és megkezdték összegyűjteni 
az országból azokat a medvéket, 
amelyeket törvénytelen módon, nem 
megfelelő körülmények között tar-
tottak. Itt nyílt meg 2013-ban Európa 
legnagyobb medverezervátuma 
(45,5932° É; 25,3896° K; 768 m).

Kovács Lehel István

A kurucok és a Barcaság (II.)
Szikla és csata Zernyesten

Bármilyen is legyen Zernyest 
történelme, nem múlhatja felül az 
örök természetet. A két Királykő6 
szépsége mindenkit lenyűgöz. A 
Zernyesti-sziklaszoros (45,5247° É; 
25,2806° K; 931 m) eget tartó ormai, 
a Lombos-mezőn (Plaiul Foii) éjjel 
világító fák, a napfényben megcsil-
lanó mészkőszirtek, a megannyi 
kiépített turistaút valódi nemzeti 
parkká avatta a Királykőt, amelynek 
a történetéből most csak egy pár 
momentumot ragadunk ki: 1881-ben 
menedékházat épít a szász turista-
egylet; 1883-ban egy Berger nevű 
főhadnagy tisztiszolgájával télen 
mászta meg a Királykőt – hatalmas 
szenzáció volt akkor; 1897. augusz-
tus 22-én az Erdélyi Kárpát-Egyesü-
let felépítette a Bethlen menedékhá-
zat; 1908 februárjában Kolbe cs. és 
kir. főhadnagy egy katonai járőrrel 
sível mászta meg a Királykőt; 1935-
ben Lehmann Károly (Törcsvár, 1894. 

6 Kis-Királykő és Nagy-Királykő.

március 17. – Brassó, 1990. június 
1.) több próbálkozás után először 
mászta meg harmadmagával télen 
a Királykőt a keleti oldalon. A Pász-
tor-csúcstól7 (2 238 m) a Torony-csú-
csig8 (1923 m), helyenként 3 m-es 
hóban, 2 nap alatt tették meg az 
utat, s ereszkedtek le a Curmăturán.

Szikla és csata – Zernyest jelké-
pei. A csata már alig jut eszünkbe, 
emlékhelye nincs, de a Thököly 
lépteit visszhangzó sziklák gondol-
kozásra késztetnek, s ha valamelyik 
csúcsról végignézünk a Barcaságon, 
csak a természet szépsége az, ami 
lenyűgöz.

7 Piscul Baciului vagy La Om.
8 Vârful Turnu.



3. oldalH é t f a l u2019. május 16.

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2019. * ISSN 1582-9006 *

Veres Emese Gyöngyvér

Barcasági csángó tollfor-
gatók az I. világháborúban
Már nem emlékszem pontosan, 

hogy középiskolai éveim alatt vagy 
talán kicsivel később, mikor már 
tanítani tértem vissza iskolámba, 
egykori mentorom – Reiff István 
– csillogó szemmel mutatott egy 
kéziratos füzetet. Néhai tatrangi 
Fóris István versei voltak benne. Az 
unoka járt éppen Alma Materünkbe, 
aki talán nem is tudta, hogy mekkora 
értéket őriz a család. És valójában 
még én sem tudtam, amikor lemá-
soltam őket. Aztán egy évtizeddel 
később, terepmunkáim során egy-
re-másra szembesültem az írogató 
csángó emberek hagyatékával. A 
legöregebb boricatáncos, a gyűj-
tésem idején 92 éves Barkó István 
Tatrangon a szekrény tetejéről vete-
tett le velem néhány régi fényképet, 
amikor megpillantottam egy régi 
füzetet. Néhány oldalon, csak úgy 
unaloműzőnek, összefoglalta élete 
egy-két eseményét. Többek között 
kitért az 1916-os menekülésre is. A 
faluban az emberek emlegettek még 
egy Csabai Anna nevű asszonyt, aki-
ről tudták, hogy rengeteget szavalt 
a faluban. Így hát leányánál újabb 
gyöngyszemekre leltem. 

Aztán Barcaújfaluban egyre-másra 
bukkant fel a gyűjtéseim során az 
egykori felügyelő, Erdő György neve. 
Mindenki szeretettel emlékezett rá, 
és arra, hogy milyen szép verseket, 
énekeket írogatott. Kétfüzetnyi ha-
gyatékát az evangélikus parókián 
találtam meg, de nem is annyira 
versek voltak benne, mint inkább 
a saját életrajza olyan szokások 
leírásával, amelyek már az ő fiatalsá-
gában is megszűnőben voltak, vagy 
amelyeket éppen ő vezetett be a falu 
életébe. Élettörténetéhez hozzátar-
toztak a világháborús események 
is. Később gazdagította a sort Dani 
Gábor, Balogh György, a falu egykori 
bírója és krónikása, valamint Reimes 
Angéla. E munkákat nem lehet rang-
sorolni, hisz mindeniknek megvan 
a maga értéke, ám számomra a 
legnagyobb újfalusi kincs mégiscsak 
Káplár Jámbor János virágoskertje.

E kéziratok sorát gazdagítja az az 
I. világháborús napló, amelyet egy 
bácsfalusi ház padlásán találtak. A 
zajzoni ifjú (neve nem derül ki) bevo-
nulásától, azaz 1915. március 15-től 
1918. január 9-ig majd nap, mint nap 
írt naplójába. Az is elképzelhető, 
hogy folytatta egy másik füzetben, 

hiszen az utolsó bejegyzés nem hat 
lezárásként. Nyilvánvalóan nem kell 
itt ecsetelnem ennek a naplónak az 
értékét, hiszen rengeteg olyan adat 
jut így tudomásunkra, amely a harc-
térrel, vagy frontok közeli városok-
ban töltött mindennapokkal, illetve 
a barcasági csángókkal kapcsolatos.

A fent említettek közül azonban 
most csak kettőt szeretnék kiemelni: 
a tatrangi Fóris Istvánt és a barcaúj-
falusi Jámbor Jánost. Mindkettő meg-
járta az I. világháború harctereit, és 
írott hagyatékuk jó része is éppen a 
háborús eseményekkel foglalkozik.

Fóris István, a régmusfaragó
Ha valaki fellapozza a Romániai 

Magyar Irodalmi Lexikon köteteit 
(Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, 
I. kötet, Kriterion Könyvkiadó, Buka-
rest, 1981. 607.), talál egy Fóris Ist-
vánra vonatkozó címszót. Ám ő nem 
a mi régmusfaragónk, és ezt a Krite-
rion kiadó munkatársai sem tudták. 
A lexikon szerint Fóris a kommunista 
párt eszméit hirdette a két világhá-
ború között, sőt, ezt megelőzően a 
magyarországi Tanácsköztársaság 
megszervezésében is részt vett. Bal-
oldali lapokban publikált, egészen 
1946-ban bekövetkezett haláláig. 
Eddig rendben is lenne az azonos 
nevű, szintén tatrangi származású 
kortárs életrajza, ám a címszó vé-
gén a szerkesztő megjegyzi, hogy 
Fóris korábbi versei megjelentek a 
Csángó naptárban is. A Csángó nap-
tárakban azok a versek jelentek meg, 
amelyeket a földműves Fóris István 
írt a harctéren, illetve a fogságban, 
valamint amelyek az erőteljes ho-
vátartozásáról tanúskodnak, azaz 
büszkén hirdeti hétfalusi csángó 
létét. Az említett naptár megszű-
nésével, sajnos, a mi költőnk is a 
feledés homályába merült, és mivel 
1950-ben eltávozott az élők sorából, 
már a közösségi eseményekre írt 
versei is alig éltették tovább nevét. 
Igaz, régmusai még ma is közszájon 
forognak, és folklórizálódtak, de 
már csak az idősebbek tudják, hogy 
ezeket Fóris István írta. Így tehát 
igazi kincs az a verses füzet, amelyet 
egykoron lemásoltam. 

Az elmúlt években további érté-
kes anyagok kerültek elő: egy nagy 
mappában irdatlan mennyiségű 
kézirat, amelyet a Brassói Lapok 
felelős szerkesztője adott át nekem. 

Ahogy lapozgattam, egyre-másra 
kiáltottam fel csodálkozva. Előke-
rült egy kicsiny füzet, amelybe még 
a harctéren írta verseit. Aztán egy 
hiteles végrendelet, arra az esetre, 
ha mégsem térne haza a háborúból, 
s egy néhol nehezen olvasható füzet, 
benne néhány hónapnyi naplójegy-
zet szintén a harcterekről és a fog-
ságból, majd több évnyi a hazatérés 
utáni évekből. A fronton írt naplóból 
kiderül, miként kezdett versírással 
foglalkozni.

1914 Aug. 2.án berúkoltam az 
ezredemhez.

Mentünk, ha bár fájó szívvel mi 
családos emberek, de nem mutat
tuk. Eltakarta a könnyet a lángoló 
Haza szeretet; mentünk dalolva, 
fölbokrétázva Galiziába.

Lezajlott az első, le a második üt
közet, annélkül hogy valami bajom 
lett volna. De a harmadik ütközetben 
megsebesültem srapnel által, két 
helyen kaptam sebet, a bal karomra 
és vállomra (1914 Szept. 11).

Bekerültem szerencsésen Brassó
ba egy kórházba a Fekete kaszárnyá
ba. (Sokat írhatnék, de mivelhogy 
ezúttal rövid akarok lenni, csak a 
főbb pontokat keresem.)

Meggyógyult a sebem és én beke
rültem a káderbe.

Itt mint újonc kiképző lettem eg�
g�előre alkalmazva, ahol elég jól is 
éreztem magam. Néha néha haza 
is tudtam látogatni. Csak amikor 
a leginkább szerettem volna haza 
menni, akkor nem lehetett. T.i. a 
fiam amikor született (1915 Jan. 
18), éppen ugyanazon napokban 
helyezték a káderunkat Prágába és 
annyira tilos volt az eltávozás a ka
szárnyából, hogy én nem mehettem 
haza megnézni a fiamat.

Elmentünk tehát Prágába. –
Eljött az az idő is, hog� én újra 

kimentem a harctérre 1915 Márc. 
15.én a 8dik M.b.nal a Kárpátokba. 
Itt beosztottak a 101es ezredhez.

Zemplén és Ung megyékben hor
doztam a harctér sok szenvedéseit. 
Itt írtam a legelső versemet (Kár
pátok közt a Beszkidek aljában… 
cziműt).

Megindult az előren�omulás, ül
döztük a nagy orosz medvét… Én 
(1915) júl 14én újra megsebesültem 
egy Krukeinice falu határában. És ami 
csodálatos, megint a bal karomon de 
ezúttal feg�ver gol�ó által, amiről eg� 
kevés mondanivalóm van.

A gol�ó messzűnnen jöhetett és fá
radt volt és miután átment a karcson
tomon, megakadt a blúzom ujjában, 
s amikor a szanitétsz be akarta kötni 

a sebet, a golyó akkor gurult ki. Az 
a jámbor muszka golyó, amely volt 
olyan szíves, hogy nem tört a szívem
nek. Meg is őriztem én is, odahaza 
van a skatulyába. Emlékszem, hogy 
a szakaszparancsnokom egy Csordás 
nevezetű zászlós, azt mondta, hog� 
„Ezer koronát ér meg egy ilyen golyó, 
amely ilyen sebet ejt.”

Tehát én bekerültem újra a kórház
ba Sopronba.

Itt is irogattam egy néhány ver
set, amire az orvos úr, egy jó öreg 
ember (a nevére nem emlékszem) 
figyelmes lett és tudtára adta egy 
újságírónak, aki odajött és elkérte 
a füzetemet és ott is maradt nála. 
Mert én e közbe át lettem helyezve 
Brassóba. De mivel hogy azon ver
sek eredetije mind megvolt nálam, 
íg� nem törődtem azzal a füzettel. 
Lehet, hogy még megkapom, mert 
a névjegye nálam van az említett 
újságíró úrnak.

No de menyünk tovább.
A sebem újra begyógyult és mond

hatom, hogy eléggé ki is pihentem 
magamot, mivel hogy két hónapig 
az újonc kiképzésnél voltam a káder
nál. Így tehát nem esett nehezemre, 
ha 1915 Nov. 17én újra kimentem a 
harctérre, a 17ik M.b.nal, de ezúttal 
a saját ezredemhez (2. gy.e.), amely 
Oroszlengyelországban volt akkor.

A harctéri bajokat leszámítva elég 
jól telt az idő ott Russiába. De eg�szer 
jött egy parancs és lehoztak onnan az 
Olaszfrontra (1916 Aug. 1929).

Egy néhány véres napot leszámít
va itt is ki voltam békülve a harctéri 
viszon�okkal. Békésen tűrtem min
den rám nehezedő szenvedést, mert 
kötelességem volt.

De a sok szenvedés mellé szegő
dött az a sok vérző fájdalom, amit 
a román betörés okozott. A sok 
szenvedés és g�ötrődés közepett 
nem csoda, ha levert a betegség, s 
én 1916 Nov. 5.én  Lajbachba kerül
tem a kórházba. Itt feküdtem három 
hétig és amikor a lábaimra tudtam 
állni, egy szállítmánnyal elküldtek 
Abáziába lábadozóba.

Itt elég jól telt volna, ha ne epesz
tett volna az en�éim utáni g�őtrődé
sem. – Mindaddig amíg nem kaptam 
eg� édes, sokat beszéllő kis levelet, 
nem vigasztalt semmi.

Itt ismerkedtem meg egy Kligen
berg Béla nevű h. főhadnag� úrral, 
akinek lemásoltam az addig írott 
verseimet és átadtam neki megőrzés 
véget. Mivel hogy én nem mehettem 
szabadságra abból a lábadozóból, 
gondoskodtam, hogy bár a verseim 
ne vesszenek el.

(Folytatjuk.)
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A székelykapuk–csángó-
kapuk rejtélye

(Fol�tatás előző lapszámainkból.)
A negyedik invázió ~m.e.43.400 

körül már Székelyföld, ill. a zsábu-
kok és a szahakák ellen irányult, 
ekkor pusztult Gyergyhó-1, ill. 
alakították ki új helyen Gyergyhó-2 
szakrális, kulturális központot. 
Lényegében ekkor zárult le a közel 
tízezer éves matriarchátus, és vet-
ték át az irányítást a Nagyasszo-
nyoktól a Nagyfőnökök, a későbbi 
Tyárk királok. Hatalmas munkával 
egy komplett védelmi rendszert 
hoztak létre a Kárpát-medencében, 
főleg a Székelyföldön, amelynek 
része volt a Magura-rendszer, a 
speciális (szakrális, fel és leszálló) 
Pallag-rendszer, és az életkapuk 
felhasználásával kiépítésre kerülő 
Thanzó-rendszer. A negyedik, majd 
később ~m.e.41.500 körül az ötödik 
inváziót is sikerült visszaverni, de 
pusztulásokat, súlyos vesztesége-
ket okoztak, és pl. egyes fel-leszálló 
pallagok még napjainkban is a 
lerombolás nyomait viselik [Czim-
balmas Tivadar kutatása szerint]. 

Visszatérve az életkapukra, a 
nagy energiatöltetű kapuk – a Tha-
nórok – erőtere fokozott mértékben 
kihatott a mögöttes, valamilyen 
mechanikai körülhatárolással, pl. 
kerítéssel, árokkal, vagy majd a 
speciális energizált kövekkel körül-
zárt területekre is, ezzel nagyobb 
területekre jelentettek élet-javító 
és fokozott védelmi funkciót, vagy 
valamilyen emelt (irányított) energi-
aszintet. A kiemelkedő őstudással 
rendelkező tatrangok, thátosok ezt 
az életkapu mögötti védelmi, stb. 
területet pusztán mentális ener-
giájukkal kijelölve is létre tudták 
hozni. Ezeknek a kb. m.e.42.000 
után széleskörűen elterjedt magas 
energiaszintű területeknek ősi neve 
ThANZÓ volt.

A Thanzókban, de a kisebb ener-
gia-tartalmú kapuk mögöttes terü-
letén is ültettek, neveltek életfákat 
pl. háromszög alakzatban, amelyek 
a már említett szakrális pontokat 
hozták létre. A rendkívül magas 
életfák a környék megfigyelését is 
lehetővé tették, ami védelmi (amire 
bizony szükség is volt), vagy egyéb 
megfigyelési funkciót is biztosított a 
település lakóinak. Ez volt a későbbi 
„lármafák” őse.

Székelyföldön a szakrális közpon-
tok: Thátran, Ghörgény, Gyergyho 

és Tászok-tető (ahol táltos, tatrang 
képzés folyt) mellett öt Gyürke, 
vagyis Tudás-központ is kialakult. 
Ezek a Tudás-központok az akkori 
világ kultúrájának fellegváraiként 
tekinthetők, és nagy mértékben 
hozzájárultak a zsuábukok és sza-
hakák több tízezer éves fennmara-
dásához, és más magas kultúrájú 
(rokon) népekkel való kapcsolat-
tartásukhoz. Ez a Tudás-központ 
hálózat tette lehetővé azon speci-
ális tudású mesterek, ill. Tudók ki-
képzését is, akik a Magur-rendszert, 
a Pallagokat, ill. a Thanórokat, 
Thanzókat építették, majd „üze-
meltették”. A szakrális irányítás, 
a beindítás mindig a tatrangok, 
táltosok feladata volt. 

A Thanzók kialakított irányított 
energia-rendszere lényegében 
megegyezett a mezőgazdasági 
pallagokéval, így a mezőgazdasági 
pallagoknál fellépő energia-mezők-
nek a növényzetre, az állatvilágra 
gyakorolt élettani hatásaival is. Egy 
„továbbfejlesztett” kialakításnál 
az arra speciálisan kiválasztott és 
előkészített helyekre többszörös 
kaput, valamilyen kapurendszert 
is építettek. Ezzel az energiaszintek 
fokozott emelését, vagyis maga-
sabb fokozatát, ill. kaszkádszerűen 
egymásra épülő egyre magasabb 
fokozatait érték el, ami azokban az 
időkben még ismert és gyakorolt át-
változások, vagy alakváltoztatások 
előfeltétele volt. Erre a teleportálá-
soknál, vagy a transzportációkra, ill. 
a repülésekre felkészüléseknél is 
szükség volt. A többszörös kapuk, 
kapurendszer kaszkádszerű kiala-
kításának rendszere lényegében 
megegyezett a szakrális pallago-
kéval, ill. a felszálló/leszálló palla-
gok rendszerével. [A már említett 
pallagok között voltak repülőtestek 
céljára létrehozott le és felszálló 
pallagok is. Erről „Az őshaza”c. film-
ben kaptunk először információt 
helyszíni felvételekkel illusztrálva, 
ill. Czimbalmas Tivadar előadása-
iban is számos fényképet mutat 
be: a Székelyföldön, de távolabbi 
területeken ma is látható ilyen, 
jellegzetes kialakítású pallagokról.]

Milyen különös, hogy az akkori 
tatrangok, thátosok, tudók ezeket 
létre tudták hozni, hogy birtokuk-
ban volt az őstudás halmaza: ebben 
a kőenergetikának, az energia, 

vagy energia-fajták előállításának, 
kezelésének, irányításának, áram-
lásaiknak, vagy pl. a csillagászat 
magas-szintű ismerete. 

Megjegyezzük, hogy az említett 
energiák, sugárzások, hatásaiknak 
konkrét megismerésére azonban 
nincs lehetőségünk, csak azt em-
lítjük meg, hogy olyan régi (ősi) 
időkről, s olyan jelenségekről van 
szó, amit a mai, teljesen más jel-
legű, főleg technokrata szemléletű 
világunkban el sem tudunk képzelni 
– bár az utóbbi időkben a termé-
szetgyógyászat, pl. a kínai orvoslás, 
a holisztikus szemlélet már? az ősi 
tudás több élettani momentumát 
elismeri és alkalmazza. 

A második korszak: már csak 
életkapu utánzás

Haladjunk tovább az időszala-
gon… 

Az eltelt évezredek alatt életfa 
ligetekben az életfák kezdtek kiö-
regedni, kipusztulni, a kedvezőtlen 
éghajlat és egyéb változások is elő-
segítették a fiatalabb egyedek meg-
ritkulását, elkorcsosodását, majd a 
kb. 23 ezer évvel ezelőtti kataklizma 
hatására az életfák végleg elpusz-
tultak, azon nép, a zsuábukok ki-
halásával sorsszerűen egyidőben, 
akik hozták magukkal, és honosítot-
ták meg a Kárpát-medencében. Az 
életfák korcsosodása, majd kipusz-
tulása után az életkapuk készítése 
sem volt lehetséges, de egykori 
használatuk, az életkapu-kultusz 
továbbra is fennmaradt, s évek, 
évszázadok, évezredek múlásával 
már csak a népeink emlékezetében 
maradt meg – mint az életkapuk 
által létrehozott életjavító hatások 
iránti igény, a védelmi képesség 
utáni vágyakozás. A néhány helyen 
megmaradt szahaka thátos-mes-
terek, majd a ~m.e.22.000 körül 
érkező újabb nép, a mahgar* nép 
táltosai, mágusai keresték azokat 
a fafajtákat, amikkel az életfát 
valamennyire pótolni lehetett, ill. 
azokat a módozatokat, amelyekkel 
az életkapukhoz hasonló életjavító, 
mágneses? energia-sugárzó, védel-
mi kaput lehetne összeépíteni. [*A 
mahgarok kb.22.500 évvel ezelőtt 
érkeztek a Kárpát-medencébe, a 
Pilisbe és a Székelyföldre. A turul-
nemzetségű mahgarok, és a később 
érkező jugarok népesítették be a 
Kárpát-medencét és környékét, és 
terjedtek szét szerte a Föld más 
tájaira is, és vitték magas-szintű 
kultúrájukat, alakítottak szakrális 
királyságokat. Erről a Csángók 
története már említett írásunkban 
vázlatosan beszámoltunk.]

Az akkoriban (őshonos?) fafajták 
(pl. a tölgyfélék, a bükk, a hárs, a 
mogyoró) alig voltak alkalmasak 
az energia-kapu kialakítására, míg 
mások (pl. az éger, gyertyán, a ju-
har) beépítése már jobb eredményt 
hozhatott, de az eredeti életfa 
tulajdonságait meg sem közelítet-
ték, sem a tartósság, sem energe-
tikai szempontból. További romlást 
okozott a kőenergetikai ismeretek 
elkopása (elfelejtődése) is, ezért a 
kapuk alapozása alig jelentett már 
energetikai támaszt (a sugárzás 
javulását).

A nem kedvező helyzetet azzal 
javították, hogy az oszlopokat a 
gerendával (kontyfa, szemöldök-
fa) összekötő saroktámaszokat 
(kötéseket) más fából készítették, 
továbbá a faanyagokat különös 
módon készítették elő, állították 
össze. További javító eredmé-
nyeket értek el azzal, hogy az 
oszlopokra, gerendákra szakrális 
életfa motívumokat, és egyéb ősi 
szimbólumokat véstek rá, ill. azzal, 
hogy szakrálisan is felavatták. A 
felavatásokat, a megszentelése-
ket már a különleges képességű 
mahgar mágusok végezték. Az így 
elkészített kapuknál (ezeket talán 
már nevezhetjük székelykapuk-
nak is) az élettani hatások ugyan 
jelentkeztek, de mértékük nagyon 
sokkal kisebb volt. A védőszerep is 
jelentősen mérséklődött, ezért több 
kaput készítettek: kisebb területek 
bejáratára, majd egy településen 
belül utcák?, vagy nagyobb bir-
tokok bejáratára. Az energiaszint 
kaszkádszerű fokozása és azzal járó 
különleges hatások elérése viszont 
már nem volt lehetséges. 

Az igen jelentős energia-mérsék-
lődés miatt elmaradt, ill. megszűnt 
a búgok szerepe, de formai megma-
radásuk új szerepeket is indíthatott: 
beköltöztethették a galambokat, 
akár az információközlés elősegí-
tése céljából, vagy esetleg manók, 
tündérek lakhelyévé is válhattak. 

Vagy valami galambszerű madár-
ral üzentek egymásnak a szétszórt 
magyari népek. Ez lett idővel a bé-
kegalamb sorsa, szimbóluma. Aki 
ezen a kapun bejön, békével jöjjön 
be, mert ha nem, az energetikai 
töltése a kapunak ellene fordul.

A „lármafa” funkció/feladat vi-
szont megmaradt, és sokat segített 
településeinknek a vészhelyzet 
(pl. tűz keletkezése, vagy ellenség 
észlelése, közeledése) esetén vé-
delmük megszervezésében, meg-
erősítésében.

(Folytatjuk.)


