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Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

Bencze Mihály

Ft. Tőkés László méltatása
Tőkés László 1952. április 1-én
született Kolozsváron. Édesapja,
Tőkés István és édesanyja, Vass
Erzsébet házasságát nyolc gyermekkel áldotta meg a teremtő.
Apai nagyapja, Tőkés József
(Nagysajó, 1884. december 16. –
Málnás, 1951. február 7.) erdélyi
református lelkész, esperes, egyházi író, szótárszerkesztő volt,
aki középiskoláit Marosvásárhelyen, majd a nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégiumban végezte
(1903). Teológiai és bölcsészeti
tanulmányokat a kolozsvári
Ferenc József Tudományegyetemen folytatott. A teológia
mellett a filozófia és a történelem is érdekelte. 1907–1908-ban
a berlini tudományegyetemen
hallgatott előadásokat. Kezdetben segédlelkészként szolgált
Kolozsváron (1908–1909), majd
haláláig a málnási gyülekezet
lelkipásztora volt. A Sepsi Református Egyházmegye előbb
tanügyi előadójává választotta
(1910), utóbb (1913) egyházmegyei számvevő, 1938-tól az egyházmegye esperese lett, 1941től zsinati tag, 1942-től konventi
póttag, majd a Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsának rendes tagja. A magyar
felsőházban a háromszéki nép
jogaiért harcolt. Málnás község
fogyasztási és hitelszövetkezetének vezetője volt. Falujában két
tanerős iskolát építtetett (1922),
amely ma az ő nevét viseli.
Tőkés László édesapja, Tőkés
István (Málnás, 1916. augusztus
8. – Kolozsvár, 2016. január 15.)
református lelkész, püspökhelyettes, egyházi író, teológiai
professzor, lapszerkesztő volt.
Középiskolai tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégiumban végezte, majd a kolozsvári református
teológia elvégzése (1938) után
külföldi tanulmányútra ment.
Németországban és Svájcban
képezte tovább magát, ahonnan Vásárhelyi János egykori
püspök hívta vissza Erdélybe.
1940 augusztusában kinevezték

* Kiadja

a

püspöki titkárnak, Kolozsvárott.
E megbízatással párhuzamosan
volt egyetemi lelkész 1945 decemberéig. 1945-ben kinevezték
az Erdélyi Református Egyházkerület előadótanácsosi állásába,
amelyet harminchárom éven
át töltött be. 1973-ban fogadta
el a Protestáns Teológiai Intézet meghívását a Református
Újszövetségi Exegézis és Bibliai
Teológia tanszékre, nyilvános,
rendes professzori minőségben.
Az intézet vezetősége Tőkés
Istvánt erre a szolgálatra már az
1960-as években is javasolta, de
az állami hatóságok visszautasították a kezdeményezést. Professzori megbízatását tíz éven át
töltötte be, 1983 novemberéig,
amikor is külső nyomásra idő
előtt nyugdíjazták. A ‘80-as években Tőkés István is szembeszállt
a kommunista típusú egyházi
vezetéssel. Egy gyűlésen felállt
és a következőket mondta: „Aki
az Úr Krisztus akaratával ellentétesen tevékenykedik az egyházban – akár püspök, akár más
beosztású, vagy legyen állami
szerveknél képviselő –, annak
nem szabad engedelmeskedni.”
Többszáz tanulmányt írt, megjelent tizenöt önálló kötete, amelyek közül kiemelkedik a Második
Helvét Hitvallás magyarázata
(latin–magyar kétnyelvű szöveg),
A bibliai hermeneutika történet
c. doktori dolgozata, A Korintusiakhoz írott első és második levél
magyarázata, valamint a Hétköznapok és ünnepnapok című
kötete. A kolozsvári Református
Szemle főszerkesztője volt több
mint tíz éven át, 1969-ben megalapította a folyóirat Gyülekezeti
mellékletét. Az 1989-es romániai
forradalom után, 1990. március
19-én megalakult Kolozsváron
a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt. Elnökévé Tőkés
Istvánt választották, e tisztséget
1992. december 19-ig vállalta,
amikor is önként lépett vissza.
Anyai ágon Tőkés László szintén lelkipásztori felmenőkkel
rendelkezik. Nagy-, déd- és üka-

pái – ároni hagyományok szerint
– mezőségi gyülekezetekben
szolgáltak, és pusztuló népüket
mentették. Nagyapja, Vass István
a néhai Szolnok-Doboka vármegyebeli Szépkenyerűszentmártonnak volt templomépítő
papja, nagyanyja, Máthé Ilona
pedig a falunak volt áldozatos
szívű tanítónője az impériumváltozásig (1920), amikor is a román
állami eskütétel megtagadása
miatt volt kénytelen megválni
hivatásától. Leányuk, Vass Erzsébet tőlük vette nemes örökségként az istenes népszolgálatot,
melyet öt fiuknak és három leányuknak férjével együtt tovább
örökítettek.
*
Tőkés László iskoláit szülővárosában végezte, 1971-ben
érettségizett a 11-es számú középiskolában, a mostani Báthory
István Líceumban. Egyetemi
tanulmányait a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben
végezte 1971–75 között. Ezután
1984-ig Brassóban, majd Désen
volt református segédlelkész.
Mint pályakezdőnek, élete
meghatározó élménye volt
Brassó városa, melynek szépsége
és történelme megragadta. Idős
hívei és lelkészi elöljárói – Szabó
Károly és Z. Albu Dezső – szóbeli,
írásbeli és fényképes dokumentumok alapján elevenítették
fel előtte a brassó-belvárosi
református templom és iskola

lerombolását. A reformáció után
a brassói szászok evangélikus,
míg a magyarok református
hitre tértek. A magyar reformátusok egy ideig a Kolostor utcai
templomot használták, ám a 17.
század második felében a szászok elnémetesítő politikájának
tulajdoníthatóan legtöbbjük
evangélikus hitre tért és beolvadt a szász társadalomba. 1719ben a református egyházközség
megszűnt, ám református hívek
továbbra is voltak a városban. A
18. század végén a Kórház utcai
kápolnát használták imaházként.
1822-ben az egyházközség hivatalosan újjáalakult, ám saját
templomuk egészen a 19. század
végéig nem volt. Az istentiszteleteket magánházakban vagy a
Redut egyik termében tartották. Molnár János lelkipásztor
indítványozására 1891–92-ben
felépítették a város első református templomát, a Rezső körút
10. szám alatt (ma Bd. Eroilor
27.), a korábbi Ötvös-zwinger
helyén. Eklektikus stílusban
készült, neogótikus elemekkel,
tervezője Alpár Ignác volt, a
munkálatokat a nagyszebeni
Szalay Ferenc építész vezette.
1892. augusztus 24-én szentelte
föl Szász Domokos püspök. A
templom és a melléképületek
nem károsodtak a világháborúk
alatt, ám a kommunista uralom
megpecsételte sorsukat.
(Folytatjuk.)
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Gyerkó András méltatása
A bácsfalusi Borcsa Mihály
Keresztyén Kulturális Egyesület
2020-ben évi díját Gyerkó András
nyugalmazott zenetanárnak és
a 30 éve folyamatosan működő
Polifónia Kórusnak ítélte oda. Az
alábbiakban a bácsfalusi evangélikus templomban 2021. október
15-én elhangzott méltatás rövidített változatát közöljük.
*
Tisztelt Gyerkó András tanár
úr! Tisztelt Polifónia Kórus! Tisztelt jelenlévők!
Megtiszteltető számomra,
hogy előterjeszthetem ezen
laudációt a Borcsa Mihály Keresztény Kulturális Egyesület díjának
átadása alkalmával.
Méltán érdemeli és érdemelik
meg az elismerést, mivel e kórus
és illetve vezetője több mint 30
éven át fáradhatatlan lelkesedéssel tevékenykedtek.
Engedjék meg, hogy elsősorban Gyerkó András tanár úr
odaadó munkáját méltassam, aki
mindvégig tevékenykedett az
iskoláinkért, a közösségünkért,
az egyházainkért: a magyarságunkért.
1943. október 22-én, Bácsfaluban egy közismert és hívő családban látott napvilágot. Elemi
iskoláit a bácsfalusi általános
iskolában végezte, a középiskolát pedig a Négyfalusi Elméleti
Középiskolában 1961-ben. A Kolozsvári Gheorhe Dima Konzervatóriumban szerzett 1966-ban
zenetanári oklevelet.
1967–1969 között a zernesti
középiskolában tanított, 1969–
2012 között a Négyfalusi Elméleti Líceumban, majd 1990-től
George Moroianu Líceumban.
Párhuzamosan 5 évet tanított
a Zajzoni Rab István Középiskolában is.
1970-ben véglegesítődött,
1975-ben letette a II. fokozati
vizsgát,1997-ben az I. fokozatit.
A zenei oktatás gyakorlati
részének tartotta mindig az
iskolai karéneklést V–VIII. és a
IX–XI. osztályosokkal. Ezt egész
pályafutása alatt nagy odaadással szervezte és vezette.
A kórusok felléptek iskolai ünnepélyeken és helyi, brassói és
országos versenyeken. A zenei
oktatás szerves részének tartotta a zeneművek meghallgatását.
Sok tanulót ismertetett meg a
csőrfurulyával (blockflötte). A
zenei oktatáson kívül aktívan
működött városunk iskolai életének a szervezésében is.
1980-tól 2007-ig (1989/1990-es
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évek megszakításával) a George
Moroianu nevét viselő iskola
aligazgatója volt.
A 45-évi tanári tevékenységét bizonyítja és ismeri el: a
Brassó megyei Tanfelügyelőség
„Érdemes tanár” oklevele és a
Romániai Magyar Pedagógus
Szövetség Ezüst gyopár díja.
Karvezetői tevékenységének
elismeréseképpen megkapta a
helybeli Zajzoni Rab István-díjat,
valamint a Romániai Magyar Dalszövetség: Márkos Albert-díját.
Több mint 55 éves eredményes tanári munkát tudhat a
háta mögött.
Aktívan részt vállalt a közösségi
kulturális életben.
Vezette helységünk tanügyi
kórusát a kultúrház keretében.
5 évig A Brassói Magyar Dalárdát a „ Redut Kulturális” Központ
keretében.
Több évig tagja volt a Brassói
„Gheorghe Dima” kórusnak.
Munkájának egyik legszebb
megvalósításához tartozik az
1990-ben alakult a Négyfalusi
Vegyeskar, a mai Polifónia Kórus,
amelyet már több mint 30 éve
vezet.
Ezekhez hozzá kell tennem
a Bácsfalusi egyházközségben
nagyra értékelt és elismert kántori szolgálatát is.
*
A továbbiakban hadd méltassam az 1990 tavaszán
alakult Polifónia Kórust. Az
akkori társadalmi szervezkedés célul tűzte ki összefogni
az embereket, jó hangulatot,
lelkesedést hozni az életükbe.
Erre a kulturális tevékenység
bizonyult a leghamarabb megvalósíthatónak. Így jött létre a
kórus megalapításának a gondolata Gyerkó András zenetanárban, akinek már ismert volt
az eredményes tanári és közéleti
tevékenysége. Énekesekre volt
szükség. Április elején a Zajzoni
Rab István Középiskola csernátfalusi épületében megkezdődtek a próbák. Őszire Négyfalusi
Vegyes Kórus lett, amelyet a
hosszúfalu-alszegi evangélikus
egyházközség vett pártfogása
alá, és biztosította a gyakorlási
lehetőséget 1990-ben. Karácsonykor az itteni evangélikus
templomban mutatkozott be a
kórus első alkalommal. Fejlődésében sokat segített, Négyfalu 8
magyar egyházközsége, és azok
lelkipásztorai, akik igényt tartottak a kórus szolgálataira. Így
fejlődött a kórus minőségben és

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu

Családunk a nagy háborúban
Nemrég jelent meg Bálint András: Számadás (Barcaságiak az
első világháborúban) című könyve. Az olvasók közül többen egészítették ki, illetve pontosították
a közzétett adatokat. Ezek az
adatok igazolják a Hadtörténeti
Intézet kutatóinak véleményét,
amely szerint erről a kérdésről
a legtöbbet az itt lakóknak, a
barcaságiaknak kell tudniuk. A
Hétfalu a következőkben is szolgálattal közöl minden a témával
kapcsolatos kiegészítést. Mostani
lapszámunkba ezt választottuk.
*
Részletek abból, amit a családom emlékezete őriz az első
világháborúban való részvételünkről:
1. Hosszúfaluból: Jelentkezett Szakál Béla Magyarországról. Nagyapja Giró István volt.
Csendőr volt az I. világháború
előtt. Utána nem maradhatott
az országban, mert mindjárt
börtönbe került volna. Ezért Magyarországra menekült. Mosonmagyaróváron élt. Akik életben

maradtak és nem estek hadifogságba, nem sebesültek meg,
csak részt vettek a háborúban
azokról nincs szó a könyvben.
Pedig a háború az ő sorsukat
is gyökeresen megváltoztatta.
Magyarországnak is nehéz volt
integrálni az innen elvándorolt
nagy tömegeket.
2. Bácsfaluból: 1914-ben Hétfaluból az elsők között sorozták be
Bálint György dédnagyapámat,
aki orosz hadifogoly lett, és 1919ben szabadult. Tudott oroszul
és románul. Látta a leninizmus
bevezetésekor elkövetett atrocitásokat. Ezért hazajövetelekor
nem akadt ki az itt alkalmazott
változások bevezetésén. Mikor
hazajött, felesége, Simon Sára
költötte fiát: „Kelj Gyula, mert
apád hazajött”. Felszökött az öt
éves leányka: „Kelj, Gyula, mert
apád hazajött! …Az én apám
mikor jön haza?” Az 1913 őszén
született nagymamámnak ez
volt az első emléke az édesapjáról. Ötéves volt. amikor apja
hazajött a hadifogságból.

taglétszámban is. A református
egyházközség imatermének felújítása új lehetőséget nyitott a
kóruspróbák megtartására.
Jelenleg a bácsfalusi evangélikus egyházközösség biztosítja
a helységet a kórus tevékenységéhez.
Az eltelt 30 év alatt kórus
jelen volt: nemzeti ünnepünk
eseményein, a Zajzoni Rab István
Középiskola névadó ünnepén, a
brassói kórustalálkozón, Sepsiszentgyörgyön a Barcasági Evangélikus Gyülekezetek Kórustalálkozóján, Baróton a Zathurecky,
majd báró Wesselényi Miklós
Kórustalálkozón, a marosvásárhelyi Bárdos Lajos–Nagy István
Kórustalálkozón, a határon túli
kórusok találkozóin. Ezeken kívül
meg kell említenünk: a Kemenesmagasi/Vas megye/ Ének és
Citera Együttessel való kapcsolatot, a Budapesten, Felvidéken
tartott Bárdos Lajos Zenefesztiválokat, valamint a Csillebércen

tartott határon túli magyar
kórusok találkozóját, ahol együtt
énekelt testvérvárosunk, Kisújszállás Főnix Kórusával.
Egy pár számadat a kórus
eddigi tevékenységéből:
A kórus 50 helységben lépett
fel (hazai tájakon 27, illetve Magyarországon 23) A kórusban
e 30 év alatt több mint 80-an
énekeltek. Az előadott kórusművek száma: 190, amelyből
110 egyházi és 80 világi darab. A
Négyfalusi Polifónia Kórusnak: a
tisztelt kórustagoknak és annak
karvezetőjének és szervezőjének, Gyerkó Andrásnak kívánunk
további kitartást munkájukban
és maradandó élményekben
gazdag, sikeres fellépéseket! „A
szép énekszó múzsája” vezérelje
életüket, hiszen a zene, mint
bármely művészeti foglalkozás,
szebbé, jobbá, emberségesebbé
tesz mindannyiunkat.
Isten áldja munkájukat!
Erős vár a mi Istenünk!

utca
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Románul Babarunca, németül,
akárcsak magyarul, Babarunka.
A Négyfaluhoz tartozó Babarunka (45,5136° É; 25,8510° K; 928 m)
település az 1939-ben épített
hasonló nevű menedékház köré
szerveződött. Ebben az évben
alakította át az ONT a Brassót Vălenii de Munte-val (Vălenii de Munte-t 1431-ben mint „a székelyek
vásárát” említették) összekötő
földút 23 és fél kilométerkőjénél
lévő erdészházat menedékházzá
azért, hogy a Csukást jobban meg
lehessen közelíteni. Az utak és a
közlekedés akkori állapota miatt
a Csukást Brassóból csak két- vagy
háromnapos túra keretében lehetett bejárni.
Később a földutat korszerűsítették, leaszfaltozták.
Érdekes a földút története is.
A Teleajen völgyében a rómaiak
építették ki a Via strata-t, a szilárd
kőlapokkal fedett utat, amelynek
egyes részei még ma is láthatók
például a Bodza-táblán. Az utat
római erődök sora védte, számottevő Felső Drajna-i castrum
romanum. Ezt a Bodzai-hágón
átmenő utat használták még a
középkorban is.
Maga a Teleajen völgyének a
neve is azt jelenti, hogy „szekerekkel járt út”, a román telegă,
teleagă szóból, amely a török
talika, és a bolgár-magyar taliga
szóból származik.
A hétfalusi román juhászok,
a mokányok építették, a fent
említett út egyik elágazásaként
a Balabán-hegyen átvezető utat,
hogy könnyebben tudják Négyfalut megközelíteni. A régi időkből
meglévő ösvényt a XVIII. század
második felében szélesítették ki
és korszerűsítették, hogy a transzhumáló, az évszakokhoz kötött,
kétlegelős vándorpásztorkodó
életmódjuk során a nyájakat át
tudják télire hajtani a Kárpátokon
a brăilai mocsárvidékre.
A mokány elnevezés a pásztorbot bunkójából, a moacă-ból
származik. Azelőtt egy másik névvel illették a hétfalusi románokat:
trăistari, tarisznyások. Ide kapcsolódik a Hideg-völgyön túli Trăisteni
falu neve is, hisz a hétfalusi román
juhászok hozzájárultak a megalapításához: esztenáik, juhakoljaik,
csűreik voltak itt. A rossz nyelvek
szerint azért, hogy ha adóösszeírás
volt Magyarországon, áthajtották
a nyájat a Regátba, s ha ott volt
összeírás, visszahajtották. Adót
pedig nem fizettek sehol, nem
csoda, hogy nagy kőházakat tudtak építeni akkor, amikor az első
világégés után olyan ínség volt a
csángók között, hogy egy veder
túróért már házat lehetett venni.
A kereskedelem úgy működött,
hogy az árut hatalmas szekerek-
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Kovács Lehel István

Mit tudunk Babarunkáról?
kel vitték a Balabán-hegy lábáig,
ott málhás lovakra rakták, s úgy
vitték át a Bretocsa-hágón.
A Bretocsa-hágón átvezető
utat 1840–1860 között építették ki, s vele párhuzamosan a
Bodzai-hágón átvezető út elveszítette jelentőségét, de amint
megnyitották a Tömösi-szoroson átmenő Brassó – Bukarest
főutat és a vasutat, a bretocsai
út is csak mellékúttá vált.
A DN1A ma 184 kilométer hos�szú, másodrendű főút Romániában, amely Bukarestet (Mogosoaia) és Brassót (Négyfalu)
köti össze, lényegében a DN1-es
elsőrendű főúttal párhuzamosan.
2009-ben épült meg Négyfalu
kerülőútja is, így ma az út kikerüli
a várost.
A menedékház alapjául szolgáló
erdészházat 1906-ban építették.
A Székely Nemzet 1906. május
11-i, 24. évfolyam, 71. számában
olvashatjuk, hogy Brassó szabad
királyi város képviselő-testülete
4765 korona költséggel erdőőri
lakházat épít a város hosszufalusi
erdejének „Babarunka” nevű erdőrészben. A versenytárgyalásra
szánt tervek és feltételek a városi
erdőhivatalban (Ötvös, ma Mihail
Sadoveanu utca utca 5.) voltak
megtekinthetők, ugyanitt zajlott
le a versenytárgyalás is 1906. május 21-én, d. e. 10 órától.
Babarunka legrégibb írásos
említése 1888-ból való, amikor a
Magyarország és Románia közötti
határszakaszt írták le, illetve a
Kolozsvár 1888. július 2-i, 2. évfolyam, 149. száma beszámol arról,
hogy a határ brassói szakasza a
Bodzáról a Csukás-havason át a
Babarunka felé jön át.
Vajon mit jelenthet a Babarunka név?
A román mondák úgy tartják,
hogy a település neve onnan származik, hogy a vidék legidősebb
és legbölcsebb öregasszonya élt
itt, az erdőben, akit Baba lui Runca-nak hívtak. A latin runcuns-ból
átvett román runc tisztást, a
fáktól, gyomtól megtisztított
erdőrészt jelent.
Érdekes elnevezés a Babarunka,
ősi magyar szavunk a szépet jelentő babba jelenik meg benne, valamint a tisztást jelentő runk, runka:
szép tisztás, amelyen átfolyik a
Tatrang vize, s amely egykoron talán búcsújáró hely is lehetett Szűz
Mária (Babba Mária) tiszteletére.
Nevének eredetét Simon Ferenc boncolgatta a Hétfalu 2006.
február 24-i számában Dacó Árpád Csíksomlyó titka című munkája nyomán: „Amint Négyfalut

elhagyjuk a DN1A úton haladva
a szomorú és visszataszító képsor
után elhagyjuk Garcsin roma negyedét, pár perc járásnyira elénk
tárul a tatrangi víztároló, és balról
megjelenik az Ördög-hegy bérce.
Utunkat tovább folytatva elérjük
Ósánc települését. E helységről
tudjuk, hogy itt volt valamikor a
magyar vám. Továbbhaladva a
Tatrang kanyargós vize mentén,
elhagyjuk a Teszla völgyét, s közeledünk Babarunka felé. Házak,
üzletek és a Kecskeláb völgye marad el jobb felől. Balra kanyarodva
megérkezünk egy nagyon szép
tisztásra, amely valamikor legelő
vagy kaszáló volt. Most menedékház meg vendéglő ékeskedik
a tisztáson, melyet csodálatos
sziklás hegyek vesznek körül: Teszla, Csukás, Lovak-havasa, Vajda,
Kecskeláb.”
Orbán Balázs Babaronka alakban használja a nevet.
Ezen a helyen már régóta folyt
az erdőkitermelés a favágás. A
Csukásra igen szép fakitermelő
utat is építettek a Babarunka-szoroson (45,5108° É; 25,8817° K;
1134 m) keresztül, a Babarunka-patak völgyében, a Pajor-havas
északi részén.
Az Erdély 1904., 13. évfolyam,
1–2. száma a hétfalusi csángókról is ír. Így fogalmaz: „Az »EKE«
brassómegyei osztályának legfontosabb föladata e községek
elhanyagolt hegyvidékének föltárása, turistasági földolgozása,
annak megismertetése és e
feladata teljesítése közben e
vidék néprajzi viszonyainak megismerése és megismertetése, házi
iparának fölkarolása: nem feledkezve meg munkássága közben
Zajzon fürdőnek támogatásáról
sem. A »Csukás« hárompupú teve
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hátához hasonlatos hatalmas
orma, a Donghavas vadregényes
festői vidéke – hová a vadászok
fajdkakas dürgésre szívesen, mert
eredménynyel látogatnak el, – a
»Tészla« kopár oldala, a »Babarunka« és »Ördög völgye« – az
őzikék kedvenc búvóhelyei – a
»tavak havasának« nagyterjedelmű fennsíkja a »Vajda havas« stb.
stb., mind a fáradságot sokszorosan jutalmazó, elragadóan bájos
és gyönyörködtető kirándulási
helyek. És a csángó nép, mely e
vidéket lakja, a maga sajátszerű
nyelvjárásával, szokásaival, gondolkozásmódjával, ruházatával,
lakásberendezésével, háziiparával, a nyelvésznek és ethnografusnak, a psychologusnak és
politikusnak megfigyelésére,
tanulmányozására méltó.”
Itt is megjelenik már a Babarunka elnevezés.
A Brassói Lapok 1930. szeptember 5-i, 36. évfolyam, 194. számából megtudhatjuk, hogy Brassó
város állandó választmánya elhatározta a Babarunkában kitermelt
fa árának leszállítását. Azok a vevők, akik legalább 50 vagont előre
befizetnek a Babarunkában levő
fáért, vagononként 2500 lejért
megvehetik azt, a kisebb men�nyiség ára pedig vagononként
2800 lej.
A Brassói Lapok 1940. február
9-i, 46. évfolyam, 31. számában
olvashatjuk, hogy Alexianu Bucegi tartományi királyi széktartó javaslatára a Babarunkán és
Penteleun (a Pentellő, Pintyiló
alatt) tavasszal megkezdik egyegy sajtgyár felépítését. Az erre
előirányzott összeg 3 millió lej
volt. A sajtgyárról számol be a Țara
1941. október 1-jei, 1. évfolyam,
145. száma is. Megemlíti, hogy a
tejtermékek előállítása fellendíti
a vidék gazdaságát és a helyi termelők életszínvonalát.
(Folytatása a 4. oldalon.)

Az egykori sajtgyár érlelőtornyának maradványai.
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(Folytatás a 3. oldalról.)
A sajtgyár ötlete nem volt új-keletű, hisz a Turisták Lapja 1896-os
(8. évfolyam) számában Déry
József Kirándulások a Barczasági
hegységekbe cím alatt a következőket írta: „A kanyargó s helyenként kígyóalakban vezetett kocsiút a Tatrang-patak mentén halad
s mi addig megyünk kocsival, míg
elérjük a Tészla-patakot, amely
a Tatrang vizébe ömlik. Itt egy
kőből összerakott kis kunyhót, ú.

Kovács Lehel István

Mit tudunk Babarunkáról?
Az Előre 1963. augusztus 1-jei,
17. évfolyam, 4898. száma egy
érdekes majálisról számol be:
„Nemrégiben a Csukás-havas gyönyörű fennsíkján, a Babarunkán
erdei ünnepséget szerveztünk a
fakitermelő vállalat munkásai részére. Eredetileg 300 részvevőre
számítottunk. Ám, amikor híre

Babarunka helynévyáblái.
n. kesseriát (megj.: kás: a havason
készült hétfalusi sajt fn [Ét.] Rom.:
caş.) találunk, hová a Csukáson
levő sztinákban lakó pásztorok a
fent elkészített sűrített sós tejet
lovakon leszállítják s e kunyhóban
abból sajtot készítenek.”
Ez a régi sajtház kb. 2 km-nyire
lehetett az új sajtgyártól.
A Honismeret 2002., 30. évfolyam, 4. számában Bajka Zoltánné
Fejér Katalin (1926–2002) egykori
sepsiszentgyörgyi evangélikus
lelkész Szülőfalum, Tatrang című
írásában így emlékszik vissza
1940. augusztus 30-ára, a II. bécsi
döntés napjára: „Ezen a napon
szüleim szénáért voltak az erdőn.
Hazaérkezésükkor én is szomorúan mondtam: «itt maradtunk».
Azon az éjszakán a Muszka-asztal
fölött, a Bikkos tetején félkörbe
ültetett fenyőfák egyikére valaki
háromméteres magyar zászlót
helyezett, s lefelé jövet ágait
mind lenyeste. Fél nap lobogott,
de nem látszott Kökösig – az új
határig –, s délután a hatóság a
fát tövestől kivágatta. Édesapám
katonai behívót kapott. Hónapokig fát vágott a Babarunkában,
levélben jött a versszerű híradás:
«Mănăstira alján, Dâmbovita
partján negyven csángó őszül,
furniculár épül.» Mikor hazajött
sokadmagával jött, a sok tetűtől
alig tudtunk megszabadulni.”

XXVII.
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ment, hogy az erdei ünnepségen
az Electroprecizia villamosipari
üzem sok sikert aratott művészi
alakulatai fognak szerepelni, vagy
másfél ezer kiránduló jött el megnézni a szabadtéri előadást.”
Nemcsak erdészházairól, a fakitermeléséről és a szabadtéri
majálisairól volt híres a Babarunka, hanem a vadászatról is, sőt a
Tatrang partján a Kecsekelábak,
Vajda felé táborhelyet is létesítettek a Szász János mezején, az
út mellett pedig a hegyimentő
szolgálat épített őrhelyet. Síversenyeket és ralibajnokságokat, tájfutóversenyeket is rendeztek itt.
Az Előre 1966. október 21-i, 20.
évfolyamának 5873. száma arról
számol be, hogy a Babarunka
menedékház október 20-ig zárva
lesz, ugyanis kívül-belül tökéletesen kijavítják az épületet, felfrissítik, korszerűsítik a berendezést.
Ugyanabban az újságban, szinte
egy év múlva Sipos Bella (1918–
2000) erdélyi magyar író, publicista, folklorista arról számol be,
hogy „A Babarunca turistaház
konyhája Augiasz istállójához hasonlított. A tányérokat a személyzet különféle szennyes ruhadarabjai borították. Az abroszokról
le lehetett olvasni az egész nyári
menüt. Az ágynemű állapotát
nem is ecsetelem, nehogy még
ezzel is rontsam az üzletet.”

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu

(Előre, 1967. szeptember 29., 21.
évfolyam, 6189. szám.)
A híres vadászatokról az Előre
1972. március 28-i, 26. évfolyam
7585. számában olvashatunk.
Megtudhatjuk, hogy a Babarunka
kiváló fajdkakas vadászhely, és a
vadászat április elsején kezdődik.
Az előkészületek főként abban
állnak, hogy megfigyelik előzetesen a fajdkakasok tartózkodási
helyeit, így a dürgés idején hozzávetőlegesen tudják, hogy hol kell a
szárnyast felkeresni. Ezzel párhuzamosan, együtt az erdészeti igazgatósággal, nagy akciót szerveztek a
vadállomány felmérésére.
A Munca 1967. február 5-i, 23.
évfolyam, 5984. számában arról
cikkeznek, hogy a Babarunka
menedékház mellé egy vízgyűjtő tavat és egy mikroerőművet
építenek. Ennek ma nyoma sincs.
A România Pitorească 1977. évi
7. számából tudjuk meg, hogy a
Babarunka menedékház sajnálatos módon tűz martalékává vált,
csak 6 szálláshely menekült meg
a lángokból, de mindenképp
újra fogják építeni, mert így
nem lehet a Csukás- és a Grohotisz-túrák kiindulópontja.
Az 1979–1987 között megjelenő újságok (például a Sportul
1984. február 25-i, 1987. február
12-i számai) a Babarunka menedékház körüli „Cupa fiii Săcelelor”
(Négyfalu legényei kupa) síversenyekről számolnak be. Óriás-műlesikló és ügyességi versenyeket
is szerveztek.
Hosszúfaluban még most is
működik a Babarunka sportegylet (ATS Babarunca, majd Clubul
Sportiv Babarunca) főleg tájfutásra, sífutásra, tájékozódási
versenyekre, hegyi biciklizésre
szakosodva.
Az Előre 1984. február 17-i, 38.
évfolyam, 11267. számában arról
számolnak be, hogy a Babarun-
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ka igen jó feltételeket kínál a
legeltetésre, s így ott esztenát
létesítettek.
Az 1989-es változások után a
sajtgyár és a menedékház sorsa
is váltságossá kezdet válni. A
sajtgyár elnéptelenedett, majd
a 2000-es évek elején összedőlt,
egyedül még az érlelőtorony
tartja magát.
2003-ban a menedékház 5
szobájában összesen 45 hellyel
rendelkezett, nyáron pedig
kétágyas faházikókban is tudtak
további 10 helyet biztosítani.
A menedékházat még egyszer,
utoljára 2005-ben tatarozták,
erről dr. Sibalszky Zoltán is beszámol a Hegyisport és Turista
Magazin 2005., 1. évfolyam, 2.
számában.
2008. augusztusában a Háromszék és a Brassói Lapok a medveproblémáról cikkeznek: „Másfél hónap alatt tizenkét medvét
fogtak be Brassó városszéli
erdőiben, és a Babarunkához
közeli Doftana-völgyben, illetve
a Csukás-hegység környékén
engedték őket szabadon. Mindkettő népszerű kirándulóhely.
[…] A vadászegyesület szerint az
év elején 241 medve élt Brassó
megyében, ideális számuk 95.
Ezért 37 medve kilövésére kértek
és kaptak engedélyt.”
A Babarunkai menedékházat
működtető Predeal Rt. cég 2012ben ment csődbe, az ingatlant
pedig 138 600 euró árban árverésre bocsátottak. Az azóta tartó
jogi viták parlagon hagyták a
menedékházat, amely a sajtkészítő vállalat sorsára fog jutni.
Ma Babarunka hétvégi és lakóházaknak ad helyet, a negyed
bővül.
2021. júliusának elején kétnyelvű helységnévtáblákat helyeztek
el, amelyeken a magyar nyelvű
elnevezéseket ismeretlen tettesek egy héten belül fekete
festékkel lefestettek. A nyár folyamán Négyfalu Polgármesteri
Hivatala új táblákat szerelt fel.

Vízesés a Babarunka-szorosban.
utca
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