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Derestye és Noa, Walkmühlen
és Neuen, Dârste és Noua Brassó
negyedei. Trianon előtt Derestye
828 lakosából 616 volt román, 133
magyar és 79 német, Noát pedig
292-en lakták, közülük 221 román,
39 magyar és 30 német. Az egykori nyaraló- és fürdőhelységek mára
teljesen kiépültek, fejlett ipar, állatkert, kaland- és vízparkok várják a
látogatókat, s az erdő rejtekében,
csak imitt-amott tűnik fel egy-egy
régi pompáját felcsillantó villa, vagy
kiépített forrás.
A nagy júliusi meleg ellenére is
egész éjszaka füstöltek a kémények,
s amint a hajnal első sugarai az égbe
meredő kolosszusokra estek, melyek
csak amúgy öntötték a fehéres-szürkés
gomolyagokat, egyből tudta a távolról érkezett vándor, hogy nagy gyárat
van alkalma megszemlélni Derestyén.
Akaratlanul is összehúzta magán poros
utazóköpenyét, amint lelépett a peronra – nem mert fázott volna: a füst elől
menekült –, s miközben a továbbutazás
lehetőségein elmélkedett, a hatalmas
gyárat bámulta. S mintha az állomást
elhagyni készülő vonat fülsiketítő sípja adta volna meg a jelt: nyikorogva
tárultak ki a méretes kovácsoltvas kapuk, s a gyár kövezett udvaráról szeke
rek gördültek ki egymásután, szépen
sorjában. Két pár ökör feszült neki
az igáknak, így is alig bírták a hatalmas, sörrel telt hordókat, pedig három
mérföldet kellett megtenniük, míg a
Honterus-ligetbe érnek, ahová a vándor is igyekezett: bevárta a Hosszúfaluból érkező kis vicinálist, a csángó
expresszt, amely Derestye-fürdő, Noanyaraló, majd a régi Noa érintésével közelítette meg a majális helyszínét. Igen,
nagy nap volt a mai, a szász gimnázium évzáró ünnepélye, s nem hiába
csodálkozott a sörgyáron az alma materbe visszatérő vándor: nyoma sem
volt ennek, mikor négy évvel ezelőtt elhagyta szülővárosát, hogy Sztambulba
menjen keleti nyelveket tanulni…
Derestyét a bolgárszegi és hétfalusi
románok alapították az 1500-as években, s neve a kallómalom jelentésű
dârste szóból ered, ugyanis a Tömös
vize mintegy 20 itt létesített kallómalmot hajtott meg – ezek köré kezdett kialakulni a Brassóhoz tartozó település,
melynek az 1800-as években Batka
önálló része lehetett, hisz a türkösi római katolikus anyakönyvekben ez még
így szerepelt.
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II. József 1781-es türelmi rendele
téből fakadóan a Barcaságon számos
ortodox kőtemplomot építettek, egyik
első az 1783–1797 között görög, szerb
és hétfalusi kereskedők alapítványaiból felépült derestyei Szentháromság
templom. A templom külső és belső
szekkóit a türkösi Ioan Barbuc festette
1833-ban, egyes ikonjait pedig Radu
Dobra 1784-ben. A torony festményeit
1929-ben készítette Kalbor tanár.
A XIX. században itt épült fel a brassói
kereskedők nagy raktára a mosnivaló
posztók számára, majd 1821-ben itt jött
létre a pálinkafőző és szeszgyár.
1876–1879 között építették meg
a Brassó–Bukarest vasútvonalat, s
Derestye ennek fontos állomása és
elágazása lett, hisz 1892. március
7-én itt haladt keresztül először gőzös
a Brassó–Hosszúfalu szárnyvonalon,
amelyet 1960 novemberében szüntettek meg.
1887. december 11-én itt született Monoki István erdélyi magyar bibliográfus,
aki 40 éven át volt a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tisztviselője, igazgatója.
Kolozsváron halt meg 1963. augusztus
14-én, főműve A magyar könyvterme
lés Romániában: 1919–1940.
Derestye iparának igazi története
1892-ben kezdődött, amikor a Czell
híres brassói iparos család megvásárolta a csődbe ment szeszgyárat és sörgyárat alapított (45,6184° É; 25,6519°
K; 637 m), amely pár éven belül Erdély
egyik leghíresebb gyára lett.
Friedrich Czell még a reformkorban kezdett cseh gépen gyártott fi
nomszövetet exportálni, 1854-ben
hordókészítő sógorával Keresztényfalván szeszgyárat alapított, melyhez 1866 után finomítót, marhahiz
lalót épített, utána gyufát gyártott.
Vagyonának jelentős részét viszont
borkereskedéssel szerezte: Brassó
főterén, a Virágsoron borpincéje volt.
Saját telepei fűtésére fiával 1860-ban
megalapította a Concordia szénbányát
Szászvolkányban. Kezdetben 30, míg
1920-től 200 munkás bányászott ki
többnyire emberi erővel évente 1000
vagon kőszenet. A sörgyár is hamar
fejlődött. Kezdetben 40, míg 1920-ban
már 130 munkása volt, évente 40 000
hl sört gyártottak, Czell így kamatoztatta kolozsvári tapasztalatait, itt ugyanis
már 1878-ban sörgyárat alapított, s
birodalmát csak növelte azzal, hogy
1920-ban megvásárolta a csíkszeredai
sörgyárat, amelyet a Romfeld család
épített az 1800-as évek végén.
A Czell családnak több háza is volt

A Rablókút az 1900-as évek elején és napjainkban

Brassóban, a Fekete utcában, a Kolostor utca elején, a legimpozánsabb
azonban Brassó főterén, a Lensoron
lévő Czell-palota, amelyet 1904-ben
építettek három ház helyére, de ekkor a
családnak már Földváron, Temesváron
és Oravicabányán is voltak sörgyárai, Medgyesen borpincéi és hatalmas
szőlőse, Szebenben szeszgyára, De
restyén likőrgyára is, s impériumának
csak az első világháború tudott véget
vetni: majdnem mindent kiraboltak,
felgyújtottak.
1917-ben még újraépítették a de
restyei sörgyárat, de a Trianon utáni
idők új urai nagymértékben hozzájárultak a pusztuláshoz: 1923-ban a cég
felszabdalódott, s habár a sörgyár még
jól működött, az 1948-as államosítás
mindent elvitt.
Az 1940-es évek elején 180 munkás
gyártotta évenként a 109 000 hl sört,
amelyet 50, 100 és 200 literes tölgyfahordókban, vagy kerámiadugókkal
záródó üvegekben forgalmaztak. 1949-

től a gyár neve Aurora lett. 1954-ben
a bácsfalusi Sándor vize forrást is a
gyárhoz kötötték. 1965–1971 között
világos és barna porter söröket gyártottak, 1972-től a Carpatina és Turist, 1980tól pedig a Poiana, Piatra Craiului, Aurora, Bîrsa, valamint a Cerbul márkákat,
és igen, a ma is nagy népszerűségnek
örvendő Ciucaşt. 1993-ban a gyár
megszervezte Brassóban az ország
első sörfesztiválját, 2004-ben pedig
felvásárolta a Dél-Afrikában 1895-ben
megalakult SABMiller konszern.
De nemcsak sörgyára volt híres De
restyének, hisz téglagyár, gyufagyár,
kekszgyár, kötöttárugyár, a Scherg
textilgyár egyik részlege, cementgyár,
buszgyár, tehergépkocsigyár is települt
ide, és híressé vált kempingje is, amely
az 1-es főút 160-as kilométerénél, a
Tömös-patak bal partján üzemelt (45,
6064° É; 25,6547° K; 650 m), s 1977ben épített vendéglőjével, mintegy 700
vendég elszállásolására volt képes.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az 1950-es évektől működött a sörgyárral szemben likőrgyár is. Több mint
20 fajta likőrt, valamint fernetet gyártottak. Az 1970-es évek első felében
érte el fénykorát, akkor műszakonként
22 ezer üveget is töltöttek. A likőrgyár
épületét pár éve elbontották.
Az erdőbe belépve folytatjuk utun
kat a Noa felé. Bal kéz felől elhagyjuk
a Tömös-csatornát (Gyors-Tömöst), a
Batkát, amely igencsak gazdag régé
szeti lelőhelynek bizonyult, jobb oldalon a Monarchiában épült impozáns
víztározót és a mellette lévő kápolnát
(45,6145° É; 25,6515° K; 799 m) – így
barangolunk tovább a kék sávon a
Keresztény-havas felé az Égett-erdőben, majd Hessheimer óriási kertjénél
letérünk a Noába. A hidakkal tűzdelt

a
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ország leghosszabb vízcsúszdáival
rendelkező aquapark.
Orbán Balázs még nem ezt a tájat
ismerte, ő Elyseumról regélt és Honterum völgyről (Honterus-liget), amely
„szép önmagában is, de nevezetessé
teszi azt egy kegyeletes emlékünnepély, mely Brassó legnagyobb
fiának, a minden tekintetben nagy Honterusnak dicsőitésére szenteltetett […]
1845-ben a brassai szász gymnasium
alapitásának háromszázados emlékére
kezdeményeztetett, s azon idő óta minden év jul. 15-én tartatik meg.” A völgy
bejáratánál fenyőkből diadalkaput
emeltek, melyet mindenféle zászlók és
feliratok díszítettek, a réten lombsátrak,
lacikonyhák, középen színpad. A szász
gimnázium diáksága a Fekete-templom
udvarán sorakozott fel mozsárágyúk

Honterus-forrás (Izvorul Honterus / Honterusquelle {1934, 1906, 1887, 1845};
Honterus Spring) – Pap kútja (Fântăniţa Popii / Pfaffenbrünnen {1900, 1810}) –
La fântâna popii {1873} – Pap kutja a Honterus réten {1895} – ad fontem usque
adhuc sacerdotalem dictum facere {1845} – Pfaffen Graben {1797}

Kovács Lehel István

Tűz
Malomárok mellől érjük el a négy hektáron fekvő noai tavat (45,6135° É;
25,6399° K; 625 m), amelynek közepén
egy hídról megközelítő sziget csalogatja a látogatókat. A tó körül piknikező helyet adtak át 2012. június 1-jén, vízbicikli-, csónakmólókat is építettek. A télen
korcsolyapályává alakított tavat híressé
teszi, hogy 1917/18-ban rajta játszottak
először Erdélyben jégkorong-meccset
– az Amerikából hazatérő brassóiak
körében igen népszerű lett ez a sport.
Noa ma többnyire tömbháznegyed,
a XIX. század végén épült gazdag
brassóiak villái áldozatul estek a kommunizmus erőszakos betelepítésének,
egykori
impozáns
állomásépülete
(45,6161° É; 25,6320° K; 631 m) – mely
büszkén hirdette, hogy Noa nyaralóban
jár éppen a megfáradt utas – szintén
átadódott az enyészetnek.
1960-ban itt épült fel 10 hektáron
a brassói állatkert, melyben 58 állatfaj 300-nál is több egyede található,
2,5 hektáron szintén a tó körüli erdőben építették ki 2008-ban a 10 különböző nehézségű pályával rendelkező
kalandparkot, s a régi strand helyén
itt nyílt meg 2011-ben 4 hektáron az

lövésére, ahonnan felvirágozott zászlókkal, indulók éneklése közepette indultak a Honterus-völgybe. A tanárok
vezette menethez zenekarok csatlakoztak, s lassan felzárkóztak a város lakosai is. A több ezerre szaporodott tömeg
így érkezett meg a színpadhoz, ahol
először az iskola rektora mondott díszbeszédet, majd mindenféle bemutatók
következtek: torna, céllövészet, íjazás
és természetesen a késő estig tartó
mulatozás. Délután a Honterus-forrást
(Pap-kút) (45,6258° É; 25,6106° K; 672
m) látogatták, amely a dúsan felfakadó
jéghideg vizével – a hagyománynak
megfelelően – nagy szerepet játszott
az ünnepélyen.
Igen, a Noában számtalan forrás
csörgedezik: híres a Károlyforrás, Moh
forrás, Zelniceforrás, de az egész közül
kiválik a Tolvajok kútja vagy Rablókút
(45,6109° É; 25,6323° K; 648 m), amely
nél a monda szerint betyárok tanyáztak,
és ide rejtették a havasalföldi bojároktól
elrabolt kincseket, de csak miután hazatértükben jót mulattak az Anita Azughiţa
vezette azugai csárdában.
Talán ennek emlékét őrzik a mai hír
hedt Noa-negyedi bandák…

és jég a szorosok világában

A Király-kő, a Leaota- és a Jézerhegység találkozási pontjánál vagyunk,
az Erdélyi Alpok déli lejtőin, egy Podu
Dâmboviţei nevű faluban. A falu lakos
sága mintegy 750 fő. Nevében egy
középkori fahíd emlékét őrzi, amely a
Dâmboviţa folyó felett tette járhatóvá a
kereskedők által oly gyakran használt
Brassó–Hosszúmező utat. A Veresfa–Törcsvár szoros ma is forgalmas, s
mikor autóval száguldunk át rajta, a le
nyűgöző táj elfeledteti velünk a történel
met: egykoron királyok lépteitől, s vad
seregek vonulásától zengtek a szorosok…
Szeptember utolsó napsugarai gyen
gült erővel simogatták végig a Király-kő
oldalát, s a Szent György napkor felhaj
tott juhnyájak még egyszer, utoljára,
kortyoltak egyet a Paláj forrásainak
üdítő vizéből, majd lassacskán, a Sárga-kő öreg fenyőfái alatt, elérték a falu
határát. A juhász nem sietett, időnként
le-le heveredett egy-egy naposabb
oldalon, de a Pap árkának hömpölygő
vizébe hulló vöröses-barna falevelek
játékos versenyre keltek a juhnyájjal:
ki ér le hamarabb a faluba? Az Ördögkő felől némán osont le a korai alkony,
s a Cigány-tetőről még megmártotta

ködös lábait a Malom árkában mielőtt
tovaosont volna a falu utolsó házai
között.
A vezérürük lágy kolompolásával átitatott csend, s a lelket simogató őszi
napsugarak szépsége hirtelen szakadt
meg. A szoros eget tartó sziklaormai
rémült kiáltozásokat visszhangoztak,
megsokszorozva a riadt hangokat. Dél
felől hatalmas porfelleg kerekedett. A
támadásra senki sem volt felkészülve,
hisz csak pár éve volt annak, hogy Öreg
Mircse Zsigmond király segítségével
sem tudta legyőzni a törököt, s az új
vajdát az oszmánok ültették a trónra. Lám, a béke mulandó: hirtelen vált
háborúra. De már nem Havaselvére fájt
a foguk: eljöttek Argyasudvarhelyről és
Hosszúmezőről. Erdély kellett nekik,
sőt messzebb, Budáig vagy Bécsig
akartak eljutni.
„Jönnek a törökök!” visszhangozta
szoros, s aki tehette őrült menekülésbe kezdett. Kapkodva szedték össze
a szükséges holmikat, s a jámborabb
állatokat maguk előtt hajtva szaladtak
a barlangok felé. Ki az alsó, hatalmas
barlangba, ki fennebb, az Ördögök barlangjába menekült. Útjukat elrejtette a
sziklákra nehezedő sötétség.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Hétfalusi honismereti vetélkedő
a Zajzoni Rab István Középiskola
tanulói számára
A Zajzoni Rab István Középiskola
Szülőbizottsága, valamint a Hétfalusi
Magyar Művelődési Társaság kétfordulós honismereti vetélkedőt szervez
az iskola tanulói számára a 2015. július
15.–2015. szeptember 26. időszakban.

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Az idősebbek többsége még a leg
utóbbi időkig is a vezetéknevét írta
előre, a keresztnevét pedig mögé. Hivatalos dokumentumokban vagy az o
lyan kiadványokban is, mint a régióbeli
szaknévsor. Ha már a nyelvnél tartunk,
fontos az is, hogy az első szótagra helyezték a hangsúlyt beszédükben az itteniek, s számos olyan helységnévre is
bukkanhat errefelé az utazó, amelyben
ott bújik a víz, az ár vagy az ér szavunk,
esetleg annak valamilyen, kissé átalakult változata. Van itt egyébként Luk
vagy Vizsoly nevű falu is, ráadásul a
franciától eltérően az „s” betűt nem „sz”nek, hanem következetesen „s”-nek ejtik. És használják a nyugati nyelvekben
szinte ismeretlen zárt „a” hangot. Salamin András és felesége, Salaminné H.
Mária írt egy két kötetes könyvet erről
a népről, a második kötetnél csatlakozott hozzájuk Erős Gábor is. Salamin
András ősei a svájci Anniviers-völgyből
származnak. Sok Salamin nevű embert
talált, amikor ott járt. Az egyik legtöbbet

emlegetett hun falu az Anniviers-völgyben Pensec, amelynek nevét a helybeliek ősidők óta Penszéknek ejtik.
Ősi népviseletükben hétfalusi csángó
minták is találhatók, és a dallamvilágukban is van közös nóta.
Feljegyezték egyébként a helyi
krónikák, hogy 1217 táján hun származású apátot is adott ez a nép. E nép,
amely mindig szegény volt, s a hegyek
által elzárt világban élt, ezért is tartotta
meg oly sokáig ősi nyelvét, szokásait
és jellemző vonásait is.
Egy érdekes helyi „vallomás”, a Bernard Savioz, Val d’Anniviers-i származású szerző Valasians descendents
d’Attila című munkája. Ő, gyermekkorában – a negyvenes évek elején
– nomád pásztoréletet folytató nagybátyjától hallott először családja hun
eredetéről.
(Vége.)

I. forduló
A vetélkedő első fordulója honismerethez kötődő vakációs tevékenységek sorozata, többnyire gyűjtéseket
kell végezni tájszavak, helynévanyag,
régi fényképek, gyerekjátékok, régi esz
közök, gyógynövények, népi versek,
naplók, helyi receptek, étkezési szo
kások stb. tárgykörében.
Július 15-től kezdve szeptember 9-ig
folyamatosan, hetente minden szerdán
meghirdetjük az iskola Facebook oldalán
és levelezési listáján a következő tema
tikát. Ebben az időszakban bármikor be
lehet kapcsolódni a vetélkedőbe, meg
lehet oldani az előző feladatokat is. A
megoldásokat külön-külön folyamato
san, vagy egyszerre is be lehet küldeni
a klehel77@yahoo.com e-mail címre.
Minden megoldás beküldési határideje
2015. szeptember 16.
II. forduló
A vetélkedő második fordulóját 2015.
szeptember 26-án szervezzük meg a
Szent Mihály Napok keretei között. Ez
egy egyéni megmérettetés lesz egy
Hétfalu történelmét, néprajzát, földraj
zát, népművészetét, népköltészetét
magába foglaló könyvészet alapján. Az
első fordulóban kimagaslóan teljesítők
vehetnek részt a második fordulón. A
könyvészeti anyagot 2015. szeptember 16-án bocsátjuk a versenyzők ren-

delkezésére.
Nyeremények
A hétfalusi honismereti vetélkedőn
értékes nyeremények várják a díjazottakat: Decathlon vásárlási utalvány,
Paradisul Acvatic belépő, tanszercsomagok, valamint más érdekességek!
I. forduló, 1. feladat
Mesélő tárgyak
Hétfaluban járva-kelve, barátoknál lá
togatóban, vagy akár otthon is, biztos
megragadta képzeleteteket egy-egy
érdekesebb régi tárgy, eszköz, játék,
edény, bútor, épületdísz, kapu, vagy
talán az egész ház.
Az első próba során ilyen érdekes tárgyakat kell lefényképezni és beküldeni.
Figyelem: nem régi fényképeket kell
beküldeni, hanem kizárólag most ké
szülteket! Akárhány fényképet be lehet
küldeni JPG formátumban a klehel77@
yahoo.com e-mail címre. A levél tartal
mazza a letölthető Excel összesítő
táblázatba (Ifordulo1proba.xls) beírt
következő adatokat is: versenyző ne
ve, hányadik osztályos lesz ősztől.
Mindegyik képnek nevet kell adni, és
szövegben ismertetni a rajta megjelenő
tárgyat, pár szóban bemutatni érdekes
történetét.

Keresztrejtvény az V.-XI. osztályosok számára a Szülők majálisán.
A megfejtés Zajzoni Rab István csángó költő egyik versének a címe.
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Tűz

és jég a szorosok világában

(Folytatás a 2. oldalról.)
Lángnyelvek törtek fel a sziklaormon álló büszke várból, s a roppant
sereg tábort ütött az üres faluban. Enni
és pihenni kellett: másnap átkelnek a
hegyeken, nyílegyenesen, északkeletre – Rozsnyó és Brassó a cél.
Ekkor tette a lábát először oszmán a
Barcaságra.
Az Erdélyt Havaselvével összekötő
utat már a rómaiak is használták.
A Veresfát (Rucken, Rufam Arborem,
Rucăr) Törcsvárral (Türzdorf, Tydricus, Bran) összekötő szorosnak csak
Bodzánál volt meg a Kárpát-kanyarbeli
párja. Több római erődítményt tártak
fel a vidéken, s a falutól északkeletre ma is jól látszanak a sziklába vájt
keréknyomok (45,4128° É; 25,2203°
K; 949 m), ahogy egykoron csigák
segítségével vontatták fel a szekereket
és harci járműveket. De a rómaiakat is
elűzte a történelem kereke, s más népek költöztek a szorosokba, mígnem a
honfoglalás utáni kun támadások miatt
a Barcaság szinte lakatlanná nem vált.
II. Endre hívta be a Német Lovagrendet, s a derék lovagok a Kárpátokon túl
is elkezdtek várakat építeni.
Hogy a Királykő (vagy Királykeve,
Lapis Regis, Piatra Craiului) várát találjuk-e a falutól északkeletre, Törcsvártól
mintegy 25 kilométernyire (45,4129°
É; 25,2211° K; 988 m), azt ma aligha
tudja megmondani történész. Jópáran
azt állítják, igen, a Szász dombján lévő
várrom, melyet Cetatea Nemţului-nak,
Oraţia-nak, vagy Cetatea Rucăr-nak
is neveznek, azonos a teutonok által épített Királykő várával. Dr. Binder
Pál viszont két okmányra hívja fel a
figyelmet: 1435. július elsején, Mihály,
székely ispán, felszólítja a brassóiakat,
hogy puskaport szolgáltassanak Törcs
és Királykő várnagyainak, 1454. áp
rilis 3-án pedig Utószülött László király
utasítja Törcs és Királykő várnagyait,
hogy a régi hagyományoknak megfelelően vámolják a brassói kereskedőket,
és arra mutat rá, hogy a szóban forgó
vár nem lehet Királykő vára, mert a vár
akkor már a havasalföldiek birtokában
volt, s különben sincs értelme annak,
hogy egy kereskedőt megvámoljon a
magyar király Törcsváron, s rá 25 kilométerre még egyszer Királykőn is.
Tény azonban, hogy míg Törcsvárat
1377-ben fel nem építtette Nagy Lajos
király, ez a vár védte Magyarország legdélkeletibb határát. Az itt zajló ásatás
tanúsága szerint a mészkősziklára
épült rombusz alakú (kb. 30×20 m
területű) várat a XIV. században még
lakták. 1404-ben a felkelőkhöz átállt
várnagya, Bolgár Miklós átadta a várat
az erdélyi vajdának. Ettől kezdve a
székely ispánok felségterülete, Újlaki
Miklós és Hunyadi János is megfordult
benne.
A vár valamikor a XVI. században
pusztulhatott el, falának 4–5 m magas romjai ma is jól látszanak. A vár
közepén húzódó szikladomborulatban
két helyiség nyoma látszik. Az északnyugati oldalon egy köríves torony
állt, melynek megmaradt részében ma
kőtörmelékkel feltelt falnyílás látható.
A Német Lovagrend délebbre is eljutott.
A rend hódításai kiválóak voltak, a
király a Dunáig terjesztette birtokát.

Miután 1225-ben II. Endre kiűzte a Teuton Lovagrendet az országból, a délkeleti részek védelmét az Erdély hercegévé kinevezett trónörökös vette át.
Béla herceg a Déli-Kárpátok, az Olt és
a Duna közötti területeken létrehozta a
Szörényi Bánságot, így szilárdítva meg
a magyar uralmat, 1226 körül pedig
Milkó központtal missziós püspökséget
alapított.
Egyes történészek a Lovagrenddel hozzák kapcsolatba Argyasudvarhely (Argen, Ardsis, Curtea de Argeş) alapítását is, amely 1310 körül a
Kárpátoktól délre fekvő kenézségeket
egyesíteni próbáló Ivanko Bazarad
fejedelem udvara volt. Az udvar az
1330-as magyar támadás során
megsemmisült. 1381-ben Nagy Lajos
király kérésére a pápa itt hozta létre
az esztergomi érsekségnek alárendelt
Magyar-Oláhországi
római-katolikus
püspökséget.
Az Erdélyi Alpok szorosain számtalanszor vonultak át magyar királyok, de
ellenséges seregek is, s a völgyekben,
dombhátakon meghúzódó faházakat
megannyiszor pusztította tűzvész.
Egyes történészek szerint valamelyik itteni szorosban zajlódott le az
1330-as Poszádai ütközet. 1343-ban
itt jött be Miklós Sándor vajda a Barcán
táborozó Nagy Lajosnak hódolatát bemutatni. 1427-ben Luxemburgi Zsigmond király Brassóból indulva itt ment
II. Dán trónra helyezésére. 1432-ben
II. Vlád Drakula itt vezette Erdélybe a
törököket, akik másodszor dúlták végig
a Barcaságot. 1438-ban II. Murád szultán Brassó külvárosának felgyújtása
után itt vonszolta végig a közel 70 000
foglyát és roppant zsákmányát. 1529ben IV. Péter moldvai vajda háromszor
támadt itt Brassóra. 1595-ben pedig
Báthory Zsigmond vágtatott át 16 000
székellyel a szoroson, hogy Szinán
pasát megtámadja. 1613-ban Ogli pasa
40 000 főnyi serege égette fel a falvakat.
1659-ben II. Rákóczi György szövetkezett
itt III. Minye vajdával. 1690-ben pedig
Thököly seregei vívtak itt kétszeres győzelmet. 1711-ben kőből építették át a
Dâmboviţa feletti régi fahidat. 1788-ban
megint törökök törtek innen Erdélyre. A
Szabadságharc során is az osztrák, s
orosz seregek többször is átmentek a
szoroson.
A Király-kő farkának nemcsak szorosai, hanem barlangjai is híresek.
A Dâmboviţa nagy szorosa, a Nagy
Paláj szorosa, a Dâmbovicioarai,
Brustureţi, Cheii, Rudăriţei, Crovului
szorosok eget tartó sziklaormai számos barlangot rejtenek méhükben. A
Leaota-hegység irányába, a Cheii és
Rudăriţei szorosokban található a La
Uluce-barlang (45,4094° É; 25,2632°
K; 988 m). A bejárata 6–7 m magas,
a járat alján patak csörgedezik, egy
elágazás után a bal oldali járat lefele
megy, és egy vízzel telt üregbe torkollik,
jobbra egy kis kürtő megy fel. A járható
járatok hossza kb. 50 m. A barlangtól
mintegy 350 m távolságra, felfele, egy
másik barlang is található (45,4082°
É; 25,2667° K; 1072 m). Az útról egy
meredek domboldalon kell kimászni a
barlanghoz. A bejárata magas, balkéz
felől egy kamra található. A nagyteremből két folyosó ágazik el, de hamarosan
mindkettő beszűkül. Járatainak hossza

kb. 25 m.
A Crovului szorosban található az
Emilian Cristea-barlang, amely mintegy
60 m hosszú, s helyenként közel 10 m
magas.
A Nagy Paláj szorosában alakult
ki a Medvék barlangja (45,4204° É;
25,1928° K; 844 m). A barlanghoz
lépcsőkön kell felmenni. Egy nagy
üregből járatok ágaznak el, 4 járat
hamar elszűkül, kettő viszont találkozik,
majd hosszan megy tovább, s újabb
rövid járatokba ágazik el. A 370 m
hosszú járat vége gerendákkal van
alátámasztva. Innen barlangi medve
(Ursus spelaeus Esper) maradványok
is előkerültek.
Turisták számára építették ki a
Dâmbovicioarai barlangot (45,4444°
É; 25,2228° K; 936 m). A kivilágított
barlang több mint 250 m hosszú, két

elágazó járattal rendelkezik, sőt nemrég egy harmadik járatot is felfedeztek,
amelyet még nem kapcsoltak be a turisztikai körforgásba. Ez az első havaselvi barlang, amelyet tudományosan
is vizsgáltak, Fridvaldszky János írta
le az 1767-ben megjelent Mineralogia
magni Principatus Transilvaniae című
művében.
Mintegy kilométerrel északabbra
fekszik az Ördögök barlangja (45,4546°
É; 25,2180° K; 900 m), monumentális
bejárattal, de alig 20 m hosszú járattal.
A szorosokat korán látogatja meg a
vörösesbarna ősz, s ugyanolyan korán
jelennek meg az első hópelyhek is.
A vígan csörgedező hűs patakok, s a
hideg sziklába vájt barlangok hamar
befogadják a jég birodalmát, amelyet
csak a nyár erőteljesebb napsugarai
tudnak elűzni.

A Medvék barlangja
Füstölt sajt
Törcsvár vidéke a sajt- és túrókészí
tésről híres. A sajt juh- és tehéntejből
készül. A frissen fejt tejet sűrű vásznon
átszűrik, majd 30–32°C-ra melegítik.
Beleteszik a szükséges oltót, minden
10 l tejhez 2 ml kalcium-kloridot és 15 ml
vert tejet adnak hozzá, jól összekeve
rik, majd 45 percig alvadni hagyják. A
megalvadt tejet egy nagy késsel kb. 4
cm oldalhosszúságú kockákra vágják,
majd ezeket egy fakanál segítségével
tovább aprítják és nyomkodják. A kép

ződményt sűrű vászonba csomagolják, majd felakasztják, hogy a savó jól
kicsepegjen. Préselni is lehet, sőt a
préssel mintát is kialakíthatnak a sajt
felületén. Amikor a savó jól kifolyt, ki
veszik a vászonból, és egy napig
12–16ºC-on állni hagyják. A füstölésre
szánt sajt-karikák nem haladhatják meg
a 1,5–2 kg-ot. A felületét megsózzák,
majd 2–3 nap pihentetés után 4–6
napig füstölik. Az így elkészített sajt 15–
20 napig áll el.
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