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10 éves az új

Ifj. Domokos Jenő és ifj. Szász Ágnes, a HMIK nevében 

Szent Mihály Napok Hétfaluban
Ha szeptember vége, akkor Hétfaluban 

Szent Mihály Napok. A csodálatos idő-
já rá sért sokan aggódtak és imádkoztak, 
hi szen az előkészületek elkezdésekor nem 
le hetett tudni hogy három-négy hónap 
múl va, szeptember 23–25 között milyen 
idő lesz. Úgy látszik, az időjárás is ér té-
kel te a befektetett munkát és besegített a 
szervezésbe. Sok rohangálás, tele fo ná lás, 
papírmunka, költségvetés, egyez te tés 
előzte meg a szeptember végi idő pon tot, 
de megérte. Legalábbis mi jól é rez tük 
magunkat, annak ellenére, hogy szá-
munkra nem csak a szórakozásról szólt 
ez a három nap. Ime néhány esemény, a 
tel jesség igénye nélkül, amelyen érdemes 
volt jelen lenni:

Első napunk nagy izgulással telt el. Va-
jon hogyan fogadja a közönség a HMIK 
e gyüttes fellépését? Nem csalódtunk, 
nagy tapssal jutalmaztak. A rá han go ló-
dást, a csángó ruhába beöltözött ifjak 
be mu tatása követette, Barkó Etelka nyug-
dí jas tanárnő előadásában. Továbbá tör té-
nelmileg is belekóstoltunk a Szent Míhály 
Na pok mivoltába Hochbauer Gyula tanár 
se gítségével. Márk Attila megzenésített 
ver sei zárták e nap első felét, majd el ér-
ke zett a várva várt kosaras bál, melyet 
a 2Robi tett hangulatossá. Időközben 
meg te kinthettük Hétfalu tehetséges fo tó-
sai nak fényképjeit, melyek a helyi jellegre 
fek tették a hangsúlyt.  

Szombaton, öröm volt látni, hogy min-
den korosztály lelkesedéssel vett részt a 
sport rendezvényeinken. Rájöttünk arra, 
hogy a labda kerek és nem mindig a leg-
jobb csapat győz.

A Csángó Alapítvány udvarán kéz mű-
ves foglalkozás volt gyerekeknek. Dél u-
tán, Borcsa Mihály életéről és mun kás sá-
gáról kaphattunk egy ízelitőt, dr. Ko vács 
Lehel István és Veress-Emese Gyöngy vér 
előadásában. Ezt a kolozsvári Vá róterem 
projekt színjátszó csoport e gye di, külön-
leges előadása követett, mely ről bőveb-
ben Lőrentz Éva ír. Este pedig élő zenés 
táncház és tábortűz fogadta a hét falusi 
magyarokat. 

A rendezvény fénypontja a vasárnap 
volt. Úgy gondolom, ezen a napon sü rög-
tünk-forogtunk a legtöbbet, mint va la mi 
hangyák a hangyabolyban. Min den hol 
a faluban látni lehetett egy zöld pólós 
HMIK-ost, hol a szekéren, hol a Csángó 
A lapítványnál. A szekeres felvonuláson 
a háromfalusiak is résztvettek, és mielőtt 
út nak indultak volna, megkoszorúzták 
Zaj zoni Rab István költőnk sírkövét Zaj-
zon ban. Délután három óra tájában el is 
kez dő dött a majális. Mindenki érezhette a 
fi nom pityókatokány illatát az Alapítvány 
ud varán, ugyanis több csapat összemérte 
gaszt ronómiai tudását a kihirdetett ver-
seny ben. A helyi kézműves vásárosok 
e gye di termékekkel mutatkoztak. Az 
é pü let ben Sipos Gaudi Tünde Me se-
illuszt rá ci ós kiállítása volt megtekinthető.  
Nép tánc együttesek (Bóbiska, Kikerics, 
Kék ne felejcs, Búzavirág, Szarkaláb) fúvós 
ze ne karok, boricások, barantások fű sze-
rez ték a napi programot, majd helybéli és 
er délyi együttesek fokozták a jó han gu la tot 
(Karaván, Selfish Murphy, Knock-Out)  
Nagy rajongó tábornak örvendett a brassói 
Graphic együttes. Mire az u tol só koncert is 
befejeződött,  nehéz volt el hin ni, hogy már 
elteltek a Szent Mihály Napok. 

Új kihívás volt számunkra, és úgy 
é rez zük hogy sikerrel jártunk el, megérte.

Az idei Szent Mihály Napok nem csu-
pán a néphagyomány, a népi mesterségek 
és a csángó népviselet világába ka lauzolta 
el a látogatókat, hanem a kortárs mű -
vé szettel is meglepte a vidék lakóit a 
ren dezvény második, szombati napján a 
Csán gó Házban.

A fiatal, Kolozsváron tevékenykedő 
szí né szekből álló Váróterem Projekt e gye-
sü let öt tagjának szórakoztató, játékos, 
igen csak interaktív előadása olyan ko-
moly kér déseket is felvetett, mint például 
sors, vé letlen, alázat, ártatlanság, kap cso-
lat te rem tési lehetőségek... mindenekelőtt 
pe dig arra késztetett, hogy újragondoljuk a 
szín házról való elképzeléseinket. Ugyanis 
a Sorsjáték (Faites vos jeux!) című elő a dás 
a színdarab minden alkotóelemének – sze-
replők száma, kiléte, cselekvése, dísz let, 
kellékek, téma, elmondott szöveg – meg-
határozását a véletlenre, koc ka do básra, 
szerencsekerékre bízta, ebben a játékban 
a nézők is részt vettek: koc ká val dobtak, 
sorsot húztak. Maga az elő a dás több, 
körülbelül tíz jelenetből állt, min de gyik 
elején kisorsolták az al ko tó e le me ket. Ezek 
voltak a keretek, amelyek meg szab ták a 
színészek viselkedését, szö ve gét, ezen 
kívül minden a pillanatnyi krea ti vitásra, 
improvizációra volt bízva, a rövid je lenet 
ott, a közönség színe előtt született. Az 

adott körülmények között kellett dön te-
niük a színészeknek, hogy mire hasz nál ják 
a botot, az üveget, milyen jelentést ad nak 
az ásításnak, tüsszentésnek, orr pisz-
kálásnak. Játék, kísérletezés ez a da rab: 
bizonyítja, azt is, hogy néhány al ko tó elem 
variációinak száma alapján több mil lió 
jelenet adható elő és azt, hogy min den 
színdarab más és más, új jelentéseket kap, 
ha változik példáula díszlet, az előadó.

A darab kiállta mindenféle előadás 
leg na gyobb próbáját: sikerült mindvégig 
fenn tartania a közönség figyelmét. Ennek 
az volt a  titka, hogy belépésnél minden 
né ző sorsjegyet kapott, melyen az al ko-
tó elemek különböző variációja volt ol-
vas ha tó. Minden új jelenet kezdetekor zö-
rög tek a papírkák a nagyszámú közönség 
so raiban, mindenki a játék lázában égve 
ke reste, kisorsolták-e az ő cetlijén lévő 
a da tokat. Így együtt játszott a közönség is 
a szí nészekkel, izgult, örült, nevetett, kerek 
hat van percben volt ideje merengeni, ál-
mél kodni, elképedni, akár méltatlankodni 
is, majd újra kíváncsian várni, hogy mi-
lyen kel lékeket sorsolnak ki.

Köszönjük a HMIK-nak, hogy elhozta 
Hét faluba ezt az előadást, új színt adva 
ez zel a hagyományos őszi rendezvénynek, 
re méljük máskor is megteszik, hiszen 
nagy si kert aratott a produkció.

Lőrentz Éva 

K o r t á r s  m ű v é s z e t  H é t f a l u b a n

Kapitány László

A  h á r o m  v á r
Mottó: Ismerjük meg múltunkat!

Eléggé hosszantartó tanulmányozás, 
és a helyszínre való kirándulások után 
me rem állítani, 95% bizonylattal, hogy 
meg van a három sokat keresett bodzai 
vár helye.

Ezek a következők: az első vár ko or-
di ná tái: 45,484260° É; 26,043890° K, a 
má so dik vár koordinátái: 45,472301° É; 
26,053564° K, a harmadiké pedig: 
45,419058° É; 26.042335° K.

A számozások É-tól D-felé vannak.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

L i s z t  F e r e n c  e m l é k é v  -  2 0 1 1
Pályázati  felhívás! Balázs Rita tanítónő

Ú j r a  e g y ü t t !

Szeptember 22–25 között két test vér-
is kola nevelői, tanulói újra együtt ün ne-
pel hettek, újra örülhettek a vi szont ta lál-
ko zásnak.

Harmadik éve, hogy iskolánk, a négy fa-
lusi George Moroianu Középiskola, volt 
ali gazgatónőjének köszönhetően, testvéri 
kap csolatot kötött a kisújszállási Kossuth 
La jos Általános Iskolával.

Büszkék vagyunk erre, annál is inkább, 
hogy a változások során a kapcsolatot 
mind két iskola továbbra is ápolni szeretné.

Nagy megtiszteltetés volt, hogy a Kos-
suth-napok záró ünnepségén ott lehettünk 
és ugyanakkor a Városháza parkjában le-
bonyolított „Kivilágos Kivirradtig” címet 
vi selő Gasztronómia és Néptánc fesz ti vál-
ba is bekapcsolódhattunk.

Gazdag rendezvénysorozat várt a ti zen-
nyolc moroianus diákra és a három kí sérő 
tanerőre.

Szeptember 22-én, csütörtökön, meg ér-
keztünk Kisújszállásra, elhelyezkedtünk 
az iskola diákotthonába, majd a rövid vá-
ros nézés után fáradtan tértünk nyugovóra.

Másnap, az iskola udvarán a Kossuth-
dom bormű méltóságteljes koszorúzása 
u tán, egész napos szabadidős programot 
(sport, játék) kínáltak a szervezők. Diák ja-
ink kitűnően teljesítettek, elsőkként sze re-
peltek a díjazottak listáján. Délután sor ke-
rült Kató Csengele, VI. osztályos ta nu lónk 
népdalbemutatójára, illetve a Nagy bóbiska 
néptáncegyüttesünk fel lé pé sére is.

A szombati Kivilágos Kivirradtig c. 
prog ramból ízelítőül a következőket so-
rol hatom: madárijesztő felvonulás, gaszt-
ro nómiai utca (töltött káposzta és ká posz tás 
ételek főzőversenye), nosztalgia fo tó-
kiállítás (régi vasalók, petróleumlámpák, 
ka rikás ostorok kiállítása), mesterségek 
és magyar ízek utcája (kézművesek, ízes 
por tékák kiállítása, helyi termékek vá sá ra), 
szabad lovagok utcája, szalma- és csu-
hévirág kiállítás és vásár, Bábika ját szó ház, 
Talamba-ütőegyüttes műsora, fény festés, 
tűzzsonglőrök, tűztáncosok.

Ottlétünkből nem maradhatott ki a be-
rek fürdői kiruccanás sem.

Vasárnap reggelizés után a hazautazás 
kö vetkezett. A régi és új kisújszállási ba rá-
toktól nehéz volt búcsút venni. Könny be-
lábadt szemmel ültek fel diákjaink a buszra.

Így számolnak be élményeikről:
„Senki sem felejtette otthon a jókedvét, így a 

hétvége nagyon vidáman telt el, ki vé ve azokat 
a pillanatokat, mikor bú csúz nunk kellett az ott 
megismert barátoktól, kik kel e pár nap alatt 
szoros barátságot kö töttünk. ...Vasárnap  már 
korán reggel vár tak  barátaink. Nehéz volt 
a bú csúz ko dás, jópáran még könnyeztek is, 
mi köz ben a Magyarország c. dalt  énekeltük 
bú csúzóként. Majd a hosszú útra in dul tunk, e 
néhány felejthetetlen nap után.” (Raul Andrea, 
VIII. C.)

„Nagyon jó volt ez a négynapos ki rán-
du lás, eszmecsere és ami a legjobb, hogy 
meg ismerkedtünk kedves, barátszerető 
is kolásokkal, akikkel mai napig is tartjuk a 
kapcsolatot. Felejthetelen élmény volt ez a 
kirándulás!” (Sipos Anett, VIII. C) 

„Egy bentlakásban voltunk el szál lá sol-
va, ahol külön szobában voltak a fiúk és 
kü lön a lányok. A legjobban az asztali foci 
ra bolta el a figyelmemet. Nem telt el egy 
nap sem anélkül, hogy ne játszottam vol na. 
Az iskola is nagyon tetszett!” (Kö pe csi ri 
Blanka, VI. C.)

„Nekem az tetszett Kisújszálláson, hogy 
mi kor megérkeztünk kedvesen fogadtak 
min ket és finom vacsorával vártak. Más-
nap körbevezettek az iskolában, mely 
na gyon különleges volt számomra, hisz 
alig nyolc éve épült.” (Kiss Blanka, III. C)

„Nekem a sok tevékenység, verseny, 
vá sár, ennivaló, bentlakás, iskola mind 
na gyon tetszett.” (Tóth Rebeka, IV. C.)

Ezennel köszönjük Varga Vincéné i gaz-
ga tónak, kollégáinak, diákoknak a szíves 
fo gadtatást, a kedvességet, a fáradozást 
mind azért, hogy egy erdélyi csapatnak fe-
lejt hetelen élményeket nyújtsanak.

Most már a mi sorunk mindezt viszo-
noz ni!

A Hétfalusi Magyar Művelődési 
Tár saság (HMMT) és a magyarországi 
If júsági Caritas Egyesület (ICE) a 2011. 
Liszt Ferenc emlékév alkalmából „Az én 
Liszt Ferencem” címmel amatőr mű-
vészeti pályázatot hirdet a barcasági és 
Brassó környéki magyar (12–26 év kö zöt ti) 
fiatalok részére.

A pályázók bármilyen művészeti al ko-
tás sal, kreatív ötlettel indulhatnak. Le he-
tő ség van olyan pályaművek beadására 
is, amelyeket jelenleg nem tartanak mű-
vé szeti ágnak. Egyetlen kitétel: a pá lya mű-
vek (alkotások) ihletője Liszt Ferenc, vagy 
életműve, alkotása, esetleg Liszt Fe renc ről 
szóló bármilyen élményforrás (pl. mű alkotás, 
akár egy szobor, filmsorozat) le gyen. Fontos, 
hogy a pályaműből ki de rül jön: Liszt Ferenc, 
vagy zenei alkotásai je lenünk emberére is friss 
élményekkel hatnak.

Egy alkotó akár több pályaművel is (pl. 
vers, fotó-montázs, esszé stb.) indulhat.

Felsőfokú művészeti szakok egyetemi, 
fő iskolai hallgatói, vagy oktatói, művelői 
nem, de művészeti középiskolák diákjai 
je lentkezhetnek.

Példák arra, hogy milyen alkotásokat 
vá runk: bármilyen zenemű, vers, novella, 
ta nulmány, esszé, máshol még nem pub li-
kált újságcikk, élménybeszámoló, képzelt 
ri port, számítógépes grafika, plakát, fotó, 
fo tó-montázs, video-spot, képregény, 
fest mény, grafika, lenyomat, emlékérem-
ter ve  zet, kis alakú szobor, dombormű-ter-
ve zet stb.

A kiíróknak tartalmi és formai meg kö té-
sei nincsenek, azaz a pályaművek hu mo-
ros elemeket is tartalmazhatnak (pl. Liszt 
karikatúra, humoros vers stb.).

Beérkezés:
A pályaműveket elegendő egy pél dány-

ban, a pályázó által választható módon 
az a lábbi címek/elérhetőségek egyikére 
el jut tatni (fontos hogy pl. kisplasztika 
ese té ben nem a kisplasztikáról készített 
fotó elek tronikus képét, hanem magát az 
al ko tást kérjük beküldeni, vagy a kiírókhoz 
el juttatni)

Elektronikus úton beküldhető alkotások 
e setén: lisztemlekev@gmail.com

Beküldési határidő: 2011. november 27. 
(va sárnap) 24.00-ig

Postai úton: 2011. november 26-i fe la dá-
si határidővel: Hétalusi Magyar Mű ve lő-
dési Társaság, 505600 Négyfalu (Sacele) 
Brassó megye, George Mo ro ia nu u. 87.

Személyes érdeklődés, vagy az al ko tá-
sok átadása: Hochbauer Gyula, Zajzoni 
Rab István Középiskola, Négyfalu, Geor-
ge Moroianu utca, 87. sz., Brassó megye.

Tájékoztatás, információ az alábbi 
e lek tronikus levélcímen és telefonszámon 
kér hető: hogy@rdslink.ro, 0268-275773 
(Hohbauer Gyula, HMMT elnök)

Az összes pályamű beérkezését kö ve-
tő en azokat kategóriákba rendezve fel kért 
szakértőkből álló zsűri bírálja el. 

A pályázók értékes, a témával és Liszt 
Fe renccel és korszakával kapcsolatos 
könyveket, CD és DVD lemezeket tar-
tal mazó ajándékcsomagokat nyerhetnek, 
a melyek átadására 2011. december 10-
én Négyfaluban, a Zajzoni Rab István 
Kö zépiskolában szervezett Liszt Ferenc 
em léknapon kerül sor.

A beérkezett pályaműveket a Hét falusi 
Magyar Művelődési Társaság az említett 
em léknapon kiállítja. Az egyedi al ko tá so-
kat a zsűri a verseny végét követően nem 
őrzi meg. Mind a helyezést elért, mind a 
nem díjazott pályaműveket a zsűri vissza-
adja a pályázóknak.

A pályázathoz az alábbi adatokat kérjük 
me gadni: 

Név: 
Születési év/hó/nap:
Értesítési (postai) cím: 
Elektronikus levélcím: 
Telefonszám 

Fix: 
Mobil: 

Hétfalusi Magyar Művelődési Tár-
saság, Ifjúsági Caritas Egyesület
A program létrejöttét a magyarországi 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Balassi 
Intézet támogatja.
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A  B á c s f a l u s i  E v a n g é l i k u s 
E g y h á z k ö z s é g  l a u d á c i ó j a

Kovács Lehel István

200 év nagy idő, Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim! 6 és fél emberöltő. 6 és fél nem-
zedék váltásának ideje. Ősapa, szép apa, 
ükapa, dédapa, nagyapa, apa, fiú. Nyel-
vünk nem is jelöl 6 és fél emberöltőnél 
na gyobb rokonsági fokokat.

200 év nagy idő. Ennyi ideje áll Bács-
falu e vangélikus temploma, s mégis ez az 
e gyik legfiatalabb templom Hétfaluban. A 
ma ga 200 éve eltörpül Csernátfalu (Szent 
Mi hály) 800, Pürkerec 567, Hosszúfalu 
555, Tatrang 498, Bodola és Nyén 491, 
Zaj zon 411 événél. Alig előzi meg Bács-
fa lut a katolikus egyházközség temploma 
a maga 241 évével, és fiatalabb nála a 
tür kösi templom, amely „csak” 126 éves, 
a református 118, és a fűrészmezei pedig, 
az idén töltötte 112 éves születésnapját.

1808-ban vált ki Bácsfalu az ősi „Szent 
Mi hályból”, a csernátfalusi anya egy ház-
ból, és 1811-ben már állott temploma. A 
gyü lekezet szíveként kezdett dobogni az 
új templom, s a kövekkel együtt épült a 
lé lek temploma is. Ma a régi Bácsfalu a 
temp lomban él. Az ősök ott ülnek a pa-
dok ban, melyeket egykoron ők koptattak, 
a harangok kongásával dédapáink szava 
is hallatszik. A világ közben megváltozott. 
A falu karakteres utcaképei eltűntek, a 
csán gó arcokra is alig lehet ráismerni. Az 
ó riási olvasztótégely minden lenyelt. Íz-
lés telen épületek, idegen arcok. De a régi 
Bács falu még él a templomban, s ma az 
élő anyaszentegyházat ünnepeljük, nem a 
200 éves köveket.

200 év – 14 evangélikus lelkész építette 
to vább a lélek templomát, a közösséget. 
Köz tük a 46 évig szolgáló Gillich Fülöp, 
vagy a 47 évig szolgáló Borcsa Mihály, 
a  kit csütörtökön városunk díszpolgárává 
a vattak, s akinek munkássága hosszú 
é vek re meghatározta a hétfalusi ma gyar-
ság jövőjét: önálló magyar esperesség 
lét re hozása, a fafaragászati felső iskola 
ala pí tása, a Századosper békés úton törté-
nő le zárása és a birtokviszonyok tisztázása 
nem voltak egyszerű kérdések. Ez utóbbi 
még napjainkban is visszatér például a Lo-

vak havasát illetően. Mégis sikerült akkor 
meg válaszolni ezeket a kérdéseket úgy, 
hogy az általuk kijelölt úton lépdelünk 
ma is, és reméljük, fogunk a jövőben is.

Az egyházközség története – mint ál-
ta lában a történelem – fergeteges volt. A 
vi lág és az idők sokszor változtak. És ke-
ve sen voltak azok, akik meg ér tet ték az i dők 
jeleit, és azok közül is, akik meg ér tet ték, 
sokan akadályoztatva vol tak. So kan ellenük 
dolgoztak. Kevesen ma rad tak, akik tenni is 
tudtak, de ők nagyokat alkottak.

Önállósodás – születés; lelkészi lak é pí-
tése – jel, hogy lesz jövő; templomépítés 
– léleképítés; szabadságharc – akár életet 
is adni a nemzetért; iskolaépítés – a jö vő-
be vetett hit; önálló magyar esperesség 
– hogy összenőjön, ami összetartozik, ne 
más uralkodjon felettünk; temetőépítés 
– ke gyelettel áldozni, tisztelegni az ősök 
em lé kének; oltárkép a templomban – jel-
ál lí tás, tanúságtétel: Isten velünk! – a 100. 
év forduló megünneplése – emlékezés és 
to vább építkezés; világháborúk – im pé-
rium váltások; újságok, evangélikus nap-
tá rak szerkesztése – az írott jelek; külföldi 
test vérgyülekezetek – kapcsolatkeresés, 
jel, hogy nem vagyunk egyedül.

200 év. Így telt el dióhéjban ez a 200 év. 
És közben mindvégig érezték, éreztük, 
hogy a templom jelenti azt a hitet, azt a 
kő sziklát, amelyre a falu közössége, mint 
biz tos alapra, mindig építkezhet.

Bácsfalu evangélikus temploma 200 
é ves, de a templomépítés soha nem fe-
je ző dik be, ha a kövek állanak is, a lélek 
temp loma tovább kell hogy épüljön, így 
lesz erős gyülekezet, erős közösség, erős 
település.

Kedves Bácsfalusiak! A templom é pí
tésének 200. évfordulóján, a csángó és 
magyar nemzeti értékeink ápo lá sá ban, 
az erdélyi magyar egyházi ön ál ló ság 
megvalósításában, a lelki és szel le mi ja
vak megteremtésében betöltött ki  magasló 
szerepért fogadják sze re tet tel a Zajzoni 
Rab Istvándíjat! Te vé kenységüket kísérje 
továbbra is Is ten áldása!

Tisztelt Hétfalusi Csángó Magyar test
véreim!

Sok szeretettel köszöntöm minden 
Szent Mihály Napokon részt vevő hon-
fi tár samat az anyaországi magyarok és a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság nevében.

Minden magyar örömére szolgál, ha a 
Kár pát-medence valamely pontján ünnep 
van. A Szent Mihály Napokon, a Zajzoni 
Rab István-díj átadásán méltó ünnepet 
ül nek Hétfaluban. Szent Mihály havának 
u tolsó vasárnapján a hétfalusi csángó-ma-
gya rok több jeles személyisége és kö zös-
sé gei kapnak kitüntetést. Azok, akiknek 
se gítségére közös kincseink, a magyar 
nyelv és kultúra ápolásában, az ősök ha-
gyo mányainak megőrzésében Hét fa lu ban 
olyannyira szükségünk van. Azok, a kik-
nek közbenjárásával anyanyelvünkhöz 
hű ek maradhatunk, akiknek köz ben já rá-
sá  val az evangéliumi tanítás to váb ba dá-
sá  val emberek maradhatunk, magyarként 

itt Hétfaluban is, a Kárpát-medence egyik 
leg csodálatosabb vidékén.

Kedves Díjazottak!
Nemzetünk tetteink által él. Hétfalusi 

kö zösségeink önök által is erősebbek 
lesz nek. Zajzoni Rab István, a díj né-
vadója ál  lását vesztette el és börtönt is 
szen ve dett, mert kiállt magyarságáért. 
Neki kö szön hető, hogy Hétfalut megis-
merhette a nemzet, ő irányította először 
a boricát já ró hétfalusi csángó-magyarok 
világára a fővárosiak figyelmét. A Szent 
Mihály Na pokon örömmel látjuk, hogy 
az ő mun ká jának ma is vannak folytatói. 
Hálával és megbecsüléssel tartozunk élet-
mű vé ért, ahogyan az Önök munkájáért 
is. Isten ál dása kísérje további áldozatos 
mun kás sá gukat, melyet közösségük és 
nem ze tünk javára végeznek.

Üdvözlettel:
Répás Zsuzsanna 
helyettes államtitkár

Köszöntő a Zajzoni Rab Ist-
ván-díj átadó ünnepségére

Répás Zsuzsanna

A három sokat keresett bodzai vár
Kapitány László

(Folytatás az 1. oldalról.)
Megnevezni a várakat elég nagy fe la-

dat. Ahány forrás, annyi féle név. Az el-
sőnek nevet adni, éppenséggel lehetetlen. 
E gyesek szerint Királyhegyi vár, Felső-
Strim ba mezői vár. A második Királykő 
vá ra, vagy Keresztvár (Cruceburg). Az 
el ső kettőt a magyar Árpádházi királyok 
é pítették a kun-besenyő-bolgár betörések 
el  len. A másodikat talán Szent László 
(1077–1095), ahonnan a neve is, Ki rály kő 
vára. A 17. század elején romokban he vert, 
de 1630-ban Bethlen Gábor új já é píttette. 
1658-ban egy ideig sikerrel állt el len a 
török-tatár betörésnek, utoljára 1690-ben 
Heisler császári tábornok ál lít tat ta helyre. 
A várat valószínűleg 1711-ben a szat-
mári béke értelmében rob ban tot ták fel a 
császáriak. A harmadikat, ne vez hetjük 
Tatárvárnak, amelyet a teuton lo vagok 
kezdték építeni a kunok ellen 1223-ban. 
Ezt a kunok lerombolták, mikor még ké-
szen se volt, de a lovagok vissza é pítették 
1224-ben. Nincs kizárva hogy e helyen ne 
lett volna még valami régebbi é pítmény, 
amelyet a hunok vagy tatárok é pítettek 
volna. A hagyomány azt tartja hogy ezek 
egy pár évet töltöttek ezen a vi déken, pi-
hentetni a hadakat és lovaikat. Mindezek a 
várak több átalakítást, javítást szen vedtek 
az ellenségek rongálása miatt. Tud nivaló 
hogy itt volt a régi római út, a mely később 
a középkor ,,autósztrádája” lett.

Az első vár helye teljesen megfelel Or-
bán Balázs leírásának, aki személyesen járt 
ott. Így írja le az utat amelyiken o da ju tott:

„A Leánymezőn felül a Tatárpatak szű kü-
lő völgyében még egy órát haladtunk, míg-
nem az 1849-ben készült védsánczok mel lett 

elvonulva, a Királyhegy nyugati al ján levő 
Felső-Strimba mezőre, az annyi szor vérrel 
áztatott szép havasi fenn sík ra értünk. Innen 
nem messze fakad fel a honunk határszé-
lén fekvő Király hegy nyugati oldalából 
a Bodzafőt alkotó Ta tárpatak. Az ezen 
magas, meredek hegyen ki ve zetett régi 
csinált utat úgy megrongálták a lerohanó 
vizek, hogy azon most csak ló háton lehet 
közlekedni, a hegyoldalban ré gi sánczo-
latok s erős védművek sze gély zik az 
utat. Ezen különböző korban ke let ke zett 
véd sán czok központját, a Királytető a latti 
ma gas laton fekvő fővár alkotta; en nek 
leg fe lül levő középpontját egy 69 lé pés 
hosszú, 26 lépés szélességű négyszög e  rőd 
alkotja, melynek izmos mellvédei be van -
nak most (1865-ben) földelve, de hogy ott 
fal vonult el, arról a most is föl is mer  hető 
falmaradványok kezeskednek. Ezt másik 
alsó vár vette körül, melynek mell  védes 
gátonya s széles sánczai vol tak, s mely útra 
néző szögleténél befelé haj  lított egyenes 
szögbe volt megtörve.”

Lássuk a mai valóságot is: Ezen a dom-
bon volt a vár. Most csak romjai látszanak, 
de jól ki lehet venni az alapját. A tetőn volt 
a fővár és alatta az alsó vár.

Nincs kizárva az se hogy az egyes 
szá mú várat a bolgárok építették volna a 
850–900-as évekbe. Ha a stratégiai szem-
pon tot vesszük figyelembe úgy néz ki 
hogy már az elhelyezése is arra vall hogy 
é szaki támadók ellen volt építve.

E helytől délre lehet még látni a vé dő 
sáncokat is: 45,478218° É; 26,048884° K. 
Ezek is, ha elhelyezésüket nézzük, északi 
támadók ellen voltat készítve.

(Folytatás a 4. oldalon.)



* Szerkesztőség:  RO-505600 Négyfalu,  George Moroianu utca (Nagyút)  87.  szám  * Telefon:  0268 /  275 773 *

4. oldal H  É  T  F  A  L  U XVII. évf. 10. szám
10 év

A három sokat keresett bodzai vár
Kapitány László(Folytatás a 3. oldalról.)

A második vár helye tiszta, 100%-osan 
be azonosítható. Ott van, csak meg kell 
néz ni.

A harmadik várra vonatkozó érvek a 
kö vetkezők (Orbán Balázs után is, ha 
K-et helyettesítjük D-el. Nem járt ott sze-
mé lyesen): Másfél órai járásra van a régi 
ha tártól. Ott a szép forrás, a Várkútja, 200 
lépésre a vártól. Egy kicsi jóakarattal azt 
is ráfoghatjuk hogy 6000 lépésre van a 
Leánymező-i mészégető katlanoktól. A Ta-
tárút, (a régi római út) ott megy el mel let te. 
Innen vezet fel a várhoz a 100 öl hosszú és 
10 lépés széles vár útja. A mész gödrök be-
mélyedései is felis mer he tők, ahol a meszet 
oltották. A vár kö ze lé ben lévő helyeken 
termőföldeket lehet ki a lakítani.

Egyéb történeti érv az, hogy pontosan 
a Havasalföldet és Erdélyt összekötő 
fő út  vonalon helyezkedik el. Stratégiai 
szem pont  ból is jól szituált.

A Gâlma hegységen, a Nagy-Tatártól 
K-re, mint Orbán Balázs írja, nincs semmi 
fé le várnyom (van mindenféle más nyom), 
a zonban tévedett ő még e gye be ket is.

Ezeket az állításokat alá kellene tá-
masz ta  ni régészeti ásatásokkal. Kevésbé 
a Királykővára helyét. De ki akarná... és 
tud ná ezt megcsinálni?

Mindezek mellett ezen a környéken 
sok min denféle régiséget lehet találni. 
Például a Tatárvár mellett található egy 
kereszt tö  redék.

2010 őszén találtuk meg, egész télen 
a zon gondolkodtam, hogy vajon mi van 
a má  sik felén. Ahogy kitavaszodott, fog-
tuk ma gunkat és kiszálltunk a helyszínre. 
Nagy nehezen felemeltük. Nem kicsi 
volt a meglepődésünk. Az alapkő ott volt 
mel let te. Valószínű akkor törött el mikor 
ki bo rították az eredeti helyzetéből, 1910 
e lőtt. Azon a felén amit láttunk először az 
van ráírva hogy: 1910, 1925 Ion Mi nu les
cu (ez egy román költő). A közepén le vő 
címer, a régi havasalföldi címer. Ben ne a 
holló és a nap a félholddal. Cirill be tű kel 
van körülírva. Hogy mit ír ott, az már 
megint más probléma. Ennek a ki ol va-
sásához valami laboratóriumi munkára 
vol na szükség.

Azelsővárfenyőkkelésfűvelbenőttfalmaradványai

A régi római út mentébe még találtam 
egy hídfő darabot. Lehet ennek a párja is 
ott van valahol, de nem kaptam meg. Ez itt 
van: 45,439001° É; 26,048761° K.

Más figyelemre méltó dolog egy kb. 
800 m hosszú védősánc (45,421796° É; 
26,039533° K), ami a hegy ol da lát szeli 
át. Hogy ki csinálta ezt a védősáncot, az 
me gint feltevés (lehet hogy a bolgárok). 
Az elhelyezése után lehet gyanítani hogy 
az északi támadók ellen volt építve.

Csak a 2010-es kirándulásaink al kal má-
val a Nagy-Tatáron találtunk még va la mit. 

Először megörültünk neki, gondolván 
hogy megkaptuk Orbán Balázs kereszt 
tö redékét. Sajnos csalódtunk. A kö-
vet ke ző kirándulás alkalmával szépen 
meg ta karítottuk a követ és kisült hogy 

egyéb va lami. Ez itt van: 45,482351° É; 
26,065380° K.

Valami korunkbeli írások vannak rajta.
Méltó dolog még megemlíteni hogy 

a Bon cuţa hágótól nyugati irányba, kb. 
200 m-re egy építkezésnek is látszik a 
nyo ma. Valószínű hogy valami osztrák 
eredetű e rődítménynek a nyoma. Egy 
kézrajzolta tér képen úgy van megemlítve 
hogy Lábkonyitaerőd.Ami szerintem 
az akarna len ni hogy LaBoncuţa erőd. 
Ne vez het jük Lobkowitz erődnek is 
(45,488338° É; 26,025433° K). Ezen a 
környéken, 1788-ban, Lobkowitz,osztrák 
parancsnok ve ze tése alatt jelentős harcok 
folytak.

És itt van még a Crucea Doamnei-nak 
nevezett kőkereszt, a temetőtől kelet 
i rányba. Hogy ki, miért és mikor tette ezt 
ide, az szintén tisztázatlan.

Az első világháború áldozatainak te-
me tő je 1922-ben készült. Ide románok, 
ma gya rok és németek vannak együtt 
el te met ve.

Ha valaki kíváncsi a Bodza-folyó szü-
le tési helyére, az is itt van, a Leány-patak 
és a Tatár-patak összefolyásánál. Igen, a 
Zajzoni Rab István említette Leány me zőn.

Tovább, a bodzavámi temető, a Kál vá-

ria-hegy alatt, a régi katolikus templom 
ma radványával, amelyet 1794-ben é pí tet-
tek, s bár csak 60-ra ment a hívek szá ma, 
külön pappal rendelkezett és hozzá tar-
tozott Kraszna, mint leányközség.

A Bodzai-szorosnál volt egykori vám-
ház kö zelében a 18. században havasi ro-
má nok telepedtek le, legtöbben a Barcaság 
fal vaiból kerültek ide. 1891-ben 1363 
la ko sa volt, 1902 és 1925 között Ma gyar-
bod za része volt.

Ezen a tájon ha valaki nekifog áskálni, 
az egészen biztos hogy akármelyik négy-
zet méteren valamire akad, minden tele 
van itt mindenféle régiségekkel. Nem 
hi ába volt ez a középkor ,,autósztrádája”, 
itt kereskedtek, itt háborúztak, itt vonult 
át mindenféle had, kezdve a rómaiaktól, 
népvándorlásoktól egészen 1916-ig. Az 
új Kárpát-átjárók megnyitásával teljesen 
ki esett a forgalomból. A tömösi átjáró 
1790 körül, a Lapjas völgyén keresztül 
(ahol az út le volt fedve fagerendákkal) 
fel a Székely-rét és Predeál felé, a mai 

Amásodikvárhelyejólkivehetőazútisáthaladrajta

Rómaihídfőmaradványa

or szágút pedig Felső-Tömöstől Predeálig 
1850 körül nyílt meg, Carol Gartner mér-
nök vezetése alatt. A bodzai szoroson, a 
Krasz nán átvezető út pedig 1840 körül 
nyílt meg.

Ha valaki igényeli a GPS állományokat, 
fény képeket, vagy több felvilágosítást 
sze retne, írjon a ladislau41@yahoo.com 
e-mail címre. 

Szívesen állok rendelkezésére.
*

ASzerkesztőségmegjegyzése:
Köszönjük Kapitány László érdekes 

cik két, szándékunkban áll tovább is fog-
lal koz ni a Nagy-Tatár-havason, a Bodza-
táb lán, Bodzai-hágón álló várakkal. 
Ki ter jedt kutatásaink során az említett 
há rom vár mellett még két erődítményt 
si ke rült beazonosítani, sőt a nem messze, 
Draj nán lévő római helyőrséget is. A vi dék 
várairól, érdekességeiről Kiss Béla is cikket 
írt az Encián évkönyvében, vagy Bin der 
Pál történész is itt kereste Cru ce bur got, a 
Né met Lovagrend várát. Sajnos a várakkal 
fog lalkozó források  szegényesek.

Megkérünk mindenkit, akinek in for má-
ci ói vannak az itt említett várakról, írjanak 
szer kesztőségünkbe.


