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Régen, amikor térképekre kezdték
festeni az ismert világot, hatalmas fe
hér foltokat hagytak a még feltáratlan,
ismeretlen helyeknek. Ezeket a Terra
Incognita vagy Terra Virginea kifejezés
sel illették, s felfedezők százai indul
tak útnak, hogy megismerjék, birtokba
vegyék az új helyet.
Mikecs László (Csángók, Budapest,
1941), Gazda László (Székely megye
Havasalföldön), Sántha Attila (Két ősré
gi magyar víznév – A havaselvi hajdani
Săcuieni megye helynévanyagából)
írásaik nyomán keltünk át a Kárpátokon
Váradi Péter Pállal és Kádár Tamással,
hogy mi is megismerjük történelmünk
nek egyik fehér foltját, a hajdani havas
alföldi székely megyét.
A kialakuló magyar királyság határai
nem állapodtak meg a Kárpátoknál, már
az 1200-as évek elejétől elkezdődött
a havasokon túli területek egységbe
szerveződése is. A Német Lovagrend
is jelentős hódításokat eszközölt a
Kárpát-kanyaron túl, s a magyar kirá
lyok fenségterületei a Dunáig nyúltak.
Ha a milkói vagy az argyasudvarhelyi
(Curtea de Argeș) püspökségeket ha
mar fel is őrölték a történelem malmai, a
mai Bodza (Buzău) és Prahova megye
egyes részein létrejött Saac-nak (Sa
aka), illetve Săcueni, Săcuieni, Secuie
ni-nek nevezett Székely megye egészen
1845. január 1-jéig életben maradt.
De lássuk, mi maradt meg MA belőle…
A volt megye címere ismert. Rajta
a JUDEȚUL SAAKA leírása átmeneti
román ábécében történt, mint például
Dimitrie Bolintineanu Călătorii pe
Dunăre și în Bulgaria (Utazások a Du
nán és Bulgáriában, 1858) könyve, te
hát az itt látható címer valószínű köz
vetlenül a megye megszűnése előtti
címer. A betűk nagyrésze cirill, de ott
az U У és a D Д. Az L pedig a görög
ábécéből van átvéve (Λ – lambda), mert
a cirillben Л. Ilyen U ezen kívül sehol
nincs, még az óegyházi szláv ábécében
sem. A macedónnal sem talál, de még
a glagolita ábécével sem. Mint a talált
1900 előtti román feliratok esetében, itt is
négy (öt) ábécé tevődik egymásra: cirill
(bulgár), görög, latin, valamint az egyházi
írásmódban használt cikornyás betűk.
Krasznánál kelünk át a volt ország
határon. Egy épület falán felirat: „VA
MA. Băsca-Rosilii. Executată în anul
1899 Sub conducere Dlui Șef ingin
er R. Poenaru” (VÁM. Băsca-Rosilii.
1899-ben épült R. Poenaru főmérnök
vezetésével). Végig a Bodza (Buzău)
folyót követjük, amelynek fő érdekes
sége, hogy a Tatárhágó alól, a Leány
mező közelében alakul ki, s miként a

Kárpátok, Bodzafordulónál egy hatal
mas kanyart vesz be, s ismét áttörve
a hegyeket igyekszik mintegy 325 km
hosszon a Szeret (Siret) felé.
Nehoiutól erdei utakon mentünk
tovább, megcsodáltuk a sóhegyet Lo
pătari kijáratánál, így érkeztünk meg
Vintilă Vodă faluba – egy középkori vá
rat megkeresni.
A manapság Vintilă Vodanak tulaj
donított várról elfelejtik, vagy csak nagy
ritkán emlegetik, hogy az eredeti neve
így románul is: MENEDEC (Menedék).
Falaiból kevés maradt meg, habár Gaz
da László még így látta: „86 méter hosszú
és 72,8 méter széles paralelogramma
formájú vár, 1,07 méter falvastagságú,
minden sarokban megfigyelőtoronnyal.
A várban palota romjai, mellette pedig
közel 100 méter hosszú fal maradványai
találhatók. A vár körül négy kiemelkedés
van, mindegyik erődített.” A várpalota
maradványaira később egy kolostort
építettek. Annak is nyoma veszett, de a
neve megmaradt: „Ot Menedec”.
Nap-szimbólumok és érdekes keresz
tek úton-útfélen, vagy a temetőkben,
ahol számos magyar név köszön vissza
romános formában a sírkövekről.
Mogyoróson (Aluniș) homokkőbe vájt
helyiségeket, barlangtemplomot látoga
tunk meg. Ma kultikus jelentőséget tula
jdonítanak nekik, s mintegy 7000 éves
re datálják.
Számos településnév utal magyar
eredetre: Buzău (Bodzavásár), Chiojdu
(Kövesd), Cislău (lócsiszár), Pănătău
(pemetefű), Secuiu (Székelyfalu), Un
guriu (Magyaros) stb.
A Buda sem ritka a Kárpát-medencé
ben, s úgy látszik a Kárpátokon túl sem!
Régi térképeken Ploiești is így jelenik
meg: Esővásárhely. De itt vannak még:
Colceag (kócsag), Făcăieni (fakalány),
Hătcărău („hat karó”), Ialomița (Ilonca),
Mireșu Mare és Mic (nyíres), Palanca
(palánka), Vălenii de Munte 1431-ben
mint „a székelyek vására” jelenik meg.
Érdekes, hogy egyes források szerint
a székely megye 1829-ben szűnt meg,
pedig a megyerendezés 1845-ben volt.
Egyes történészek (pl. Constantin C.
Giurescu) azt írják, hogy a „vegyes román és székely” lakossága Erdélyből
telepedett át, holott Erdélyben a Német
Lovagrend betelepítésekor nem voltak
románok... A megye első írásos em
léke 1482-ből való. Székhelye 1780-ig
Vălenii de Munte (Székelyek vására),
azután pedig Bucov.
Az egykori havasalföldi Székely me
gye talán legrégebbi hiteles régészeti
em
léke Athanarik kincse. Athanarik a
nyugati gótok királya volt 365–381 között.

Uralkodásának Atilla és a hunok vetettek
véget, akik elől menekülve előbb Erdély
területére húzódott, majd a Tatár-hágón
átkelve kimenekült a Kár
pát-kanyaron
túlra. Itt kincseinek egy részét elásta,
remélve, hogy majd egyszer visszatér
értük. Ez azonban nem következett be,
mert kénytelen volt a Római Birodalomba
menekülni. I. Theodosius római császár
fogadta be, s a konstantinápolyi udvar
ban 381. január 11-én meghalt.
A földbe ásott kincseket 1837. már
cius 25-én két román földműves, Stan
Avram és Ion Lemnaru találták meg,
amikor köveket fejtettek egy Pietroa
selehez közeli kőbányában. A köztu
datba „Cloşca cu puii de aur” (A kotló
és aranycsirkéi) név alatt bekerült kincs
eredetileg 22 darabból állt (27 kg ara
ny), de a történelem során jópár eltűnt

belőlük, s ma csak 12 darab maradt
meg. Tutanhamon sírjának 1922-es fel
tá
rásáig Athanarik kincse volt a világ
legértékesebb relikviája.
Săcueni megye Nicolae Iorga követ
keztetése szerint is „a Székelyföld ha
vaselvei meghosszabbítása volt.”
Gustav Weigand 1921-ben arra jött rá,
hogy egy olyan kevés adattal bíró terület
nek a kutatása – mint a románok történ
elme –, nem a politikai aspirációktól
vezetett áltudományos elméletekből kell
kiinduljon, hanem inkább a folyónevek
ből. Ezt írta: „Egy ország egykori
népességének a kikutatásához legfon
tosabb forrásul szolgálnak a folyónevek,
amelyek a helyneveknél is jobban hagy
ományozhatják át a távoli múltat, mivel
állandóbbak a helyneveknél [...]”
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
„Ezért feladatul tűztem ki magam
nak, hogy a román nyelvterület össz
es folyóneveinek eredetét kikutatom s
ebből következtetéseket vonok le. [...] E
meglepő eredmények szerint a román
nyelvterületen a legtöbb folyónév szláv
és török eredetű s csak igen kevés a
román. Ennek csakis az lehet a mag
yarázata, hogy a megvizsgált területet
nem települték be a románok a XIII.
század előtt.”
Havasalföldön, vagy ahogy ő írja:
Nagyoláhországban, a következő folyó
neveket elemezte ki: A Buzau (Bodza)
mellékfolyója balról: Arţagul = Herce
g(patak). Jobbról, a Niscovon keresz
tül: Valea Tisau és Tisa = Tisza-(fa, –
fenyő); Halesul = Halas. Györffy István
írja le a Bâsca – Backa megfeleltetést.
Sátha Attila kiemeli és megmagyarázza
a Homorâciu – Hamarügy (Hamar-pa
tak), valamint a Sibiciu – Szépügy
egyezést.
Mikecs László a következő neveket
említi: Chiojd (=Kövesd); Arţagu pa
tak, erdő és Arţalegu patak = Herceg
(pataka); Băşinesti hegy és völgy =
Besenyő; Valea Căpuşestilor, Balaca
tanya régi neve = Kapus; Chiojdean
ca, Star-Chiojdu (-Mare), Chiojdu-Mic
(vagy din Bâsca) községek = Kövesd;
Chioşcul-lui-Ioil domb, régi falak ny
omait lehet látni rajta = Köves(kő?);
Cilianoş forrás = Csilyános (Csalános);
Corlăteşti falu = Korlát; Făcăeni tanya,
melynek lakói azt tartják, hogy szoros
kapcsolatban állottak a Borcea-Dunaág
melletti Făcăeni község lakóival. E
község lakói pedig »pogány nemzetek
örökös üldözöttei« lévén, elmenekülve
F. községet alapították a Borcea mel
lett. Făcăianca domb, Făcăianca erdő
= Fakó?; Faţa lui Gherghel hegy, Gher
ghelău völgy = Gergely; Ghioseşti falu
= Diós; Haleşu tanya és völgy = Halas;
Pe-Hatasu szántóföld és rét = Hátas;
Itşfa vagy Istfa forrás = István töve ben
ne? + fa?; Lapoşu község, erdő, birtok
és Lapoşelu tanya = Lápos; Lesculeasa,
Agudu tanya régi neve, Piatra Leaşului
sziklás hely = Les (kő?) és Les; Mar
coşu völgy, birtok, domb = Márkos; Me
hedinţi falu = Méhed (Méhes); Meledicu
tó, Ot-Menedec (-ic), a Vintila Vodă-ko
lostor régi neve = Menedék; Miclăuşu
két hegy és forrás = Miklós; Mogoş és
Mogosoaia patakok = Magas; Oradia
erdő és domb, utóbbit azért nevezik így,
mert amint mondják, »barbár csapatok
mentek itt keresztül« (?), Oraţia domb
és forrás, Orăţii meredek hely, Orăţiele
völgy és tisztás és Orăţiile völgy =
Várad (ja?); Al-Oraşului domb, esetleg
= Váras; Pitac patak = Patak; Săcuian
ca patak = Székely nő, újabb is lehet, a
hagyomány szerint egy székely molnár
özvegyéről nevezték el így; Semeşeas
ca, »ezt a nevet adják az Afumăcioara
birtoknak« = Szemes; Șoimu három
hegy és forrás, az egyik hegyen vár
állott, Ot-Menedec egyik oldalvára, Pi
atra Șoimului sziklahegy barlanggal, a
hagyomány szerint a tatárok idejéből,
Șoimi domb, Râpa Șoimului domb,
Șoimescu falu = Sólyom; Șoimara
tisztás, Șoimari község, domb, erdő =
Solymár; Talpa erdő és hegycsúcs =
Talpa; Brătăsanca-Ungurului falu, Un
guriu tanya, birtok, erdő, kolostorfiliálé,
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Albesti-Unguriu állami birtok, Unguru
lui-Plaiu domb és hegy = Ungur (mag
yar); Vameşu domb = Vámos; Valea
Pe-Varului hely = Vár?; Vereşu birtok
és forrás = Veres; Aprozeştii falurész
= Apród; Dardăuşului domb = Dárdás;
Dorobanţii tanya, Dorobanţului forrás
és erdei tisztás, Dorobonţilor völgy =
Darabant; Palanca vagy Palanga völgy,
melyen keresztül az öregek szerint a
régi időben a lakosok a pogányok mi
atti félelemből menekültek, erdő és falu
= Palánk; Paşcasu erdő, Puscasi falu,
Puscasanca patak = Puskás; Sanţu
Pădurei forrás, Santu Tătăresc sánc
Ariceşti községben, melynek Silistea
(elhagyott, néptelen hely) nevű helyén
a lakosok hiedelme szerint tatár falu ál
lott = Sánc.
A felsorolt nevekben az a legszem
betűnőbb, hogy jórészben hadi beren
dezés emlékét őrzik. Néhányuk teljes
bizonyossággal a legrégibb magyar
katonai szervezetre utal: a gyepűrendszerre. Les, Kapus, Szemes, Vá
mos. A várak földrajzi helyzetei is azt su
gallják, hogy nem Kárpátok ellen támadó
ellenség építette azokat, támadása
fedezésére, hanem ellenkezőleg, a ha
vaselvei s moldvai síkságok, a focşani
kapu felől a Kárpátok felé támadók elle
ni védekezésre szolgáltak. Szóval ma
gyar várak lehettek a kunok, illetőleg a
tatárok ellen, az egyik legkönnyebben
járható út mellett, tehát a legveszélye
sebb helyen, a Tatár-hágó környékén.
Habár a történészek egyetértenek
azzal, hogy a II. Endre betelepítette
Német Lovagrend is járt a Kárpátok
ezen részén, nagyon kevés a néme
tekre utaló helynévanyag: van egy
Nemţeasca domb az Ot-Menedec vár
rendszer mellett s egy Neamţului domb
Br. Ungurului fölött. Azonkívül Saşi
völgy Soimescu falutól keletre, Sasu
lui hegynyerge az Arţagu patak mel
lett, Sasului-iatra hegy a Meledicu tótól
nyugatra és Sasu forrás, hegy, tisztás a
Buzău mellett.
Constantin Giurescu azt állította,
hogy az Ungureni nevű falvak magyar
telepek voltak (egy 1842-ből fennma
radt népszámlálás szerint a megyét
82 206-an lakták, ebből 251 magyar),
ilyenek pedig igencsak szép számban
akadnak: az előbbieken kívül Mâneciu
Ungureni, Poseștii Ungureni, Filipeștii
Ungureni. Giurescu azt is leírja, hogy
Mâneciu Ungureni lakói mind erdélyiek
voltak és bő ujjú inget viseltek, innen a
község neve.
Ha megnézzük, térképre festjük a
Kárpát-kanyar
erődítményrendszerét
az ókorban és a középkorban, rájövünk,
hogy valamit itt nagyon védtek kívülről...
Drajna-n és Pietroasele-n római
erődök (castrum romanum), a többi av
arkori, honfoglaláskori, vagy a Magyar
Királyságbeli vár. Természetesen ide
kapcsolódik a Bolnokon és a Cenken,
de a Fortyogó-hegyen, Salamon-kőn
lévő várak is.
Gazda László szerint a volt hava
selvei Székely megye várai: Oradia
nevű vármaradványok a Tatárhágó déli
bejáratánál a Teleajen egyik mellékpat
aka a Mogoș két oldalán. A Nișcov-völgy
torkolatánál, Cărbunești község mellett
a várból meg lehetett akadályozni egy
nagyobb erőt, amely ebbe a völgybe

akart behatolni. Egyike volt a legfontos
abb stratégiai pontoknak. Kun temető
is volt itt. Halas község közelében a
Tisău (Tisza) domb tetején is vár ál
lott. Hasonlóan Calvini (Kálvin) mellett
is. A Vintilă Vodăi Menedec (Menedék)
nevű várról már írtunk. Grăjdna, Pătâr
lagele, Lunceni mellett is várak vannak,
sőt Tatársáncok, Tatárhányások, mint

Négyfaluban. Mănești várát is tatárok
lakták. 4 m széles a Nișcov völgyi
Tatársánc is, de ugyanez van Trestie
községben is.
A mai Erdély területét nem adták
egykönnyen. Erődítmények hosszú
so
ra védte a Kárpát-medence béké
jét. Csak Trianon tudta áttörni, de ott a
veszedelem már nyugatról jött...

Ezek a várak védték a Kárpát-kanyart az ókorban és a középkorban.

Menedec vára. Alaprajz a helyszínen látottak alapján, valamint falmaradvány.
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Vetélkedő

és mondák föld-
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Az egykori havaselvei székely
megye múltját keresve léptük át ismét
Krasznánál az egykori ország-, most
csak megyehatárt, s ahogy Nehoiu fele
közeledünk, mintha időben is mennénk
vissza lassacskán, de amint Pătârlage
le utcáit elhagyjuk Colț felé, tisztára a
középkorba csöppenünk. Szűk poros
és gödrös utcák kígyóznak fel a dom
bokra meredeken, kétoldalt fakerítések,
agyaggal tapasztott házak, az utcákon
háziállatok szaladgálnak, s alig találko
zunk egy-két öreggel. A civilizációt pár
villanyoszlop képviseli csupán.
Van, aki hallott Saaka megyéről, de
adatokat már senki sem tudott szolgál
tatni, a magyarokat is mint osztrák-mag
yarok emlegették…
…és akkor, ott – a mesélésekből
– kezdett megelevenedni egy másik
világ, mondák és legendák világa, ame
lynek csak annyi köze volt az egykori
székely megyéhez, hogy térben ug
yanazon a helyen feküdt. Mai elhagya
tott barlangtemplomokból szövődik ez a
szál az egykori ortodox kolostorok felé,
a Teuton Lovagok kunok elleni harcain
keresztül a hun hódításig, Athanar
ik kiűzéséig, s még vissza a súlyos
időben a sumérokig, vaskorszakig,
kőkorszakig, és vesztődik el a szál
a történelem előtti korokban, amikor
óriások éltek a Földön, vagy maga az
Úr igyekezett befejezni a teremtést…
Luana földje – emlegették az öregek
a Bodzai-hegyek Aluniș–Nucu–Rugino
asa háromszögét. Ama bölcs királyé,
aki harmadikként uralkodott a Földön
és hatalmas, égig érő várban, s aki
nek a megfelelője minden bizonnyal a
sumér mitológia Anu istene. Bizony, ő
volt harmadik a sorban – Enki és Aman
ki után –, s neve az An (ég, égbolt, men
ny, magasan van) és az u (határtalan,
végtelen, mérhetetlen, roppant nagy)
szótövekből tevődött össze: maga volt
a végtelen égbolt. Az öregek meséi
ben is néha Lu Anu alakban jelenik
meg, ami a mai román nyelv szabályai
alapján is birtoklást fejez ki: Anu földje,
Anu országa. Nos, ez a sumér király –
isten – itt uralkodott a Kárpátok eme
háromszögében, mennybe érő várában,
s minden alattvalóját a Források völgyé
ben fakadó életadó vízzel táplált, így
azok soha nem voltak betegek, vagy
öregek. Még egy érdekessége volt en
nek az országnak: volt egy saját Napja
is, amely pont ugyanúgy ragyogott az
égen, mint a Nap. Valóban, ez a mon
da is ismerős. Ősi időket idéz, s jópár
ókori nép mitológiájában megjelenik a
második Nap. Belső-ázsiai népeknél
még ma is láthatók két Napot ábrázoló
fejfedők. Egyesek úgy tartják, hogy ez
a második Nap a Nibiru feltételezett 10.
bolygó, amelynek még a létezése sem
bizonyított egyértelműen, s amelynek
keringési idejét 3600 földi évben becsü
lik meg. Mikor 3600 évente visszatér a
Naprendszerünkbe, a többi bolygóval
ellentétes irányban forog, és hatalmas
tűzgolyóként tényleg egy második Na
pot képez.
Ez a sumér mítosz elevenedett itt
most meg az öregek tolmácsolásában,
akik elmesélték azt is, hogy tüzes

szekéren idegen lények támadtak Lu
ana földjére, s a második Napot kiolt
va rombolták szét az égig érő várat.
Maga Luana is a hegy gyomrában lévő
barlangba menekült, s ennek falaira
véste élete és a földön kívüli támadás
teljes történetét... S valóban a Fundul
peșterii (Barlang feneke) barlang tele
van régi rovásokkal, szkíta kardok és
fegyverek rajzaival, de ide ma nem le
het bejutni, az egyedüli, amelyet rács
és lakat véd. A Népújság 2015. július
2. számában Ráduly János pont ezzel
a témával foglalkozik Váradi Péter Pál
megkeresése nyomán, a Rovásjelek
Bodzaforduló tájékán című cikkében,
de a témát feldolgozza Csutak Attila is
A nucui „feliratos barlang” könyvében.
Már Alunișig nehéznek bizonyult az
út a Logannak, de az igazi próbaté
tel a Nucuig vezető mintegy 3 km-es
szakasz volt. Megtettük. Azután vala
melyest jobb volt a gyönyörű dombok
között kígyózó út Bozioruig, ahol már
állítólagos aszfalt várt, de ez sem volt
jobb, mint a hegyi út... Így érkeztünk
meg Ruginoasara, mostani utunk első
megállóhelyére. Poros kocsijainkból
kiszállva jól estek a romokban heverő is
kolaépület udvarán található terebélyes
eperfák édeskés, üde gyümölcsei. Fe
kete és fehér eprek is termettek, s kel
lett az energiájuk, mert egy nagy szikla
falra kellett felmásszunk. Egy emeletes
inkább odú-, mint barlangrendszer várt
ránk. A homokkő sziklákat helyenként
vastag kőolajréteg itatja át. Disodilok
és menilitek világa ez, s a kőzetek sz
inte papírvékony szeletekre válnak
szét, mint megannyi barnás, aranyos
rétestészta. Pár kilométerrel arrébb
megváltozik a kőzetek világa, helyet
adva a borostyánt jól képző köveknek.
Igen, itt találták meg a világ legnagyobb,
3,45 kg-ot nyomó borostyánkövét.
Felmásztunk az odúrendszer első
emeletére. Egy jó méternyi bemélyedés
a szikla alatt. Egy sima, fedett padló,
tele különféle megfejtetlen ábrákkal.
Életfa, fenyő, netán űrhajó motívumok.
Egyesek a tatárlakai korongok mint
akincsére, írásjeleire hasonlítanak, s
a pogány időbeli jelek között egy pár
későbbi keresztény szimbólum, főleg
templomábrázolások is megjelennek.
Tovább megyünk a második szintre. A
lent is megjelenő motívumokon kívül az
odú peremén tizenkét mély rovás talál
ható a homokkőben. Egy ókori naptár.
jobbról balra kell olvasni a hónapokat.
Az utolsó rovás áthúzva, mert lejárt
az év. A rovások hossza, mélysége,
öblössége az adott hónap jelleg
zetességeire utal. Az első jel vékony
és rövid. Téli hónap, sok sötétséggel.
A harmadik jel mély és öblös. Olvad a
hó, jön az áradás. A hatodik jel nagyon
hosszú. Alig van sötétség, a leghossz
abbak a nappalok.
Egy vékony párkányon mászunk fen
nebb, hogy rálátásunk nyíljon a szem
közti hegyre.
Megint egy monda fogad. Egy kiálló
sziklára primitív emberfej van faragva.
Szeme, orra, szája jól kivehető. Alatta
egy kis kamra, benne egy oltár.
(Folytatása a 4. oldalon.)

Hétfalusi

honismereti vetélkedő

Hétfalusi honismereti vetélkedő
a Zajzoni Rab István Középiskola
tanulói számára

A Zajzoni Rab István Középiskola
Szülőbizottsága, valamint a Hétfalusi
Magyar Művelődési Társaság kétfor
dulós honismereti vetélkedőt szervez
az iskola tanulói számára a 2015. július
15.–2015. szeptember 26. időszakban.
I. forduló
A vetélkedő első fordulója honis
merethez kötődő vakációs tevéke
nységek sorozata, többnyire gyűjtéseket
kell végezni tájszavak, helynévanyag,
régi fényképek, gyerekjátékok, régi esz
közök, gyógynövények, népi ver
sek,
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. szeptem
ber 16-án bocsátjuk a versenyzők ren
delkezésére.
Nyeremények
A hétfalusi honismereti vetélkedőn
értékes nyeremények várják a díjazot
takat: Decathlon vásárlási utalvány,
Paradisul Acvatic belépő, tanszercso
magok, 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 tárg
yakat kell lefényképezni és beküldeni. Fi
gyelem: nem régi fényképeket kell beküld
eni, hanem kizárólag most készülteket!
Akárhány fényképet be lehet küldeni
JPG formátumban a klehel77@yahoo.
com e-mail címre. A levél tartalmazza a
letölthető Excel összesítő táblázatba (If
ordulo1proba.xls) beírt következő adato
kat is: versenyző neve, hányadik osztály
os lesz ősztől. Mindegyik képnek nevet
kell adni, és szövegben ismertetni a rajta
megjelenő tárgyat, pár szóban bemutatni
érdekes történetét.
I. forduló, 2. feladat
Nyelvünk íze
Második feladatként tájszavakat kell
gyűjteni. Olyan Hétfaluban használt
szavakat gyűjtsetek, amelyek (a) a
köznyelvitől eltérő alakban fordulnak
elő, (b) eltérő jelentésük van, (c) helyi
alkotások, nincsenek meg a köznyelv

ben, (d) elmagyarosodott szász, német
vagy román, szláv szavak, (e) kihalt,
régi eszközöket, mesterségeket jelölő
Hétfaluban használt szavak, (f) a kö
znyelvet funkcionálisan leegyszerűsí
tik. A szótárként megszerkesztett Word
dokumentumot a klehel77@yahoo.com
e-mail címre várjuk. A dokumentum tar
talmazza a versenyző nevét, és azt,
hogy hányadik osztályos lesz ősztől.
Azokat a szavakat díjazzuk leginkább,
amelyek nem találhatók meg az eddig
megjelent tájszógyűjteményekben!
I. forduló, 3. feladat
Fényképherbárium
Fényképezzünk Hétfaluban honos
fákat, növényeket. Emeljük ki a gyógy
növényeket, írjuk le, hogy miket
készítettek belőle őseink, milyen ba
jokra használták. A fényképekből, leí
rá
sokból készítsünk egy PowerPoint
bemutatót. Ezt a digitális herbáriumot
a klehel77@yahoo.com e-mail címre
várjuk. A bemutató tartalmazza a ver
senyző nevét, és azt, hogy hányadik
osztályos lesz ősztől.
I. forduló, 4. feladat
Gasztronómiai utazás
Gyűjtsünk helyi recepteket, írjunk
le hétfalusi étkezési szokásokat! Va
jon nagymamánk másképp készítette
a szilvás gombócot, mint a szomszé
dasszony? Derüljön ki mindez abból a
Word dokumentumból, amelyet a név
és osztály megjelölésével kell bekülde
ni a klehel77@yahoo.com e-mail címre.
I. forduló, 5. feladat
Minek nevezzelek?
Ha nyár, vakáció és szép idő, akkor
kirándulások, túrázások, séták a dom
bokra, hegyekre. Vajon hogy hívják a
faluhoz közel eső patakokat, völgyeket,
dombokat, hegyeket, réteket, dűlőket,
hogyan szokták emlegetni az idősek,
mik a népi és a hivatalos neveik?
Gyűjtsünk helyneveket, és a terület
leírásával, helyének megjelölésével
küldjük el Word dokumentumban a kle
hel77@yahoo.com e-mail címre. Ne
felejtsük beírni nevünket, osztályunkat!
I. forduló, 6. feladat
Rímek a családból
Idősek vagy fiatalok egyaránt szeretik
néha rímekbe önteni érzelmeiket, s me
gesik, hogy érdekesebb történeteikről
naplót is vezetnek. Hatodik próbaként
hétfalusi népi költők verseit, itteni
személyek naplóit kell beküldeni Word
dokumentumban a klehel77@yahoo.
com e-mail címre. A dokumentum tartal
mazza a versenyző nevét, és azt, hogy
hányadik osztályos lesz ősztől. Azokat
a verseket, írásokat díjazzuk, amelyek
nem jelentek még meg nyomtatásban!
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és mondák föld-

j é n a z e g y k o r i h ava s e lv e i
s z é k e ly m e g y é b e n
(Folytatás a 3. oldalról.)
A Kő ajtaja (Ușa Pietrei) a neve, s
az ismeretlen istenalakot dicsőítő, jel
legzetesen valamilyen Napkultuszhoz
tartozó szentélyt időkapunak tartják a
helybéliek. A barcasági szász mondák
időkapui elevenednek meg itt is. Aki
belép e helyre eltűnik, térben és/vagy
időben felszívódik, máshol vagy később
jelenik meg. A falubeliek nem engedték
a gyerekeket erre járni, s a teheneket
is jó messze legeltették ettől a helytől.
Tény az is, hogy az 1980-as években
két férfi felmászott egy közelben lévő
sziklára, s mind a kettő nyomtalanul el
tűnt. Az esetet a katonaság és a Secu
ritate is vizsgálta, majd jobb ötletük nem
lévén, felrobbantották a sziklát.
A sima sziklafalon, egy helyen, mintha
egy nagy golyó lenne belelőve. Lefény
képeztük, felnagyítottuk, s akkor vettük
észre, hogy egy óriás koponyát formál.
Nagy titok övezi az itt talált óriás csontvá
zakat is. Az 1980-as években régészek
egy temetkezési helyet tártak fel, s minte
gy 2,40 m-es csontvázakat találtak, ame
lyeket azonnal Bukarestbe szállítottak.
Azóta sem tudni, mi van velük…
Kocsival indulunk vissza a poros úton
Nucu irányába. 7 km-t tettünk meg
a barlangtemplomok felé. Egy patak
medrében hagytuk az autókat, majd
gyalog vágtunk neki a hegynek. Konk
rét célunk volt. A Kivájt követ (Piatra
Ngaurita) keressük, mert a leírások és
helyi mondák is egyszerűen így említik:
„a barbár hunok áldozóhelye”!
Erdei ösvényeken, alig járható uta
kon érkezünk meg egy fából tákolt kis
tetős fészerhez. Messziről vadász
lesnek nézné az ember. Benne egy
kőkereszt, a hátánál egy régi faragott
oltár. Az egykori Szent György kolos
tor maradékainál vagyunk. 1600 körül
létesítették a kolostort, s a gyönyörű
fatemplomot I. Károly is meglátogatta
1869-ben. 1832-ig szerzetesek, majd
apácák lakták, s egy helyi történet sze
rint az egyik szép apácát egy Bodzavá
mán határőrként szolgáló osztrák-ma
gyar szöktetett meg. Az iskolát, sajtolót,
könyv
tárat magába foglaló kolostor
alapjai alig kivehetők. A szekularizáció
kezdetekor lebontották, és egy az egy
ben délebbre költöztették az egészet.
Ekkor tudtuk meg azt is, hogy majdnem
az összes barlangtemplom fölé fatetőket
emeltek, s ezek ténylegesen is ortodox
templomokként, kolostorokként működ
tek, majd a szekularizáció után lebon
tották ezeket, s eredeti, természet adta
állapotukba helyezték vissza a sziklákat.
Ezért van minden barlangtemplomnak
védőszentje, keresztény neve.
Vadregényes úton megyünk tovább,
derékig érő fűben, bokrokban, a patak
vizét isszuk, mert a nagy hőségben az
otthonról hozott vizünk már rég elfogyo
tt, s néha egy-egy málnabokor szolgál
tat némi üdítést. Teljesen kaotikusan he
lyenként feltűnik egy-egy turistajelzés.
Hol piros sáv, hol kék háromszög…
A hegycsúcshoz közelítve (935 m)
először egy érdekes kőhöz érkezünk.
A hatalmas, lapos tetejű kőbe minden
féle állatnyomok vannak vésve: medve,
szarvas, vaddisznó, farkas, róka, de
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kisebb állatoké is. Mintha egy ókori
palatábla lenne a természet iskolá
jában: az egykori nebulók innen tanul
hatták meg a nyomkövetést, nyomok
felismerését, a vadászatot.
A legenda azt tartja, hogy ez a kő még ab
ból az időből származik, mikor az Úr Szent
Péterrel járta a Földet, s az akkori lakosok
panaszkodtak, hogy nagyon ellenséges
a viszonyuk a vadállatokkal. Az úr megol
vasztotta a követ, s szerződésként minden
állat belenyomta a mancsát. Így lett béke
ember és állat között.
Pár lépés után elértük a Kivájt követ.
Oltár és egy alig méteres templomha
jó. Az oltárt lehetetlen lett volna úgy el
helyezni, hogy kelet fele nézzen, mert
akkor nem maradt volna hely a bejára
ti ajtónak, így az északi falra került,
de a keleti falon mindenféle vájatokat
képeztek ki a fény számára, hogy a
felkelő Nap sugarai az oltárra essenek.
Bizony, itt áldozhatott Atilla is, amikor
Athanarikot kergette ki a hun birodalom
ból. A falakon itt is rovások, egy máltai
kereszt és egy primitív angyalfigurát is
fel lehet fedezni.
Pár lépés után egy másik időka
puhoz értünk, a Háromszög-barlang
hoz. Az egyenlő oldalú háromszöget
formáló barlangnyílás szűk, am igen
mély vájatot rejt. Ez is tiltott hely volt,
mint minden dimenziókapu. Mesélik,
hogy utoljára két favágó akarta feltárni
a barlangot, de amint bekúsztak, azon
nal Târgovișten kötöttek ki. Úgy kel
lett pénzt kolduljanak a hazatéréshez.
Tény azonban, hogy amikor Gheorghe
Mâncu professzor fel akarta tárni a
barlangot, s fémdetektorral ellenőrizni
azokat a legendákat, amely szerint a
barlangban kincs van elásva, minden
próbálkozása meghiúsult, mert az el
emek és az elektronikus szerkezetek
csődöt mondtak a barlangban.
Tovább indulunk a nyakig érő fűben.
Napszimbólumos keresztek ékesí
tik utunkat, s ismét kapaszkodunk a
következő csúcsra. Fiatal fenyő, mo
gyoró, bükkfák között haladunk az
utatlan utakon, néhol alig vehető ki
az ösvény. Az Agatonokat keressük.
Hosszú mászkálás után érünk a
csúcsra, ahol fenséges látvány fogad.
Lopătarig lehet belátni, s már nemcsak
a nagy hőség miatt sajnáljuk, hogy nem
ősszel jöttünk. A színpompába öltözött
dombok és hegyek minden bizonny
al lenyűgöznének egy október végi
alkonyban. A Fegyverhordozó ember
magasságú keresztje fogad, s meséli el
újabb mondáját. Havaselve egyik leg
gazdagabb bojára, Cristea fegyverhor
dozó 1821 körül menekült ide a törökök
elől. A hagyomány úgy tartja, hogy
12 pár bivallyal húzatta fel rengeteg
kincsét, és ásta el átok alatt itt valamel
yik barlangba. Sokan próbálták azóta is
megkeresni, ám senkinek sem sikerült.
Egy nagy meredeken ereszkedünk
alá az erdőben. Alig van mibe kapasz
kodni. Előttünk Stonehenge-szerű
kövek meredeznek. Ez az Új Aga
ton. Egy tökéletes áldozóhely. Keleti
irányba néző oltár, külön helyiség a
főpap számára, templomhajó, előcsar
nok, alattuk végig pince. Vérelvezető

csatornák, magas sziklafalak, mély
szakadékok. Bizony, mindig is ilyennek
képzeltem az isteneknek áldozó primitív
népek szentélyeit. Rovások, feliratok,
egy primitív emberarc. Jelek a múlandó
időben. Ősi szimbólumok, melyeknek
titkai talán már örökre rejtve maradnak.
A pincét a Lányok szobájaként em
legetik, mert ide bújtak el a falvak lányai
a veszélyek elől. Ám más mondát is rejt
ez a titokzatos alagsor! Szintén a hely
béliek mesélik, hogy 1865-ben három
osztrák-magyar állított be a Nucu-beli
Ion Beganuhoz, akinél megszálltak,
s kérték, hogy másnap hozza fel őket
ide az Új Agatonhoz. Amikor felértek,
a három magyar azonnal a pincéhez
rohant, bemászta, majd kis idő múlva
egy nehéz ládikóval tértek vissza, lóra
pattantak és elviharoztak most már a
helyi vezető nélkül. Óh, hogy miért nem
ismétlődött meg ez a legenda most,
2015-ben! Mi is három magyar voltunk,
helyi idegenvezetővel a pincénél, ám
ládikó sehol…
Tovább megyünk lefele, hogy meg
érkezzünk az Ó Agatonhoz. Hasonló
áldozóhely volt, a hagyomány úgy tartja,
hogy egykoron egy földrengés döntötte
össze, most is szanaszét hevernek a
sziklák, s ezért kellett elkészíteni az Új
Agatont, új áldozóhelyként. Itt is három
helyiség képezhette valamikor a komp
lexumot. Hasonló rovások, a padlón
egy pentagramm, Istár (Innana) istennő
titkos, szent jele. A szentély keleti falán,
egyetlen szimbólumként egy háromágú
szigony jelképezi a három erő – a Te
remtés, Megőrzés, és a Pusztítás –
egyensúlyát. Ősi kultikus hely, az biztos.
Mindjárt sötétedik. Nincs idő a továb
bi kutatásra, messze vannak még az
autók, így tovább indulunk, le a he
gyről. Hosszú még az út. A Vaddisznók
tava előtt medveles és etető. Sáros,
összetúrt út. Sokan járhatnak vadászni
errefele. Egy kanyar után érkezünk
meg mai utolsó látnivalónkhoz, az
egyszerűen Zúgnak (Bisericuța Fundă
tura) nevezett barlangtemplomhoz.

Furcsa egy barlang. Furcsa egy temp
lom! Egy tisztás közepén áll, köröskörül
erdő, fák. Nagyobb kövek, sziklák se
hol, csak ez az egy, mint egy hatalmas
szarkofág, egy vagon a tisztáson. Vajon
hogyan kerülhetett ide? S a hatalmas
kő barlang formájúra van kifaragva.
Gyerekeim szoktak játszani a villany
vasúttal, pályákat építenek, és mind
enféle előre gyártott elemet használnak
hozzá. Nos, ez a barlangtemplom pont
olyan, mint a villanyvasút alagút eleme,
amit a játék után a szoba közepén fele
jtenek. Vajon mennyi idő alatt vájták ki,
faragták ki? Bejárata, ablakai vannak.
Az oltár, a szentély keletre néz. Vajon
eredetileg úgy volt elhelyezve itt ez a
hatalmas kő? Kívül, belül kiolvashatat
lan, megfejthetetlen feliratok. Az egész
egy románkori templomot mintáz, de
történelem előtti időkre utal. Az orto
doxok templomként vették át, fatetőt
ácsoltak föléje, amely az 1769–1774es orosz-török háborúban megsérült.
1871-ben Alexandru Odobescu egy
nagy, fehér szakállú remetét talál itt.
Indulunk. Még 2 km-re vagyunk Nu
cutól. Sietünk, mert sötétedik. Letérünk
a medveleshez vezető útról, egy hatal
mas kaszálón, majd gyümölcsöskerten
vágunk át. A fű ismét derékig ér. Egy
szép fatemplom vár bennünket a falu
bejáratánál, arra a jellegzetes kék színre
festve, amely sok épületen megjelenik
a vidéken. Szűk földutcákon kígyózunk
a házak között, s végre megérkezünk
poros autóinkhoz. Ismét az utatlan
utak, majd Aluniș, Colț, s végre az asz
falt. A Szilon vízgyűjtőnél nincs mobiljel,
s úgy érezzük, hogy Erdélybe érkezve
léptünk csak be ismét a civilizációba. El
hagytuk a mondák és legendák földjét,
de visszatérünk, mert még van látnivaló
bőven: öröktüzek, növekedő kövek,
konkréciók, újabb barlangtemplomok,
iszapvulkánok várnak még ránk Luana
földjén, s van bőven, miről törölgetni a
legendák porát, bontogatni a köd min
dent befedő fátylát, s persze kutatni az
egykori székely megye múltját…

A Zajzoni Rab István Középiskola
támogatói a 2014/2015-ös tanévben
Kiemelt támogatók:
METROMAT Kft., Nemzetstratégiai
Kutatóintézet (NSKI)
Támogatók:
Adventurer Sports Kft., Az RMDSZ
négyfalusi szervezete, Barcasági
Csángó Alapítvány, Csernátfa
lusi Evangélikus Egyházközség,
Dencopan Kft., Dumitrache István,

Duotrac Kft., Hétfalusi Magyar
Művelődési Társaság (HMMT),
Hidraulica Kft., Kőhalmi Reformá
tus Egyházközség, Kronospan Kft.,
Magdó Tibor, Manmat Kft., Manole
Róbert, Moonwork Kft., Négyfalusi
Erdészeti Hivatal, Prefservice Kft.,
Proalfa International Kft., Termofarc
Kft., Unic Spot RO Kft., Yurta –
Prod Kft.
Támogatásukat köszönjük!

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

